
Notulen algemene ledenvergadering VTV Meppel  18-11-2019 

 

 

1. Opening. 

    De voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom. 

    Er zijn 29 leden aanwezig. 

 

2. Notulen ledenvergadering  12-11-2018 

    Inhoudelijk worden de notulen goedgekeurd. 

    Redactioneel enkele wijzigingen:  dhr. Smid moet zijn  dhr. Smit 

                                                            mw. Schreuder moet zijn mw. Schröder. 

 

3. Verslag voorzitter. 

    De voorzitter heeft een kort jaarverslag geschreven en leest deze voor met ondersteuning van een 

    power point presentatie. 

    Enkele punten uit het verslag. 

–  het overlijden van 2 leden van de vereniging. 

–  de VTV heeft momenteel 112 betalende leden. 

    Blankenstein 79 op de wachtlijst 20 

    Hesselingen 17 op de wachtlijst 12 

    Tweeloo 4 

    Steenwijkerstraatweg 12. 

    Op Blankenstein komen 10 tuinen vrij en op Hesselingen 4. 

–  Per 1-1-2020 is ons de huur opgezegd van de Steenwijkerstraatweg dit i.v.m. de ontsluiting 

    van de Nieuwveense landen 

    Alle tuinders kunnen geplaatst worden op Blankenstein en zijn uitgenodigd op 19 oktober voor 

de toewijzing. 

–  Het schoon opleveren van het complex is in volle gang. De gemeente levert de containers en 

    zorgt ook voor afvoer naar de vuilstort. 

    De VTV zal zelf een shovel moeten huren om de berg afval van de afgelopen jaren op te 

    laten ruimen. Dit kan alleen als het gevroren heeft. 

–  25 mei was er een open dag i.s.m. groei en bloei afdeling Meppel. Er zijn ca. 50 belangstellenden 

    geweest. 

–  De kassen op Blankenstein staan weer in de verkoop aangezien Stad en Esch van de koop afziet. 

    Het bestemmingsplan zal groen blijven. 

–  Het sluiten van de toegangshekken op Blankenstein zit er nu goed in bij de leden. 

 

4. Jaarverslag penningmeester. 

    Met behulp van een powerpoint presentatie geeft dhr. Klomp uitleg over de uitgaven en 

    inkomsten over boekjaar 2018/ 2019. Ook dit boekjaar werd positief afgesloten. 

    

    Verslag kascommissie. 

    Dhr. Dolstra en dhr. Van Gijssel hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.  

De leden geven decharge aan het bestuur. Zowel dhr. van Gijssel als dhr. Dolstra zijn beiden 

aftredend. 

    Verkiezing kascommissie. 

    Er wordt gevraagd wie er in de kascommissie plaats wil nemen. 

    Mw. G. de Wit en Mw. J. van Beek nemen zitting in de kascommissie.  

 

5. Verslag keuringscommissie. 

    De keuringscommissie bestaat uit Mw. W. Vreugdenhil, dhr. G. van Dijk en dhr. H. Meijerink. 

    Laatst genoemde doet verslag namens de commissie over het jaar 2019. 



    Op Blankenstein zijn er in totaal 24 kaarten uitgedeeld. 16 eerste, 7 tweede en 1 derde. 

    De tuinder met de 3e kaart is geroyeerd. 

    Het is ons opgevallen dat na de 1ste keuring in april bij de herkeuring alle tuinen op orde waren. 

    Tot de keuring in juli kwam de klad er weer in en kregen enkele tuinders toch een 2e kaart zo ook 

    bij de keuring in oktober. 

    Op Hesselingen zijn er in april 2 kaarten uitgedeeld en na herkeuring in orde. 

    Bij de keuring in juli kreeg 1 tuinder een 2e kaart en deze gaf dan ook aan om te stoppen. 

    Op Tweeloo is 1 kaart uitgedeeld en 1 tuinder is aangesproken. Na herkeuring in orde. 

    Mw. Berndt vraagt waarom de datums van de keuring niet bekend gemaakt worden. 

    De commissie heeft globaal aangegeven in welke maanden er gekeurd gaat worden. De 

    herkeuring is altijd 3 weken na de keuring dus men weet wanneer die komt. 

 

6. Verkiezing bestuurslid. 

    Nu mw. M. de Wit reglementair is afgetreden en niet herkiesbaar is, zoeken wij een nieuw 

    bestuurslid. Er heeft zich niemand aangemeld. 

    Er zal een oproep in het mededelingenkastje gehangen worden. 

    De voorzitter dankt mw. De Wit voor haar inzet voor het bestuur en overhandigd een attentie. 

    Mw. De Wit geeft aan zich wel beschikbaar te stellen voor hand en span diensten. 

 

7. Ingekomen stukken. 

    Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

Pauze 

 

8. Presentatie van Mw Ella Berndt over operatie steenbreek 

    Zij geeft met behulp van een powerpoint presentatie uitleg hoe belangrijk biodiversiteit is 

    voor onze leefomgeving en onze gezondheid. 

    Het motto van project steenbreek is:  Tegel eruit plant erin. 

 

9.Rondvraag. 

   Dhr. van Schaik vraagt waarom er op de website geen telefoonnummers van de bestuursleden 

   staan. De voorzitter antwoord dat het niet mag in verband met de privacy. Heeft men toch een 

   bestuurslid nodig kan men de gastvrouw mw. G de Wit bellen, haar telefoonnummer staat op het 

   mededelingenbord. 

 

   Dhr. Tiemes vraagt of de sloot aan de achterkant aan de zijde van de Mackaystraat nog gemaaid 

   gaat worden. 

   De voorzitter antwoord dat het niet zeker is, dit geldt ook voor de sloot met het hoge riet aan de 

   kant van het spoor richting Groningen. Dit is niet gebeurt omdat het niet op het werkbriefje van 

   de maaier stond. 

   De voorzitter zal nog een keer met de partijen en de gemeente overleggen wie er   

   verantwoordelijk is voor de sloten. 

 

   Er komt een opmerking over de hekjes tussen de tuinen op Hesselingen. De doorgangen zijn te 

   smal om er met een kruiwagen door de komen. 

   De keuringscommissie zal hier naar kijken. 

 

10. Sluiting 

      De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en bedankt een ieder voor de komst en inbreng. 

 

 

     


