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Bestuur 

 
Voorzitter:  W.L.Geul 
    Vuurdoornpad 5 
    6921EJ Duiven  
    tel: 0316-268060      kavel 73/74a 
 
Secretaris:  B.Burgers 
    Populierenlaan 29 
    6921CL Duiven 
    tel: 0316-263892      kavel 67/74b 
     
 
Penningmeester:  C.Dieker 
    Scheisprong 16 
    6932BG Westervoort 
    tel: 026-3115920      kavel 5a 
     
Lid /    R.Bokhove        kavel 85b/86a  
Kavelbeheerder: Engelenland20  
    6932PD Westervoort 

tel: 026-3622883 
 
 

 

Website:    www.dekavel.nl  
E-mail:   bestuur@dekavel.nl  
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Van de voorzitter 

  
Met de overige bestuursleden heb ik afgesproken, en dat moet ook op 
de ledenvergadering goedgekeurd worden, dat ik ook in 2014 nog 
voorzitter wil zijn van onze vereniging. 
 
Als er leden zijn die in het bestuur willen komen en eventueel ook 
beschikbaar zijn om voorzitter te worden kunnen ze contact opnemen 
met de secretaris.  
Omdat ik toch op een leeftijd ben gekomen wil ik niet mij vastleggen   
voor een aantal jaren. Ik hoop dat de leden dat begrijpen . 
 
Er kan weer compost besteld worden in  de prijs is € 7.25 per kuub in het 
boekje  en in het infobord  vind je hier meer informatie over . 
 
De leden vergadering is op 11 maart 2014 om 20.00 uur en we hopen op  
een behoorlijke opkomst bij Zalencentrum Wieleman. 
 
Voor het nieuwe seizoen kun je de tuin laten frezen door J.Peters of  
C.Dieker. Hiermee steunt u de vereniging financieel.  
 
Dit jaar konden de leden  hun groen en takken afval storten op het 
complex en de leden hebben massaal gebruikt van gemaakt, maar er is 
ook groen blad erbij gestort dat jezelf kan composteren en dat is waarde 
aanvulling voor je tuin. 
Helaas zijn er ook leden geweest die hebben gemeend hier ander “grof 
afval” bij te moeten storten. Voor een eventuele volgende keer kan dit 
nadelige gevolgen hebben. 
 
 
Ik wens iedereen prettige feestdagen, een gezond 2014 en veel  
tuinplezier. 
 
Wim Geul 

                                 



 

 

 
 
Compost bestellen 
 
Beste Tuinders, 
 
Zoals in het voorwoord van de voorzitter al gemeld bestaat er ook dit 
jaar weer de mogelijkheid om compost te bestellen. Prijs is 
m³ (= 12 kruiwagens). Compost wordt geleverd op 6 maart 2014 
omstreeks 12 uur. 
Afhalen van compost kan op 6, 7, 8 m
opgehaald, dan blijft het liggen voor eigen risico.
Bestellen kan tot 28 februari 2014 bij Wim Geul. Betalen kan contant bij 
bestellen of op ING rekening 1927358 t.n.v. W.Geul 
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Zoals in het voorwoord van de voorzitter al gemeld bestaat er ook dit 
jaar weer de mogelijkheid om compost te bestellen. Prijs is 
m³ (= 12 kruiwagens). Compost wordt geleverd op 6 maart 2014 

Afhalen van compost kan op 6, 7, 8 maart. Heeft u het dan nog niet 
blijft het liggen voor eigen risico. 
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Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze  
 
             Algemene Ledenvergadering 
 
Die gehouden  word op dinsdag 11 maart 2014 om 20.00 uur in 
zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11 te Westervoort 
 
Agenda 
 
1 Opening 
 
2 Ingekomen stukken van belang voor deze vergadering 
 
3 Notulen algemene ledenvergadering 19-02-2013 
 
4 Jaarverslag Secretaris 
 
5 Jaarverslag Penningmeester  
 
6 Verslag kascontrole.  
   Commissieleden zijn mw. G.Spies en dhr. K.Hauwert 
 
7 Nieuw (reserve)lid kascontrole. Dhr. Hauwert is aftredend. 
 
8 Bestuurverkiezing. Aftredend en herkiesbaar C.Dieker  
 

Pauze 
 
9 Rondvraag                     

Sluiting 
 

Aangaande punt 8 kunnen kandidaten zich aanmelden tot 1 uur voor 
aanvang van de vergadering bij de secretaris. 
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Notulen Algemene ledenvergadering 19-02-2013 
 

Aanwezig : 24 leden 
Afwezig met bericht: 9 leden 
 
1) Opening en mededelingen voorzitter: 
Vzt opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze vergadering. 
Hij bedankt de vrijwilligers van de vereniging die het afgelopen jaar weer diverse 
hand- en spandiensten hebben verricht. 
* Hij geeft aan dat er geen geld bij de gemeente is voor bestrating snoeien en 
ophooggrond. Er is contact geweest met de gemeente over een nieuwe invulling van 
de parkeerplaats.  
* Er mogen alleen auto’s op het terrein komen voor afleveren van zware spullen 
en de auto’s moeten daarna weer op het parkeerterrein gezet worden. 
* De kruiwagenschuur is op slot en kan opengemaakt worden met dezelfde sleutels 
van de poort. 
 * De heer Kortekaas meldt zich aan als vrijwilliger. 
 
2) Er zijn geen ingekomen stukken van belang voor deze vergadering. 
 
3) Notulen A.L.V. 23-02-2011: 
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 
 
4) Jaarverslag Secretaris. 
Geen op-/aanmerkingen. 
 
5) Jaarverslag Penningmeester. 
Penningmeester geeft toelichting bij het financieel overzicht 
Verslag ziet er prima uit. 
Dhr. Houtkooper doet verzoek aan penningmeester om in- en uitgaven m.b.t. 
Garantzaden apart te vermelden. 
Dit wordt voor 2013 meegenomen. 
Verder geen op of aanmerkingen 
 
6) Verslag kascontrolecommissie: 
Dhr. Hauwert deelt namens de kascontrolecommissie mee dat alle stukken bij de 
penningmeester zijn gecontroleerd en dat er geen onrechtmatigheden zijn 
vastgesteld. Hij verzoek dan ook de penningmeester decharge te verlenen voor de 
gevoerde administratie. Dit wordt door de vergadering overgenomen. 
 
7) Nieuw kascontrolecommissie: 
Dhr. B.Jansen wordt bedankt voor de afgelopen jaren. Mw.Spies treedt toe tot de 
commissie, terwijl dhr. van Geelen zich beschikbaar stelt als nieuw (reserve) lid. 
 
8) Bestuursverkiezing. 
Dhr .Geul heeft besloten om nog één jaar beschikbaar te zijn als voorzitter voor de 
vereniging.  
Als er komend jaar zich een nieuwe voorzitter aanmeld heeft hij de tijd de nieuwe 
voorzitter in te werken.. 
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9) Uitleg kavelbeheerder: De kavelbeheerder geeft aan dat  er veel nieuwe tuinders 
zijn bij gekomen Hierbij ook veel gezinnen met jongen kinderen wat een plezierige 
wending is. 
Een ledenaantal met verschillende leeftijden is goed voor de vereniging . 
Helaas hebben we als bestuur het afgelopen jaar vier tuinders moeten royeren, 
omdat zij hun tuin niet goed onderhielden. 
Verder kwam ter sprake dat er planten, tegels en gereedschap is verdwenen van 
kavels die nog niet verhuurd waren 
Wat de kavelbeheerder ook nog vermelde was dat tuinen die nog niet verhuurd 
waren er planten , tegels of gereedschap werden weggehaald door andere tuinders. 
Dit is en blijft diefstal, als tuinder heb daar niets te zoeken, liggen er spullen die 
je zou willen hebben altijd in overleg met de kavelbeheerder, hij is precies op de 
hoogte 
wat er speelt. 
Ook de klacht door tuinders dat sommige tuinen er erg verwaarloost uitzagen begrijpt 
de kavelbeheerder heel goed, maar hij moet zich nu eenmaal aan de afspraken 
houden van het huishoudelijk reglement, daar gaan gauw een paar weken overheen. 
 
10) bestuur vraagt de vergadering om toestemming voor het vervangen van de 
betonnen schuur,  het voorstel is na een discussie, na stemming aangenomen. 
Verder heeft het bestuur  het verzoek  aan de leden gedaan om met voorstellen te 
komen voor investeringen. 
  
 
11) Rondvraag: 
Dhr. Kortekaas: is het niet mogelijk een forum in te stellen bij de website  
Antw: Hierover wordt kontakt opgenomen met de website beheerder. 
 
*Dhr. Sanders: kan er elektra op de kavel komen. 
Antw: Nee, is in het verleden al besloten 
*Dhr. Beekhuis: Als er een tuinder geroyeerd is mag het bestuur dan op de tuin 
komen. 
Antw: Het bestuur heeft altijd het recht om kavels te betreden.. 
*Dhr. Dieker: vraagt om meer input voor het clubblad. Hij meldt dat er een nieuwe 
kleurenprinter is aangeschaft en dat de eerst volgende clubblad er anders uit gaat 
zien. 
*Dhr. Dieker: Eigen Oogst kan ook via de mail verzonden worden. Aanmelden 
hiervoor d.m.v. een mail (adres via website), dit scheelt de vereniging kosten. 
*Dhr. Dieker:  Gelrepas: 
Leden van onze vereniging die in het bezit zijn van een gelrepas hebben recht op 
50% korting op de contributie en pacht. 
De Gelrepas is er voor burgers met een inkomen tot 110% van de bijstand. 
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met de gemeente 
waar u woont.  
Heeft u al een Gelrepas, neem dan contact op met de penningmeester. 
*Dhr. Dieker: Dhr. B.v Hummel stopt met adverteren in clubblad, hij wordt bedankt 
voor het steunen van de vereniging.  
*Dhr. Geul: alle pompen zijn opgeknapt en de leertjes zijn vervangen. 
 
Verder is er niets meer aan de orde sluit en de voorzitter sluit de vergadering en 
dankt een ieder voor hun inbreng tijdens deze vergadering. 
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Zo kan het ook !! 
Op weg naar huis kwam Paul langs de berg met tuinafval die de 
gemeente zou komen ophalen. Deze grote pompoen van ruim 30 kilo lag 
bij het afval. Zonde om hem te laten liggen dacht hij en nam hem mee 
naar huis. De kleinkinderen hebben, met Halloween in aantocht dit ervan 
gemaakt. 

  

Groetjes Marianne Esvelt 

 

Deze Heksenkring stond vlak achter de mesthoop  

 

Harrie Kierkels 
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Opzegformulier 

Bestuur Volkstuindersvereniging “De Kavel” 

t.a.v. Ben Burgers 

Populierenlaan 29 

6921 CL Duiven 
 

 

 

Westervoort/Duiven:                  -           - 20 

 

 

Geachte Bestuur, 

 

 

 

 

Hierbij laat ik weten te stoppen met het tuinieren bij “De Kavel” en wel met ingang 

van............................. (denk aan de opzegtermijn) 

 

Naam:............................................ 

Adres:............................................ 

PC Woonplaats................................... 

Kavelnummer...................................... 

Tel................................................ 

Bankrekeningnummer............................. (voor terugstorten borg) 

 

Mijn kavel zal schoon en leeg worden opgeleverd op bovengenoemde datum. 

De sleutel zal ik, binnen een week na opzegging, inleveren bij de kavelbeheerder, Dhr. 

R.Bokhove, Engelenland 20, 6932 PD Westervoort, tel. 026-3622883. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Dhr./Mw................................................. 
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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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Eigen Oogst digitaal? 
 
Wilt u Eigen Oogst digitaal ontvangen? Stuur dan een berichtje naar 
bestuur@dekavel.nl o.v.v. uw naam en kavelnummer 

 
 

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. 

 
 
 
Contributie 2014 
 
Enig tijd geleden zijn de 
rekeningen verstuurd voor het 
voldoen van de contributie en 
pacht voor 2014. Veel leden 
hebben het bedrag al 
overgemaakt, maar ook een 
aantal nog niet. Bespaar uzelf en 
de vereniging extra kosten en 
betaal voor 31-12-2013. Zoals op 
de ledenvergadering in februari 
2013 is gemeld, zijn wij als vereniging aangesloten bij de Gelrepas. 
Leden die deze pas hebben genieten een korting van 50% op de 
contributie en pacht voor het betreffende jaar.  
 
Heeft u ook een Gelrepas, laat het weten via bestuur@dekavel.nl , zodat 
hier rekening mee gehouden kan worden. 

 
 

Tuinzaad bestellen 
In november is de zaadcatalogus van Garant zaden weer uitgedeeld. 
Zoals ieder jaar krijgen wij korting op het totaalbedrag van de bestelling. 
De laatste jaren was dit circa 20%. In deze tijd een korting die een ieder 
goed kan gebruiken. Lever de bestellijst in voor 12 januari 2014 bij 
Clemens Dieker, Scheisprong 16 Westervoort, zodat alles in één keer 
opgestuurd kan worden. 
Heeft u geen catalogus ontvangen en wilt u ook bestellen, stuur dan een 
berichtje naar bestuur@dekavel.nl  
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Contributie 
 

Omschrijving:   Bedrag in €:  
 
Pacht hele kavel   34.- 
Pacht halve kavel   17.- 
Lidmaatschap    17.50  
Sleutelgeld    10.- 
Borg 2e sleutel    20.- 
Borg hele kavel   25.- 
Borg halve kavel   12.50 
Bouwvergunning   11.50 
Frezen hele kavel   10.- 
Frezen halve kavel     6.- 
Inschrijfgeld     7.- 
Veranderingen      2.25 
 
Betalingen: rekening nummer NL82 INGB 0004 5366 89 
t.n.v. volkstuinvereniging De Kavel. 
 

Na het eerste jaar is alleen pacht en lidmaatschap verschuldigd. 
 
Kopie voor de lente-editie graag inleveren voor  
28 februari 2014 
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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FIJNE FEESTDAGEN EN EEN 

GELUKKIG EN GEZOND NIEUWJAAR 
 
 


