Notulen Algemene Ledenvergadering 14-03-2017
Aanwezig: 23 leden
Afwezig met bericht: 2 leden
1) Opening en mededelingen voorzitter.
Wim opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij geeft een korte uitleg over
de uitvoering van de plannen die de gemeente heeft voor wat betreft de renovatie van het
park Steenderens en de gevolgen die er zijn voor de huidige parkeerplaats en de aanleg van
de weg die vanaf de parkeerplaats dan rechtsaf richting bos gaat.
Verder zal het middengedeelte niet geasfalteerd worden zoals eerder medegedeeld is maar
bestraat worden. Het bestuur zal overleggen met de gemeente dat de kwaliteit van de
ondergrond dusdanig is dat zware voertuigen daar kunnen rijden zonder schade te
veroorzaken. De struiken aan de rechterzijde langs de rechterzijde zullen vervangen worden.
In de toekomst zal het onderhoud van het complex enkel en alleen door de leden uitgevoerd
gaan worden!
Het looppad/fietspad aan de rechterzijde van tuin 41 tot 50C is toe aan een renovatie. Het
bestuur heeft een offerte aangevraagd bij het bedrijf dat reeds eerder tot volle tevredenheid
het linker pad ter hoogte van de tuinen 57C tot 64 heeft gelegd. Vanwege de hoogte van het
bedrag is de offerte voorgelegd tijdens de vergadering en het merendeel van de aanwezige
leden is akkoord met de plannen en uitvoering van deze renovatie. De verwachting is dat dit
in de maand juni zal plaatsvinden!
In de toekomst wil de vereniging extra faciliteiten op het complex realiseren. Bij de overheid
en het bedrijfsleven is een postcode een absolute noodzaak om zaken te kunnen doen. Bij
de gemeente Duiven is het verzoek neergelegd om het complex een adres toe te kennen.
Uitdaging is dat de grond van de gemeente Westervoort is, maar de gemeentegrens van
Duiven loopt tot aan de openbare weg!
2) Ingekomen stukken van belang voor deze vergadering
Er zijn 2 afmeldingen binnengekomen.
3) Notulen A.L.V. 03-03-2016
Doordat het blad “Eigen Oogst” in 2016 gestopt is heeft het bestuur vergeten om de agenda
via de website bekend te maken. Voorzitter loopt notulen door. Er worden geen op-,
aanmerkingen geplaatst.
4) Jaarverslag secretaris.
Secretarieel jaarverslag 2016 volkstuinvereniging de kavel Westervoort.
De renovatie van het park Steenderens is door de gemeente na uitputtend overleg met
belanghebbenden gestart in het najaar. Voor de vereniging heeft dat zoals we inmiddels zelf
hebben kunnen waarnemen tot gevolg gehad dat we een stukje terrein moesten prijsgeven.

Vrijwilligers
Het onderhoud aan het complex wordt in de toekomst overgedragen aan de vereniging. Het
gevolg is zoals al eerder aangegeven, dat meer vrijwilligers nodig zullen zijn om dit onderhoud
uit te voeren.
Algemene ledenvergadering
8 maart 2016 waarbij vierentwintig leden aanwezig waren.
Ontmoetingsmiddag
28 mei 2016
Een succesvolle ontmoetingsmiddag waarbij de leden nader met elkaar kennis hebben
kunnen maken. Er was veel belangstelling en onder het genot van een hapje en een drankje
konden de leden bijpraten over van alles wat en nog meer.

Inbraak met diefstal
Ook dit jaar is er meerdere malen door onbevoegden het terrein betreden en is er
ingebroken in schuren om hun slag te slaan. De benadeelden is en wordt geadviseerd om bij
de wijkagent: Fons Sluiter een melding te doen. In overleg kan er dan altijd alsnog aangifte
worden gedaan.

Schade door noodweer
Afgelopen jaar is de schade voor de meesten beperkt gebleven maar de storm afgelopen
februari (2017) heeft voor een aantal leden schade opgeleverd doordat ruiten kapot

waaiden. Verder is een schuur omgevallen doordat deze niet verankerd was en is een
compleet dak van de schuur gewaaid.

.
Sociale media:
Om kosten te besparen is de vereniging gestopt met het aanmaken en rondbrengen van het
blad “Eigen Oogst”. Hier in de plaats worden naast de website met regelmaat nieuwsbrieven
gemaild en is op Facebook een account aangemaakt: https://www.facebook.com/dekavel/
Een aantal leden heeft nog geen e-mailadres doorgegeven. Het verzoek is om dit alsnog te
doen.
Infrastructuur
Het looppad vanaf Kavel 57C tot 64 is opnieuw gelegd, verzakking van het pad zorgde voor
een gevaarlijke situatie voor fietsers. In de nabije toekomst worden overige paden ook
opnieuw gelegd.
Tuincontrole
Gedurende het jaar is door het bestuur meerdere malen een controle uitgevoerd op het
complex. Bij meerdere tuinen was er sprake van achterstallig onderhoud met als gevolg dat er
overlast ontstond. In de meeste gevallen bleek ziekte, langdurige vakantie en tijdgebrek de
oorzaak te zijn. Door afspraken te maken is in bijna alle gevallen verdere escalatie voorkomen.
Twee leden zijn alsnog geroyeerd vanwege deze zich niet hielden aan de gemaakte afspraken.
Overleden leden
28-01-2016 Henk Beekhuis
31-01-2016 Arthur Lichtenberg
15 -09- 2016 Jacob Klopman
Vrijwilligers
Het onderhoud aan het complex wordt in de toekomst overgedragen aan de vereniging. Het
gevolg is zoals al eerder aangegeven, dat meer vrijwilligers nodig zullen zijn om dit onderhoud
uit te voeren.
Bijeenkomsten

Het bestuur is vier maal samen gekomen om te vergaderen.

5) Jaarverslag penningmeester
Penningmeester geeft een korte toelichting op het jaarverslag.
6) Verslag kascontrole-commissie
Dhr. Sjoerd Tannemaat deelt namens de kascontrole-commissie mee dat alle kasstukken bij
de penningmeester zijn gecontroleerd. Er zijn een drietal bonnen niet beschikbaar. De
verwachting is dat deze tijdens de verhuizing in een verhuisdoos terecht zijn gekomen.
Vanwege positieve ervaringen uit het verleden is dit geen issue! 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 Tannemaat en Koning. Mw. Rombout stelt zich
beschikbaar als reserve lid.
8) Kennismakingsbijeenkomst 2017, Jubilarissen
Kennismakingsmiddag zal eind mei zijn, de definitieve datum wordt bekend gemaakt via de
nieuwsbrief.
9) Verslag kavelbeheerder
Op dit moment is er nog een half kavel beschikbaar terwijl er nog een wachtlijst is van negen
aanvragen. Afgelopen jaar waren er een drietal tuinders die hun tuin niet “leeg” hebben
achtergelaten terwijl zij wel al de sleutel hebben teruggegeven c.q. niets meer van zich lieten
horen. Het nieuwe beleid geeft mogelijkheden om de kosten te verhalen op de vervuiler. (Het
bestuur kan de milieupolitie inschakelen). Ruud geeft aan dat hij verwacht binnenkort te
verhuizen en zijn taken zullen moeten worden overgenomen.
Rondvraag
Dhr. Damiana
Mag het snipperhout dat op de parkeerplaats ligt gebruikt worden op de tuin?
Antw.: Het zand wat er ligt mag gebruikt worden voor de tuin. Wim zal navraag doen voor
wat betreft de houtsnippers.
Mw. Wanders
Moet er een nieuw bestuurslid komen vanwege de kavelbeheerder wegvalt?
Antw. Kavelbeheerder is officieel geen bestuurslid maar neemt wel deel aan
bestuursvergaderingen.
Dhr. Jansen
Wordt het hout dat achter de tuinen ligt nog weggehaald?
Antw. Wordt nagevraagd maar de verwachting is dat dit opgeruimd zal worden door de
gemeente.

Mw.Teering, Mw. Touw.
19 maart is er een groenmoes markt in St. Oedenrode.
Dhr. Sanders
Verzoek om bij het einde van het seizoen de tuinen op te ruimen. Schade ontstaat onder
andere doordat klein materiaal wegwaait.
Dhr. Kierkels
Verzoek om foto’s en anekdotes te ontvangen voor plaatsen op de website.
Niets meer aan de orde dankt de voorzitter een ieder voor de inbreng en sluit hij de
vergadering.

