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1. Mededelingen

Door de Coronacrisis zal er in 2021 geen fysieke 

ledenvergadering plaatsvinden. Omdat het bestuur toch 

verantwoording wil afleggen over het gevoerde 

financiële beleid over 2020 is gekozen voor deze 

schriftelijke variant. 

Hierna kun je de belangrijkste zaken uit het afgelopen jaar teruglezen. Bij een aantal 

zaken willen we jou, via het antwoordformulier, vragen wat jij van dit onderwerp 

vindt of dat je het eens bent met het genoemde besluit. Je herkent deze 

onderdelen aan de volgende afbeelding:

Via het antwoordformulier kun je ook alle vragen die je hebt stellen. Het bestuur zal er 

dan zo snel mogelijk op terug komen.



2. ingezonden stukken

Ben Hund vraagt zich af of het mogelijk is om de 

wachtlijst te verkorten door bestaande leden die willen 

uitbreiden geen voorrang meer te geven bij de 

verdeling van tuinen of door leden een stuk tuin af te 

laten staan. In hoofdstuk 5 (wachtlijst) tref je de reactie 

van het bestuur t.a.v. de wachtlijst aan.



3 Verslag ALV 2020

Het verslag van de ALV van 2020 is als afzonderlijk 

bestand meegezonden.

Als je hierover nog vragen of opmerkingen hebt dan 

kun  je deze stellen in het enquêteformulier. Het 

bestuur zal vervolgens zo snel mogelijk een 

terugkoppeling geven.
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In 2020 is de activiteitencommissie begonnen met 

heel veel leuke ideeën voor activiteiten, maar 

helaas gooide Corona roet in het eten. De 

fotowedstrijd die is georganiseerd was een groot 

succes en leverde een aantal zeer mooie foto’s op.

4 Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit:

 Lyda v.d. Dool

 Anne Mousset

 Heleen v.d. Steen

 Jan Jong

 Ko Bos

 Hans Hoenderveld

 Michel Wiering



Wachtlijst
 De coronacrisis heeft geleid tot een toename van het 

aantal aanmeldingen voor een tuin. Over heel 2020 hebben 

41 aspirant leden zich gemeld voor een tuin. Op 31 

december stonden er nog 25 aspirant leden op de 

wachtlijst. 

 Aspirant leden starten altijd met een halve tuin.

 Tot 2 jaar geleden hadden we jaarlijks tuintjes over die niet 

verhuurd konden worden doordat er geen wachtlijst was.

 Volgens het Huishoudelijke reglement (HR) hebben 

bestaande leden voorrang op aspirant leden bij het huren 

van een tuin. Door de grote wachtlijst heeft het bestuur 

besloten dat leden maximaal mogen uitbreiden naar een 

hele tuin (125m2). 

5 Jaarverslag 2020



5 Jaarverslag 2020

Artikel 2.2 uit het Huishoudelijk reglement:
b. Leden die een andere of een grotere tuin wensen (bijv. overgang van een halve naar een hele tuin, 125 
m2) kunnen eveneens op de wachtlijst worden geplaatst. Zij hebben in principe een voorkeursrecht bij 
toewijzing van een vrijgekomen tuin; 
c. De toewijzing van tuinen is verder afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijgekomen tuinen en de 
grootte van de wachtlijst. Bij de toewijzing van een tuin aan een lid of een aspirant-lid, ligt de prioriteit bij 
maximale toewijzing aan de wachtlijst. In beginsel is het maximale tuinoppervlak dat gehuurd kan worden 
250 m2 (2 tuinen). Bij dreiging van braakligging kan het bestuur van het beginsel van maximale toewijzing 
afwijken; 

Het bestuur ziet nu geen noodzaak om verdere acties te ondernemen.

• Het HR biedt volgens art. 2.2c al voldoende ruimte om af te wijken van de gebruikelijke 

procedure. 

• 2020 was een uitzonderlijk jaar en het eerste jaar dat we een te grote wachtlijst hadden. We 

willen eerst afwachten wat de komende jaren brengt t.a.v. de nieuwe aanmeldingen..
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 Afgelopen jaar lag het complex er goed onderhouden 

bij. Enkele vrijwilligers zijn goed bezig geweest; zo zijn er 

deksels voor op de watertonnen gemaakt waardoor 

het water vrij van algen blijft.

 Er is een aankondigingenbord gemaakt waar nu de 

winnende foto’s van de wedstrijd hangen. 

 Peter de Klein heeft een aantal keren de schuine 

walkant langs het water gemaaid waarvoor we hem 

zeer erkentelijk zijn. 

 Ook is er nog een ochtend georganiseerd waar de 

leden onderling zaden en groenten konden ruilen 

onder het genot van een lekkere kop soep; dit is zeker 

voor herhaling vatbaar.

5 Jaarverslag 2020
Tuincommissie Veerwagenweg



 Het was een raar jaar. De werkzaterdagen begonnen op 30 mei ipv 4 april. De opkomst was 

redelijk. Er waren 25 leden die niet zijn gekomen. Ook komend jaar hopen we dat de mensen wel 

komen, om het complex mooi te houden, maar ook om te socializen met de andere leden.  De 

koffiediensten werden ook tijdens deze Covid19 weer verzorgd door de mensen van de 

koffiedienst. Dat ging op gepaste wijze en nogmaals veel dank daarvoor.

 Ook afgelopen jaar waren er weer een paar tuinen die grondig onderhanden moesten worden 

genomen door de zaterdagploeg. We zijn ook heel blij met het werk dat lid Bart doet voor het 

schoonmaken en spitten van verwaarloosde tuinen. 

 Van opgezegde tuinen kwamen enkele fruitbomen. Deze zijn op het middenpad geplaatst bij de 

perenbomen. Ook enkele sierbomen, die niet op de tuinen mogen staan, hebben een mooie 

plek gekregen bij de ingang van de parkeerplaats. 

Tuincommissie Binnenweg

5 Jaarverslag 2020



 Het afgelopen jaar hebben we weer enkele bedden  ingezaaid 

met bloemen voor insecten. De paden zijn door o.a. het maaien 

door enkele leden weer mooi. Verzoek aan de leden is om 

bramen en andere stekelige planten niet langs het pad te houden 

en de 30 cm rand schoon te houden. 

 Op 12 september is de laatste tuinschouw geweest. 5 leden 

hebben een gele kaart gekregen en 1 lid een voorwaardelijke 

ontzetting. Enkele leden hebben de schouw niet afgewacht en 

hebben zelf opgezegd. 

Tuincommissie Binnenweg



Schooltuinen
Door Corona hadden we in 2020 geen basisschoolleerlingen voor 

de schooltuinen. 

Toch hebben we de tuintjes wel vol gezet en heeft een lid de 

tuinen onderhouden en gezorgd dat ze er prachtig bij lagen. De 

opbrengst van de tuinen is aan de voedselbank geschonken.

Voor komend jaar hebben wij het plan om enkele tuinen tegen 

een symbolisch bedrag te verhuren aan de leden. Ook zullen 

enkele bedjes vrijgehouden worden voor aardappels tbv de 

Voedselbank.

Als je interesse hebt voor een stukje tuin extra dan kun je je 

melden bij Peter de Klein. Hierbij geldt dat wie het eerst komt …

5 Jaarverslag 2020



5 Jaarverslag 2020
Tuinpunt
 Het was een apart jaar voor het 

tuinpunt. De klanten moesten buiten  

wachten en een enkele keer kon onze 

leverancier niet alles leveren.

 Elke zaterdagochtend zijn Wim en/of 

Gerrit aanwezig om plantjes en 

materiaal tegen een mooie lage prijs te 

verkopen.

 En als je nog moestuin-advies nodig 

hebt dan ben je bij deze 2 zeer ervaren 

tuinders eveneens aan het goede 

adres.



6 Financieel verslag over 2020

Begroot:
Inkomsten: € 22.150

Uitgaven: € 22.150 –

Saldo: €          0

De uitgaven waren fors lager dan begroot:

 Bestuur en verzekeringen: - € 662

 Onderhoud - € 615

 Kosten kantine en GWE - € 595

 Overige kosten - € 850

Gerealiseerd:
Inkomsten: € 21.823

Uitgaven: € 19.436 –

Saldo: €   2.387  



Kascommissie
De kascommissie bestaat uit:
 Teun Middelkoop
 Jaap Kant

 Verslag

De kascommissie heeft de financiële jaarrekening van de vereniging, inclusief de 
bijbehorende kasstukken, gecontroleerd. 

De commissie heeft geen onrechtmatigheden aangetroffen en keurt daarmee de 
financiële administratie en de afgelegde verantwoording van de penningmeester goed. 

De commissie adviseert de leden(vergadering) om de penningmeester en het bestuur 
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1-1-2020 tot 
en met 31-12-2020.

 benoeming 2021

Jaap en Teun hebben voor de 2de keer de kascontrole gedaan en we zijn dus op zoek 
naar nieuw kascommissieleden om de controle over 2021 op zich te nemen.

7 Kascommissie

3



8 Bestuur

2020:
Voorzitter

Verhuur

Communicatie

Vice voorzitter 

Tuincommissie

Schooltuinen

Penningmeester

Tuinpunt

Algemeen

bestuurslid

Veerwagenwg

Algemeen 

bestuurslid

Binnenweg

Michel 
Wiering

Peter de 
Klein

Frank van 
der Meij

Tineke Aarts Harry 
Murray



8 Bestuur
Verkiezing bestuursleden: 

 Michel Wiering - blijft aan

 Frank van der Meij – blijft aan

 Peter de Klein - blijft aan

 Tineke Aarts - einde twee-jaars termijn; herkiesbaar; geen tegenkandidaat

 Harry Murray - einde twee-jaars termijn; herkiesbaar; geen tegenkandidaat

kandidaten:

 De functie van secretaris is al een aantal jaren vacant. Tot grote 
blijdschap van het bestuur heeft Ton Mulders zich aangemeld voor 

deze functie. Het bestuur draagt Ton daarom voor voor de functie 

van secretaris.
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8 Bestuur

2021:
Voorzitter

Verhuur

Vice voorzitter 

Tuincommissie

Schooltuinen

Penningmeester

Tuinpunt

Secretaris

Communicatie

Alg. bestuurslid

Veerwagenweg

Alg. bestuurslid

Binnenweg

Michel
Wiering

Peter de 
Klein

Frank van 
der Meij

Ton Mulders Tineke Aarts Harry Murray



9 Begroting 2021
Begrote contributie:

Contributie 20.600

Winkel Verkoop 5.000

Winkel Inkoop -4.500

Zaden verkoop 3.500

Zaden inkoop -3.500

Overig 200

Totaal Inkomsten 21.300

Huur 14.000

Bestuur + verzekeringen 2.200

Onderhoud 3.750

Kosten kantine 700

Evenementen 400

Overig 250

Totaal Kosten 21.300

Resultaat 0

Bij het huidige aantal leden bedragen 

de totale inkomsten uit contributie 

in 2021: € 24.276

Dit is € 3.676 meer dan volgens de begroting 

nodig is.

Daarom stelt het bestuur een contributie-

wijziging voor.

Volgens de begroting bedragen de inkomsten

u.h.v. contributie (lidmaatschap en huur) 

in 2021: € 20.600

Inkomsten uit contributie:



10 Voorstel contributie vanaf 2021

 lidmaatschap 

 Huur Veerwagenweg

 Huur Binnenweg

Huidig

€ 32,50

€ 0,52 / m2

€ 0,62 / m2

Contributie inkomsten 2021
lidmaatschap: €   6.682

Huur: € 14.251

Totaal: € 20.933

5
Voorstel

€ 27,50

€ 0,45 /m2

€ 0,54 /m2

Uitgangspunten:
 Huurinkomsten +/- € 14.000

 Totale inkomsten > € 20.600 zodat 

tegenvallers opgevangen kunnen worden.

 Verschil tussen Veerwagenweg en 

Binnenweg handhaven.



11 Plannen voor 2021

 Het hekwerk langs de Binnenweg wordt weggehaald i.v.m. het maaien door de 

gemeente. Er wordt nu een natuurlijke barrière gecreëerd van bramen en meidoorns.  

 Op verschillende plaatsen op de complexen worden bijenmengsel gezaaid. Dit geeft 

niet alleen een fleurige aanblik maar is ook goed voor allerlei insecten en vogels.

 Ondanks de Coronacrisis zullen er op de Binnenweg weer tuindiensten zijn. We houden 

hierbij rekening met de RIVM maatregelen.

 Straatnaambordjes op de Binnenweg vervangen of opnieuw schilderen.

Afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn zal de 

activiteitencommissie ook voor 2021 weer 1 of meerdere 

activiteiten organiseren.


