
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 14 NOVEMBER 2017 

 

1. De voorzitter heet 28 leden welkom m.n. de gastspreekster mevrouw Alie Stoffers van de Tuinerie uit   

Kolham. Zij zal ons aan de hand van een diapresentatie vertellen over combinatie teelt.  

Er was 1 schriftelijke afmelding voor de vergadering. 

2. De notulen van de jaarvergadering d.d. 25 oktober 2016 worden goedgekeurd. 

3. Jaarverslag secretaris 2017. De notulen2016 zijn op de website geplaatst. De kas op Blankenstein staat 

te koop. Er was een gegadigde maar deze heeft zich teruggetrokken. De Burgemeester met zijn 

secretaresse hebben  op 11 mei een bezoek gebracht op Blankenstein. Ook heeft dhr. Flinkert van de 

gemeente  op 7 sept een bezoek gebracht aan Blankenstein. Gesproken is over het complex aan de 

Steenwijkerstraatweg. Dit gaat op termijn verdwijnen maar kan nog wel 10 jaar duren voor het zover is. 

Ook is gesproken over de troep die daar ligt.  Op Blankenstein is mevr. Vreugdenhil met kindertuintjes 

begonnen. Gestart is met 7 kinderen,2 zijn afgehaakt. Nogmaals: vuilverbranden is verboden. Er wordt 

nog steeds op het gras geparkeerd en gereden. Hierdoor komen er sporen in het gras zodat het niet 

meer te maaien is. Ook wordt er nog steeds rommel en onkruid op het gras gegooid. Het bestuur gaat 

daarom in 2018 de grasstroken afsluiten d.m.v. slagbomen of iets dergelijks. Op Blankenstein komen veel 

coloradokevers voor. Bestrijden van de kevers is voor de leden zelf te doen .Bij nalatigheid door een lid is 

het bestuur gerechtigd om d.m.v een gele kaart in te grijpen en de kaartproceduren te volgen .Dhr. H. 

Klomp zal onderzoeken hoe deze op een milieu vriendelijke manier zijn te bestrijden.  Een 

bestrijdingsplan is op de website geplaatst. De gemeenschappelijke paden en slootjes dienen door leden 

onderhouden te worden. Hieraan valt nog veel te verbeteren. De tuinkeuringen geven altijd een punt 

van discussie. Wat de 1 prima vindt , vindt een ander een bende. We moeten een ieder wel de ruimte 

geven om op zijn eigen manier te tuinieren. Vraag: kan er een verslag komen van de keuringen? Voor 

nieuwe tuinders beleggen we een introductie bijeenkomst.Het proefjaart word verkort naar 6 maand . 

Voorstel om nieuwe tuinders een halve are te geven waar ze een jaar op proef kunnen draaien en/of  

koppelen aan een ervaren tuinder. Probleem is het schoon opleveren van tuinen die opgezegd worden. 

Het opruimen komt op het bestuur neer en afvoeren van afval wordt niet gedekt door de borgsom. Dhr, 

G. van Dijk stelt voor de borgsom fors te verhogen. Dhr. Steijger stelt voor de borg af te schaffen en de 

eventuele kosten te verhalen op de huurder van het opgezegde perceel.Gele kaarten mogen niet meer 

na een jaar vervallen en als je niet mee wilt doen aan gemeenschappelijke akties: gele kaart. De ruiltafel 

is niet voor potten ,tuinstoelen en dergelijke.Dus alleen voor tuinplanten of stekjes en geoogste 

producten. 

4. De penningmeester geeft aan de hand van een powerpoint presentatie inzicht in de financiën.  

5. De kascommissie verleend  à decharge aan de penningmeester en ze krijgen een pakket 

bloembollen. Aftredend is Dhr. A. Smeele. Dhr. O. Dolfsma heeft zich voor 2 jaar beschikbaar gesteld.  

6. Dhr. H. van Faassen is reglementair aftredend . Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Dhr. 

van Faassen word herkozen. 



7. Mevrouw Stoffers geeft een diapresentatie en vertelt hoe groenten en bloemen elkaar kunnen 

beïnvloeden. Ook is het mogelijk haar tuin in Kolham te bezoeken. Na de lezing krijgt mevrouw een 

attentie in de vorm van Drentse Turf. 

8. Rondvraag.  

Mevrouw Vreugdenhil vraagt hulp voor de kindertuintjes. Mevr. J Schröder biedt zich aan.  

Er zijn ratten op de tuin. De voorzitter geeft aan dat de gemeente niet meer bestrijd. 

 Dhr. G van Dijk heeft een dranger voor het kleine hek. Deze heeft een kozijn nodig. Wie kan een kozijn 

op het hek lassen?  

Dhr. Steijger vraagt om een maximum van 3 are in te voeren en dit vast te leggen in de statuten. Zittende 

tuinders gaan voor nieuwe leden vermits ze op de wachtlijst staan en de vrij te komen tuin aansluitend 

is. 

Dhr Lotterman houtsnippers voor de tussenpaden: Deze dienen door de leden die dat willen zelf te 

worden aangeschafd. 

9. De voorzitter sluit de vergadering. 

 


