
Algemene ledenvergadering d.d. 25 oktober 2016 

1. De voorzitter heet 33 leden welkom. Met name gastspreekster mevr. J. Zantingh. Zij zal 

ons na de pauze vertellen over vergeten groenten. 

2. De secretaris leest de notulen van de jaarvergadering d.d. 13-10=2015 voor. Hierop zijn 

geen op of aanmerkingen. 

Hierna geeft de voorzitter enige toelichting. Er is een nieuwe maaier aangeschaft. Hierop waren wel enige 

kritische opmerkingen.  Er mag geen afval verbrand worden. Coloradokevers moeten bestreden worden d.m.v. 

spuiten of ze van de planten zoeken. Paden en slootjes moeten door de leden gezamenlijk onderhouden worden. 

Er mag geen rommel,onkruid en stenen op het gras worden gegooid. Als het in de maaier komt kan dat de 

messen beschadigen. Er is een breekijzer in de maaier gekomen. Er mag niet in het gras worden geparkeerd. Dit 

geeft sporen wat weer lastig is bij het maaien. Het borggeld voor de zittende leden word verhoogd tot 35 euro. 

Het jaarlijks contact met de gemeente was wat betreft Blankenstein en Hesselingen positief. Wat betreft de 

Steenwijkerstraatweg, deze zal in de toekomst verdwijnen. November 2016 zal hier meer over bekend worden. 

Van belang voor de gemeente is de lange wachtlijst. Er is bij iemand een bord in de tuin geplaatst met de tekst: 

hier vuil storten. Dit kan niet getolereerd worden. Als men vind dat iemand zijn tuin niet goed onderhoud kan 

men contact opnemen met de keuringscommissie. De open dag was een groot succes, met veel vrijwilligers 

hebben we er een mooie dag van gemaakt .Velen kwamen een kijkje nemen om te zien wat er zoal op 

Blankenstein gebeurd.  We krijgen een compliment van dhr. Tiemes gevolgd door applaus. De klusdag is niet 

doorgegaan. Er was maar 1 reactie. Het bestuur maakt een afspraak met dhr. Harskamp. Voorstel van dhr. de 

Wit:Laat degenen die mee willen doen aan een klusgroep zich vanavond opgeven. De Stouwe wil bij het Irene 

Huis een belevingstuin aanleggen en vraagt ideeën en mensen die mee willen helpen bij de inrichting van de 

tuin. Wie zich geroepen voelt kan zich aanmelden. 

Tot slot: Laat iedereen tuinieren op zijn manier en heb respect voor elkaar! 

3.Jaarverslag penningmeester. Deze geeft d.m.v. een power point presentatie uitleg over de 

financiën. Het kapitaal is achteruit gegaan. Dit wegens het jubileum en de aanschaf van de 

nieuwe maaier. De kascommissie verleend schriftelijk à decharge aan de penningmeester. 

Aftredend is dhr. Steijger. Mevr. Vreugdenhil treed toe. De leden van de kascommissie krijgen 

een pakket bloembollen voor hun inzet. Applaus voor penningmeester. 

4. Reglementair aftreden dhr. B. van Dijk. Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Dhr. van 

Dijk word herkozen. 

Pauze. 

Mevr. Zantingh vertelt over vergeten groenten. Vergeten groenten zijn groenten die er altijd 

al waren maar waar andere/betere voor in de plaats zijn gekomen. Voorbeelden zijn o.a.: 

kardoen,rammenas, haverwortel,raapjes,  schorseneer, zuring, brave hendrik,winterpostelein 

Zij geeft uitleg over de planten,hoe ze groeien, te bereiden. Na afloop zijn er zaden 

beschikbaar.   

Rondvraag. 

Dhr. A. Beisterveld vraagt aandacht voor Hesselingen. 



Dhr. G van Dijk vraagt of er stapvoets gereden kan worden op Blankenstein. We zullen hier 

aandacht aan besteden en een bord plaatsen. 

Dhr. H.  Meijering vraagt of de notulen meegestuurd kunnen worden. Tevens meldt dhr. 

Meijering zich aan voor de tuinkeuringscommissie. Dhr. Meijering vraagt of de notulen 

toegestuurd worden. De verkorte notulen worden met de rekening toegestuurd. De volledige 

notulen komen op de website.  

Dhr. L. Tiemes  vraagt of er op donderdag weer groenten verkocht kunnen worden. Indien 

zich hier vrijwilligers voor aanmelden kan dat. 

Mevr. Vreugdenhil zou iets met kinderen willen doen. Graag een hoekje tuin. We zullen kijken 

wat er mogelijk is. 

Mevr. M.  De Wit merkt op dat het hek op Blankenstein vaak open staat. Als je weggaat altijd 

het hek sluiten. 

Dhr. J. Lotterman  vraagt of er weer houtsnippers komen. We zullen kijken wat mogelijk is. 

Mevr. M. Dubbelboer vond het een prima vergadering. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en wenst iedereen wel thuis. 

 

 

  

   

 


