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Van de voorzitter
Het tuinseizoen 2015 gaat weer beginnen. De meeste tuinders hebben
hun zaad en pootaardappels opgehaald en laten we hopen dat het weer
meewerkt.
De parkeerplaats wordt ingekort; er komen links van de ingang 10 à 12
parkeerplaatsen en het overige gedeelte wordt beplant.
Het middenstuk van de tuin wordt ook gelijk geasfalteerd. De bedoeling
hiervan is om met het park Steenderens een natuurlijke uitstraling te
krijgen.
Houd rekening met overlast, omdat alle asfalt eruit wordt gehaald
alsmede de bestrating van het middenstuk. Het werk zal (onder
voorbehoud) in september beginnen.
Kom zo min mogelijk met de auto op de tuin! Vooraan staan er
kruiwagens in de kleine schuur waarmee u de spullen naar uw tuin te
brengen.
Er komt een informatiebord op het hek te hangen met het opschrift
“Volkstuinvereniging De Kavel Westervoort info: www.dekavel.nl“
Zo kan iedereen informatie hierover vinden op het internet.
Er komt onder het informatiebord een tafel te staan voor overgebleven
stekjes en plantjes. Hier kunnen andere tuinders dan gebruik van
maken.
Ik wens de leden heel veel tuinplezier!
Wim Geul

Website
Onze vereniging is vanaf april 2010 actief op de digitale snelweg. Harrie
Kierkels (kavel 11) is beheerder van onze site. Kijk snel op
www.dekavel.nl en laat een berichtje achter.
Op deze site staan o.a. diverse zaken die wij snel bekend willen maken.
Bezoek de website dus met regelmaat voor het laatste nieuws rond onze
vereniging. Heeft u suggesties: stuur dan een berichtje via de link.
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Notulen Algemene ledenvergadering 03-03-2015
Aanwezig: 37 leden
Afwezig met bericht: 9 leden
1) Opening en mededelingen voorzitter.
Wim opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Omdat
er een aantal nieuwe leden aanwezig zijn stelt hij het zittende bestuur
voor. Verder geeft hij een korte uitleg over de pannen die er zijn om het
park Steenderens op te knappen en een aansluiting te laten krijgen met
het Horsterpark. Tijdens de uitvoering van dit plan zal ook een aantal
zaken rondom ons complex verandert worden. Het middengedeelte waar
nu tegels liggen zal geasfalteerd worden en de struiken en bomen langs
de rechterzijde zullen vervangen worden door een laurierhaag welkom
door de vereniging onderhouden moet worden.
2) Ingekomen stukken van belang voor deze vergadering
Er zijn 9 afmeldingen binnengekomen.
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3) Notulen A.L.V. 111-03-2014
Doordat eigen oogst niet op internet heeft gestaan hebben een aantal
leden het niet in kunnen zien. Voorzitter loopt notulen door. Er worden
geen op-, aanmerkingen geplaatst.
4) Jaarverslag secretaris.
Dhr. Brugman geeft aanvulling op jaarverslag. Er zijn 4 bijeenkomsten
van de winterworkshop geweest. Hier was grote belangstelling voor en
moet zeker een vervolg krijgen.
5) Jaarverslag penningmeester
Penningmeester geeft korte toelichting op het jaarverslag. Verzoek
vanuit de vergadering om overige kosten meer uitgesplitst in het
overzicht te vermelden wordt m.i.v. het komende verslag uitgevoerd.
Om sleutelgeld kostendekkend te maken wordt deze per direct verhoogd
naar € 15.- voor de eerste sleutel.
6) Verslag kascontrole-commissie
Dhr.van Geelen deelt namens de kascontrole-commissie mee dat alle
kas-stukken bij de penningmeester zijn gecontroleerd, en dat er
kritische vragen gesteld zijn m.b.t. overige inkomsten en uitgaven. Er
zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Hij verzoekt de vergadering
op grond van voorstaande de penningmeester decharge te verlenen voor
de gevoerde administratie. Dit wordt door de vergadering overgenomen.
7) Nieuw lid kascontrole-commissie
Nieuwe commissie bestaat uit de heren van Geelen en Derksen.
Dhr.Tannemaat stelt zich beschikbaar als reserve lid.
8) Bestuursverkiezing
Dhr. Ton Kortekaas (kavel 1b/2a) heeft zich kandidaat geteld voor de
vacante functie van secretaris. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn
neemt Ton zitting in het bestuur. Omdat er een nieuw bestuurslid moest
komen heeft de voorzitter besloten om ook de komende 2 jaar aan te
blijven, zodat er niet een bestuur zit wat voor 50% uit nieuwe leden
bestaat. Dit wordt door de vergadering zeer op prijs gesteld.

9) Voorstellen aanpassen huishoudelijk reglement.
Aanpassen artikel 5C.
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Nieuwe leden dienen een waarborgsom van € 25.- te betalen………
wijzigen in: Nieuwe leden dienen een waarborgsom van € 20.- voor een
halve kavel en €40.- voor een hele kavel te betalen…….
Voorstel wordt unaniem aangenomen.
Aanvulling artikel 13.
O. Er op toe te zien dat geplante fruitbomen niet hoger worden dan 3
meter. Dit om schaduw op andere tuinen te voorkomen. Reeds
bestaande fruitbomen dienen zodanig gesnoeid te worden dat er geen
schaduw overlast ontstaat. Dit naar oordeel van het bestuur.
Voorstel wordt aangenomen met 3 stemmen tegen..
Aanvulling artikel 16.
U. Op de kavel onderstaande gewassen te verbouwen:
Papaver, hennep, andere specifiek door het bestuur aan te wijzen
soorten planten.
U.1 Het bestuur controleert minimaal 4x per jaar op verboden gewassen.
Bij iedere geconstateerde overtreding krijgt het betreffende lid een
schriftelijke waarschuwing. Bij de derde waarschuwing volgt onmiddellijk
royement van de vereniging.
Hierop volgt een levendige discussie. Dhr Hydra geeft aan waarom
hennep (kemp) geen verboden gewas is en waarom men juist wel
hennep zou moeten gebruiken als groenbemester.
De voordelen van het gebruik van hennep (kemp) zijn bij velen
onbekend waardoor er veel onrust is ontstaan.
Voorstel wordt afgewezen. Voor: 15, tegen 16, onthouding 6.
Dhr.Hydra gaat een stuk schrijven voor in Eigen Oogst om onrust over
het gebruik hiervan weg te nemen.
10)
Kennismakingsbijeenkomst 2015, Jubilarissen
Kennismakingsmiddag zal zijn op zaterdag 23-05-2015 vanaf 14.00 uur.
Jubilaris is dhr.Dieker
11)
Rondvraag
Dhr.Brugman. Afgelopen winter 4x een workshop georganiseerd om
nieuwe en bestaande leden meer informatie te geven over verschillende
methoden om te tuinieren. Hoe houden we dit vast, hoe gaan we met
nieuwe leden om en hoe houden we tuinen in orde.
Antw: Het bestuur bespreekt dit op komende bestuursvergadering en zal
samen met vraagsteller een plan hiervoor maken.
Dhr.Hydra Vindt kosten voor het eerste jaar erg hoog. Dit stimuleert
mensen met een laag inkomen niet om lid van de vereniging te worden.
Antw: Borg moet helaas verhoogd omdat men te gemakkelijk een tuin
opzegt en de vereniging met de rommel laat zitten.
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Mw.van der Hoeven. Graag meer openheid van de leden wanneer er
frustraties zijn. Wanneer je direct met elkaar in gesprek gaat kan veel
uitgesproken worden.
Dhr.van Hummel. Er is gesnoeid, maar niet opgeruimd. Dit graag in de
toekomst direct doen.
Dhr.van de Linden. Dit jaar geen compost?
Antw: de vorige leverancier doet het niet meer. Dhr.Bokhove is bezig
met een leverancier voor Champost. Zodra er meer bekend is zal dit
gecommuniceerd worden.
Mw.Teering, Mw.Touw. In maart wordt er bij Intratuin Arnhem een
moestuinweek georganiseerd. Eind maart is er in Oirschot een grotere
tuinbeurs als vervanging voor de Groene Passie.
Mw.de Reus. Graag ruimte voor de paardenmest aanvegen wanneer er
weggehaald is.
Mw. McGillavry. Wanneer is het mogelijk om hout te versnipperen?
Antw. Iedereen die wat te versnipperen heeft dient dit d.m.v. een briefje
in de brievenbus kenbaar te maken zodat er een datum vastgesteld kan
worden.
Er worden nu alleen halve kavels verhuurd. Dit geeft
erg veel versnippering en er komt steeds meer bebouwing om
gereedschap in op te bergen. Aangezicht wordt hier niet beter op.
Hr.Kierkels. Verzoek om foto’s te ontvangen voor plaatsen op de
website.
Dhr.Dieker. Graag mailadres doorgeven, zodat eigen oogst zoveel
mogelijk via de mail verstuurd kan worden. Dit bespaart ons veel kosten.
Persoonlijk mailadres is niet meer actief. Graag alle berichten voor het
bestuur zenden naar: bestuur@dekavel.nl
Niets meer aan de orde dankt de voorzitter een ieder voor de inbreng en
sluit hij de vergadering.
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Eigen Oogst digitaal?
Wilt u Eigen Oogst digitaal ontvangen? Stuur dan een berichtje naar
bestuur@dekavel.nl o.v.v. uw naam en kavelnummer

Lentegedicht
De boom herbladert
Wat een mooi gezicht
Mensen komen weer naar buiten
De lente nadert

Adverteerders bedankt
Na vele jaren de vereniging te hebben gesteund d.m.v. een advertentie
in Eigen Oogst heeft AT verzekeringen besloten hiermee te stoppen. Dit
betreuren wij uiteraard. Het bedrijf is onderdeel geworden van een
andere organisatie die een andere wijze van promotie hanteren.
Ook ambulant voetreflextherapeute / pedicure Ellen Dieker heeft
besloten om haar bedrijf op een andere wijze te promoten. Zij heeft de
afgelopen jaren onze vereniging gesteund d.m.v. een advertentie in
Eigen Oogst.
Beide adverteerders bedankt

Heeft u iets te verkopen wat tuin gerelateerd is, stuur dan een berichtje
naar bestuur@dekavel.nl en wij plaatsen het in het infobord op de tuin.
Frezen
Ook dit jaar kunt u uw tuin weer door de
vereniging laten frezen. U steunt hier onze
vereniging mee. Kosten voor een hele kavel zijn
€ 10.- en € 6.- voor een halve tuin. Opgeven bij
Jan Peters (kavel 16), Clemens Dieker (5a).
Bedrag overmaken op rekening van de
vereniging (zie achterin dit boekje) onder
vermelding van naam en kavel nummer, of
contant. Zorg ervoor dat obstakels verwijdert
zijn.
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Dorpstraat 11 6931BA Westervoort
Tel: 026-3118285 * Fax: 026-3117832
Internet: www.wieleman.com * E-Mail: info@wieleman.com
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Contributie
Omschrijving:
Pacht hele kavel
Pacht halve kavel
Lidmaatschap
Sleutelgeld
Borg 2e sleutel
Borg hele kavel
Borg halve kavel
Bouwvergunning
Frezen hele kavel
Frezen halve kavel
Inschrijfgeld
Veranderingen

Bedrag in €:
34.17.17.50
15.20.40.20.11.50
10.6.7.2.25

Betalingen: ING IBAN NL82 INGB 0004 5366 89
t.n.v. volkstuinvereniging De Kavel.
Na het eerste jaar is alleen pacht en lidmaatschap verschuldigd.
Kopie voor de zomer-editie graag inleveren voor
28 mei 2015
Inleveren op onderstaand adres, via de mail of in de brievenbus
nr.21 op de tuin
Eigen Oogst
t.a.v. Clemens Dieker
Scheisprong 16
6932BG Westervoort
of per mail naar:
bestuur@dekavel.nl
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