Hierbij nodigt het Bestuur u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die
wordt gehouden op zaterdag 5 september 2020 om 13.00 uur op het buitenterrein
vóór de serre van de Vereniging.

Agenda
1.
Opening 2. 1 minuut stilte voor overleden tuinleden 3.
Goedkeuring notulen van de ledenvergadering van 23 maart 2019
Zie bijlage.
4.
Mededelingen en ingekomen stukken 5.
voorzitter van het gevoerde beleid
Zie bijlage.

Verantwoording door de

6.

Jaarverslag 2019 van de secretaris
Zie bijlage.

7.

Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

8.

9.

Financieel jaarverslag 2019, begroting 2020 en vooruitblik 2021
Voorstel om de pacht per 1-1-2021 met 0,05€ te verhogen naar 0,75 €/m2.
Zie bijlage.
Tuinzaken
Het bestuur heeft, zoals afgesproken in de ALV van 2019, in het najaar en het
voorjaar een schouw op de tuin gedaan. De meeste tuinen zagen er goed uit,
en aantal tuinleden is gevraagd om hun tuinonderhoud te verbeteren of om hun
bomen te toppen. Aan deze oproep is goed gehoor gegeven.
Nadat de bestuursleden tuinzaken uit het bestuur zijn gestapt heeft Sander
Duijneveldt de uitgifte en begeleiding van nieuwe tuinleden waargenomen.
Dit door het bestuur uitbestede werk is het afgelopen half jaar naar volle
tevredenheid van het bestuur uitgevoerd. Bijkomend voordeel is dat er bij
een meningsverschil tussen Sander en een tuinlid er een beroepsmogelijkheid
is bij het bestuur. Het bestuur stelt dan ook voor om voor dit werk een
commissie tuinzaken te benoemen, van meerdere leden, die verantwoordelijk
is uitgifte en inname van tuinen, begeleiding van nieuwe tuinleden en toeziet
op tuingebruik zoals vastgelegd is in het huishoudelijk regelement.

10. Verkiezing en benoeming van bestuursleden
Volgens rooster treden af de secretaris: Joris Wijnekus, de penningmeester:
Martin Melissen en de bestuurder bouwzaken: Jemal Findikli. Omdat er zich
geen leden verkiesbaar hebben gesteld voor deze bestuursfuncties en de
huidige bestuursleden hebben aangegeven te gaan voor een volgende termijn
zal hun termijn bij hamerslag worden verlengd.
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11. Paden
De laatste jaren worden er door verschillende leden houtsnippers op het pad
gelegd aan de buitenzijde van hun tuin. De houtsnippers bemoeilijken de
begaanbaarheid van de soms smalle paden voor de tractor met aanhanger.
- Het bestuur stelt voor om het met houtsnippers bedekken van de grond en
paden buiten de tuinen te verbieden en om alleen het gebruik van grind of
gras toe te staan.
12. Bestuurs- en vrijwilligersorganisatie
Vanwege het voortijdig opstappen van de bestuursleden tuinzaken is er bij een
aantal leden/vrijwilligers onvrede ontstaan over het functioneren van het
bestuur. Frans Kassenaar heeft als bemiddelaar de afgelopen maand het
bestuur en de verontruste leden/vrijwilligers voor een gesprek bijeen gebracht.
De verontruste leden/vrijwilligers gaven aan dat zij graag zouden willen dat er
een werkgroep gevormd wordt die onderzoekt hoe de organisatie structuur en
de communicatie kan worden verbeterd.
Het bestuur staat altijd open voor verbeteringen, zolang die maar gedragen
worden door alle vrijwilligers en de leden van de vereniging. Er is daarom
afgesproken om nu geen zaken in de organisatie te veranderen maar om dat
pas te doen na raadpleging van alle leden en vrijwilligers in de jaarvergadering
2021.
Zie bijlage voor het voorstel voor een werkgroep.
13. Eindverslag werkgroep Duurzaamheid
De werkgroep Duurzaamheid heeft in februari 2020 haar eindverslag aan het
bestuur overhandigd, daarvoor dank.
Ten aanzien van het drinkwater heeft het bestuur een aanwijzing van het
waterschap gekregen om op diverse punten keerkleppen te plaatsen in het
drinkwaternet, om de waterput waterdicht te maken en om bordjes te plaatsen
bij alle tappunten op de tuin, die vermelden dat het water niet geschikt is om te
drinken. Daarnaast stelt het bestuur, naar aanleiding van het
duurzaamheidsonderzoek en het gestegen waterverbruik de volgende
voorstellen voor.
- Voorstel om kantine regenwater afvoer te ontkoppelen van riool.
- Voorstel om geen centrale waterberging aan te leggen.
- Voorstel om waterton gebruik te stimuleren door deze gezamenlijk aan te
schaffen en via de winkel te koop aan te bieden aan de leden.
- Voorstel om geen handpompen te installeren.
- Voorstel tot reduceren van het waterverbruik door plaatsen van een tijdslot
waarmee gebruik van drinkwater op de tuinen beperkt wordt tot de ochtend
van 7:00 tot 9:00 uur en de vroege vooravond van 18.00 tot 20.00 uur.
Ten aanzien van de overige aanbevelingen uit het eindverslag van de
werkgroep:
- Voorstel tot het benoemen van een commissie die het duurzaam tuinieren
gaat bevorderen en dat het gebruik van groei- en bestrijdingsmiddelen moet
worden vermeden. De commissie wordt gevraagd daarvoor
voorlichtingsavonden voor de leden te organiseren en om ook met praktische
voorstellen te komen hoe de biodiversiteit nog verder kan worden bevorderd
op de tuin.
- Het bestuur zal zich de komende maanden beraden over welke bedragen er
jaarlijks gereserveerd moeten worden voor een toekomstige duurzaamheidstransitie van gas en elektriciteit en zal met een voorstel daartoe komen op de
ALV van 2021.
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- Voorstel om het besluit van enkele jaren geleden, nogmaals te bekrachtigen
om geen AED aan te schaffen
- Het bestuur zal zich de komende maanden samen met de werkplaats beraden
over hoe het beste de mest in de mestkuil kan worden afgedekt en zal
daarvoor met een voorstel komen op de ALV van 2021.
Zie ook het eindverslag van de werkgroep Duurzaamheid en de beleidsvisie van
het bestuur als antwoord daarop. Beide zijn als bijlage bijgevoegd.
14. Lidmaatschap VTV Groen Gennep en verbinding met de vereniging Omdat
verbinding een van de speerpunten van het bestuur is wil het bestuur met de
leden in gesprek over hoe de individuele betrokkenheid en onderlinge band kan
worden vergroten.
Zie bijlage voor meer uitleg hierover.
15. Rondvraag en sluiting.

Na afloop van de vergadering bent u van harte uitgenodigd voor een hapje en een
drankje.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Volkstuinvereniging Groen Gennep,
Jan van Hest voorzitter.

BIJLAGEN bij deze uitnodiging:
1.

Machtigingsformulier ALV 2020

2.

Concept notulen ALV 23-03-2019

3.

Beleidsverantwoording 2019

4.

Secretarieel jaarverslag 2019

5.

Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020

6.

Gespreksverslag leden/vrijwilligers en bestuur op 05-08-2020

7.

Voorstel voor een werkgroep tot organisatie verbetering

8.

Vereniging, verbinding en vrijwilligers

9.

Beleidsvisie bestuur op eindverslag werkgroep Duurzaamheid

10. Eindverslag werkgroep Duurzaamheid
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VOLMACHT ALV 2020
Indien u wilt stemmen, maar niet aanwezig kunt zijn op de Algemene Leden
Vergadering in september 2020, kunt u met deze volmacht uw stem laten
uitbrengen door een ander tuin lid.

Naam :
Tuinnummer :
Geeft hierbij volmacht om namens hem/haar te stemmen aan :
Naam :
Tuinnummer :

Handtekening:
Datum:
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Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering d.d. 23 maart 2019
Aanwezig:
Paul van Doornewaard, voorzitter ad interim
Martin Melissen, penningmeester
Joris Wijnekus, secretaris,
Harry Wouters,
Cemal Findikli,
Liesbeth de Korte,
Raymond van Kooyk,
Voorts zijn ongeveer 50 leden aanwezig
Afwezig:

5 leden hebben zich afgemeld.

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.05 uur en heet iedereen van harte welkom
op de 42e ledenvergadering. Er zijn ± 50 leden aanwezig en 5 leden hebben zich
afgemeld. De voorzitter is voorzitter ad interim, nadat zoals bekend Monique Beelen
op eigen verzoek als voorzitter was teruggetreden.
Als goed gebruik herdenken wij de leden, welke ons in 2018 zijn ontvallen, te weten:
Tom Hagedoorn (partner van Marianne), die zich enorm heeft ingezet voor onze
Vereniging en die we erg zullen missen; Wil van Zantvoort, Anneke Bal (ev Jaap) en
Leo Leenders. Voor hen wordt 1 minuut stilte gevraagd.
2. Goedkeuring verslag ledenvergadering 17 maart 2018
Op bl. 2 moet bij punt 4 “2016” worden vervangen door “2017”. Er zijn verder geen
opmerkingen; het verslag is derhalve goedgekeurd.
3.
•

Mededelingen
Voorstellen Peter Jacobs over honden op de Tuin en over groenafval. Voorstel
1:
leden toestaan hun hond aangelijnd op de eigen tuin te laten verblijven.
Voorstel is in 2010 en 2016 ook in de ALV behandeld. Het is toen niet
aangenomen vanwege angst voor honden, plassen door honden en bijthonden.
Opnieuw wordt nu gestemd : 19 voor en 30 tegen. Het voorstel is dus
verworpen. Voorstel 2:
container plaatsen voor groenafval. Er zijn leden die graag hun afval laten
afvoeren op kosten van de Vereniging. De voorzitter wijst erop dat juist in de
vorige ALV besloten is om niet meer jaarlijks in het najaar het afval te laten
afvoeren. De kosten daarvan bedroegen ruim € 2.300,-. Besloten is toen wel om
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•
•

•

•

een versnipperaar aan te schaffen. Die kost ongeveer € 3.700,-. Na enige
discussie onder de leden wordt het voorstel om containers te plaatsen verworpen
maar wordt wel het voorstel aangenomen om te kijken of een gezamenlijke
composthoop levensvatbaar is, waar leden op gezette tijden hun groenafval naar
toe zouden kunnen brengen. Er wordt een commissie van drie leden ingesteld:
Raymond van Kooyk, Hans Guttinger en Joost Veenhuysen. Zij zullen kijken naar
een geschikte locatie, openingstijden, bijvoorbeeld alleen op zaterdag, een lijst
van zaken die wel en zaken die niet ter compostering zouden mogen worden
aangeboden en of er voldoende vrijwilligers voor toezicht en beheer gevonden
kunnen worden. Zij hopen over 4 weken advies te kunnen uitbrengen.
Paddenpoel:
De Paddenpoel is vrij toegankelijk. De sleutel is bij het bestuur te lenen.
Modeltuin:
De vereniging heeft in het najaar van 2018 een paar bijeenkomsten
georganiseerd over o.a.. composteren en biologisch tuinieren. De belangstelling
was erg groot. Vandaaruit komt er nu een proef om de principes uit deze
lezingen in de praktijk te brengen in een modeltuin, dus o.a.. duurzaam,
onderhoudsarm etc. Er staat ook een kas, die gebruikt kan worden om voor te
zaaien. Deze is niet verwarmd en kan dus ook niet dienen als orangerie. De
tuincommissie is aanspreekpunt en zij zoekt vrijwilligers die aan dit project willen
meedoen.
Aanpassing prijzen mest en compost:
De vrijwilligers van de winkel verzorgen de bestellingen. Zij delen mee dat de
leverancier de prijzen heeft verhoogd. Ook zijn de huidige prijzen o.a..
afgestemd op de inhoud van de kruiwagens en deze is inmiddels groter
geworden (100 i.p.v. 80 liter). Ook zijn de prijzen de laatste 10 jaar niet
verhoogd. De champignonmest gaat € 0,75 per kruiwagen kosten en de stalmest
€ 2,00 per kruiwagen.
Gesloten houden van de poort:
Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor het gesloten houden van de poort
als de kantine dicht is. Alles dat diefstal kan voorkomen, moet gedaan worden.
En: draai de poort ’s avonds op het nachtslot. Het bestuur onderzoekt of via bijv.
camera’s het toezicht verbeterd kan worden.

4. Huishoudelijk reglement
In sept 2018 is het concept naar iedereen gestuurd. Daarna kon iedereen vragen
stellen of opmerkingen maken tot 18-12-2018. Eventueel konden op 12-1-2019
mondeling vragen worden gesteld bij het bestuur. Een paar leden hebben
opmerkingen gemaakt. Het bestuur heeft deze verwerkt.
Mirjam Kies heeft ook vragen gesteld en deze zullen alsnog beantwoord worden.
Verder zijn er geen vragen meer en wordt het nieuwe Huishoudelijk Reglement door
de ALV aangenomen. De ingangsdatum is dan ook 23 maart 2019.
5. Werkplaats
Zoals bekend hebben Tom Hagendoorn en Hans Guttinger jarenlang de werkplaats
voor alle tuinleden laten werken. Nu Tom ons ontvallen is, heeft het bestuur met
Hans naar een opvolger gezocht. Gelukkig is deze gevonden in de persoon van Tom
Habets. Hij kan technisch goed uit de voeten.
Het bestuur wil graag Hans Guttinger voor zijn niet aflatende inzet voor onze
tuin(leden) in het zonnetje zetten. We bedanken hem voor zijn belangeloze inzet en
Hans krijgt dan ook een cadeaubon.
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6. Vrijwilligers
De Vereniging heeft een grote behoefte aan vrijwilligers. Zo zijn er de vaste
vrijwilligers voor de winkel, de werkplaats, de kantine en het bestuur. De kantine zou
graag nog wat aanvulling krijgen. Daarnaast zijn er de eenmalige activiteiten, die ook
veel vrijwilligers vragen. Denk dan aan de pompoen dag, het multicultidiner en de
vrijwilligersbijeenkomst. Ook zijn er nodige ad hoc klussen. Het bestuur heeft deze op
twee vellen gezet en leden kunnen zich daarop inschrijven. NB Hiervan is helaas geen
gebruik gemaakt.
7. Kascontrolecommissie
De kascommissie, Kees Kemps en Joost Veenhuysen, heeft de boeken over 2018
bezien en gecontroleerd. Zij heeft deze in orde bevonden maar de commissieleden
signaleren wel dat een verhoging van de pachtprijs noodzakelijk is, omdat de
vereniging anders haar reserves kwijtraakt.
De commissie adviseert het door het bestuur gevoerde beleid goed te keuren en ook
het bestuur décharge te verlenen. De vergadering stemt in met dit voorstel.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Joost Veenhuysen en Bert Schellekens en
Sjef van Aken wordt als reserve genoteerd.
8. Jaarrekening 2018 en Begroting 2019
Uit de leden komen een paar vragen naar voren :
De afname gas en daarmee ook de kosten zijn (veel) lager dan in voorgaande
jaren. Dit komt door de betere afstelling van de cv thermostaat met name voor
de uren dat er niemand in de kantine is.
De vragen over de kosten van de overkapping, de bloembakken en de elektra
zijn naar tevredenheid beantwoord.
De penningmeester stelt voor om voor 2020 de pachtprijs te verhogen met € 0,05 per
m², gelet op de gestegen kosten, het advies van de kascommissie en het tekort over
2018.
De vergadering stemt hiermee in en keurt de jaarrekening voor 2018 en de begroting
voor 2010 unaniem goed. De penningmeester krijgt applaus voor zijn vele werk.
9. Jaarverslag voorzitter
De voorzitter haalt kort de belangrijkste gebeurtenissen aan uit 2018 en enkele
daarvan zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van veel vrijwilligers.
De multicultidag was een succes, niet in de laatste plaats door het weer, opnieuw
waren er veel leden.
Ook de pompoen dag werd druk bezocht, vaak door belangstellende niet-leden. Mooie
promotie voor onze Tuin dus. Wel zullen we moeten kijken hoe we meer leden in
kramen actief kunnen krijgen. Het moet ons feestje blijven en niet dat van derden. De
ALV vraagt het bestuur te overwegen om de kraamhuur voor de leden te verlagen ook
als dat tot een kleiner positief resultaat zou leiden.
10. Rookruimte
De voorzitter geeft aan dat er twee redenen zijn voor dit agendapunt. De rookruimte
past eigenlijk niet meer bij de ontwikkeling in de maatschappij, die steeds meer naar
rookvrije plaatsen wil gaan. Ook is er behoefte aan meer werkruimte voor met name
de tuincommissie. Deze zit geregeld met potentiële leden aan tafel en die moet je
fatsoenlijk kunnen ontvangen. Dit zou dan kunnen in de huidige rookruimte. Het
bestuur begrijpt dat het voor sommige mensen lastig is, als de rookruimte niet meer
beschikbaar is. Daarom wil het bestuur graag met de huidige gebruikers overleggen
over een mogelijke oplossing.
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Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel om de rokersruimte een andere
bestemming te geven.
11. Afscheid bestuursleden en samenstelling bestuur
Al eerder is aan de leden meegedeeld dat Harry Wouters na meer dan zeven drukke
jaren gestopt is met het beheer van de kantine. In kleine kring heeft het bestuur
reeds afscheid genomen en nu gebeurt dit voor de ledenvergadering. Harry was en is
een onmisbare harde werker, die veel meer deed dan alleen de zorg voor de kantine.
Ook bij evenementen maar evengoed voor onze vereniging in het algemeen zette hij
vaak zijn beste beentje voor.
Voor de winkel kent het bestuur Marianne Hagedoorn als bestuurslid. Al eerder had zij
te kennen gegeven wel verder te willen gaan maar niet meer als bestuurslid. Na het
overlijden van haar man Tom moet zij opnieuw invulling geven aan haar leven. Zij wil
zich daarbij vooral richten op haar tuin. Wellicht komt de winkel in de toekomst nog in
beeld. De voorzitter zal zorgen dat de dank voor haar inzet wordt overgebracht,
waarbij benadrukt moet worden dat zij naast de winkel veel andere zaken voor onze
vereniging heeft gedaan, vaak samen met Harry Wouters.
De twee plaatsen die zo openvallen, worden niet met nieuwe bestuursleden ingevuld.
Het bestuur heeft dit uitgebreid met de vrijwilligers van de kantine en van de winkel
besproken en het bestuur is er, net als zij, van overtuigt dat ze als zelfsturende teams
hun klus zelf goed zouden kunnen klaren. De voorzitter zal daarbij als contactpersoon
voor het bestuur optreden en ze daarbij waar nodig ondersteunen.
12. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Volgens rooster zijn afgetreden als bestuurslid Monique Beelen, Paul van
Doornewaard, Harry Wouters en Marianne Hagedoorn.
Jan van Hest heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap en andere
kandidaten hebben zich daarvoor niet aangemeld.
Jan van Hest wordt met algemene stemmen per acclamatie door de ALV gekozen tot
nieuwe voorzitter.
Paul van Doornewaard overhandigd Jan de voorzittershamer en Jan neemt daarmee
de vergadering van Paul over.
Jan bedankt allen voor het in hem getelde vertrouwen. Hopelijk zeggen de leden
later bij zijn afscheid als voorzitter dat hij de leden niet heeft teleurgesteld. Hij houdt
een korte toespraak. Besturen is een apart vak, ieder heeft daarin zijn eigen stijl,
sommige leden zullen een bepaalde stijl als prettig ervaren, en de ander kan er niet
mee uit de voeten. We gaan nu officieel van 4 personen afscheid nemen, zoals
gezegd ieder met zijn eigen stijl van besturen, maar zeer prettig in de persoonlijke
contacten. Hij spreekt de aftredende bestuursleden toe:
Paul van Doornewaard
“Beste Paul, ik ken je al vele jaren als bestuurder op de moestuin, en als opzichter bij
bouwzaken. Uit bronnen van de moestuin ,en van wat ik zelf heb kunnen waarnemen,
zijn de volgende eigenschappen van jou naar boven komen drijven.
Als 1e kreeg ik van verschillende zijden te horen dat je graag “wanneer je een proces
aangaat “(denk aan verbouw kantine) dit proces graag van begin tot het eind tot in
detail wil volgen. Hierbij viel de benaming control freak. Ik heb ook begrepen dat je in
het begin erg moest wennen aan het verschil van managen tussen vrijwilligers en het
bedrijfsleven.
Je had geen tuin, maar was wel een lange tijd bestuurslid, eerst als secretaris de
laatste tijd door omstandigheden was je interim voorzitter. Je was bijzonder
gedreven om van de vereniging iets moois te maken. In de tijd van verbouw kantine
heb je nogal wat werk verzet, je viel terug op je oude werkzaamheden, maakte

8/21

tekeningen en begeleidde het werk. Ook tijdens de nieuwe opzet werkplaats was je
regelmatig aanwezig.
Als laatste maar ik denk het belangrijkste, wordt je door je naaste als echte
familieman genoemd.
Paul het bestuur heeft links en rechts geïnformeerd en we denken een leuk cadeau te
hebben gevonden voor alles wat je door de vereniging hebt gedaan.
Harry Wouters
Harry, je hebt door je overdrukke agenda al wat eerder afscheid moeten nemen van
het bestuur. Ik kan alleen maar uit eigen waarneming wat dingen over jou vertellen.
Wat viel er mij zoal op: Ik kwam je de laatste jaren overal tegen, op de pompoenen
dag, bij Multi culti, je was kartrekker van de winkel. Wat er ook op de moestuin
gebeurde, jij was er bij. Ik heb dagen met je lopen opruimen achter op het erf, en het
was altijd gezellig.
We hebben samen kleine reparaties mogen uitvoeren.
Een leuk tafelkleedje en een bloemetje op tafel ook daar werd door jou aan gedacht.
Harry je was als bestuurder belangrijk voor de vereniging, je hebt al eerder samen
met het bestuur afscheid genomen, wij willen dit nu ook nog even over doen en
hebben voor jou ook nog wat ingekocht.
Marianne Hagendoorn
Marianne heeft te kennen gegeven op dit moment niet aanwezig te willen zijn en ook
dat zij geen lid meer hoeft te zijn van het bestuur.
Wij begrijpen dat en respecteren dit daarom ook. Wij wensen haar alle sterkte toe.
Voor al haar werkzaamheden zullen we een bos bloemen laten thuisbezorgen.
Moniqeu Beelen.
Jammer dat Monique besloten heeft om voortijdig haar voorzitterschap op te geven.
Ze is nu niet aanwezig, hopelijk neemt ze de draad weer snel op en zien we haar weer
stralen op de moestuin. Ze heeft bijzonder veel werk verzet, hout versjouwd,
kruiwagens gereden met puin en bestuurlijk orde aangebracht en was ook bij alles
aanwezig. Ik wil graag namens de vereniging Monique bedanken en we zullen ook bij
haar een bloemetje laten thuisbezorgen”.
13. Rondvraag en afsluiting Er zijn
geen vragen voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur.

Dit verslag is opgemaakt op 8 april 2019,

Jan van Hest,
Voorzitter

Joris Wijnekus,
Secretaris.
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Multi Culti diner 15 juni 2019
Opnieuw hebben veel leden flink hun best gedaan om van dit diner een feest te
maken. De opkomst was mooi met ruim 100 leden, die enorm genoten hebben van
alle heerlijke hapjes. Alle koks verdienen daarvoor hulde!
Hete zomer
Voor de zonaanbidders mooi maar voor onze tuinen vaak niet. Het waterverbruik
steeg ook enorm en het leek erop dat daardoor de herfst ook eerder aanbrak.
Pompoenen dag 6 oktober 2019
Wat altijd een sfeervolle happening was, viel dit jaar letterlijk in het water. De regen
die we in de zomer graag gehad hadden, viel nu. Iedereen deed zijn best er iets leuks
van te maken, maar dat viel niet mee. Daardoor kwamen er ook minder bezoekers
van buiten helaas. En dat was erg jammer voor alle deelnemers, voor wie leden
(gratis) pompoensoep en courgettesoep gemaakt hadden.
Vrijwilligersdiner 16 november 2019
Onze vereniging kon niet bestaan als er niet vrijwilligers waren. Dezen zetten zich
regelmatig in voor de winkel, onderhoud en inrichting van de tuinen, de kantine en
het bestuur. Daarom verdienen zij het om eens per jaar een bedankje te krijgen. Dat
gebeurde nu op zaterdag 16 november. Zo’n 35 vrijwilligers genoten van een etentje
met drie gangen. Het heeft iedereen goed gesmaakt.
Proeftuin
De modeltuin of proeftuin wordt beheerd door Raymond van Kooyk. Hij heeft het
volgende stukje daarover dan ook geschreven.
Sinds enige tijd kent de Vereniging een proeftuin. Het thema voor deze periode is
"klimaat-robuust tuinieren". Dit thema is ook door de Gemeente Eindhoven, Provincie
Noord-Brabant en het Waterschap De Dommel benoemd als één van de 3
hoofdthema's voor de toekomst van de Genneper Parken.
Informatie over de activiteiten in deze tuin kunnen op de website van Groen Gennep
worden gevonden door middel van bordjes die in de tuin te vinden zijn en waarop
een zogenaamde QR-code is aangebracht die met behulp van een smartphone in
gescand kan worden; de bezoeker komt dan op de desbetreffende pagina van de
website. Als u ideeën heeft en die zou willen inbrengen kunt u contact opnemen met
de beheerder van de tuin Raymond van Kooyk.
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Tuinschouw
Onze Vereniging heeft meer dan 200 leden, jong en oud, in Nederland opgegroeid of
daarbuiten. Sommigen zijn zeer ervaren en anderen begonnen nog maar kort
geleden. Je kunt ook tuinieren op basis van verschillende theorieën. Er zijn ook leden
die meer geven om bloemen dan om groenteteelt.
En zo ontstaan en groeien allerlei grote en kleine verschillen over aanleg en
onderhoud van tuinen.
De Vereniging heeft een aantal spelregels over gebruik en onderhoud opgenomen in
het HHR (Huishoudelijk Reglement).
Art. 2 zegt o.a.. dat de tuin bedoeld is voor eigen of gezinsverbruik (bloemen,
planten, kruiden, fruit en/of groenten). Alleen recreatief en niet commercieel
gebruik. In art. 7 staan spelregels oa.om de tuin ordelijk te bewerken en te
gebruiken. De commissie tuinzaken ziet hierop toe. Ook zijn er
(onderhoud)verplichtingen over de paden, sloten en wal bij de tuin en afrasteringen
in de tuin. Einde van art. 7 : “Twee maal per jaar, in voor- en najaar, worden de
tuinen geschouwd. Leden die hun tuin verwaarlozen dienen deze op eerste
aanzegging op te schonen. Bij niet naleving hiervan wordt bij een derde
waarschuwing het lidmaatschap door het bestuur opgezegd”.
Naast dit soort regels bestaan er ook verschillende manieren van tuinieren. Bij de ene
tuin zie je strak gehanteerde paden en rijen, bij een ander kun je een lossere invulling
zien. De opvattingen van de een hoeven niet dezelfde te zijn als die van een ander.
Maar voor iedereen geldt in ieder geval dat de tuin geen overlast aan de omgeving
mag geven. Je kunt dan denken aan overwoekerend onkruid, verspreiden van zaden
van onkruid of slagschaduw van te hoge bomen of struiken.
In de afgelopen tijd heeft het bestuur tweemaal een rondgang gemaakt langs alle
tuinen. Het beeld was heel gevarieerd. Veel tuinen zagen er goed uit. Bij sommige
moest er wel wat aan het onderhoud gedaan worden. Deze leden hebben we gevraagd
dit te doen. Daaraan is in het algemeen goed gehoor gegeven. Een handvol tuinen
vroeg dringend om ander gebruik of beter onderhoud. Met deze leden hebben we een
gesprek gehad. Dit heeft geleid tot de nodige verbeteringen. En een derde groep
betrof de hoogte van bomen in de tuin. Ook daar hebben leden positief gereageerd op
ons verzoek om conform het huishoudelijk reglement deze bomen te toppen.
Het resultaat van deze inzet is positief. De kwaliteit van onderhoud van het gehele
complex is duidelijk vooruitgegaan. Deze lijn wil het bestuur de komende jaren graag
aanhouden.

------------------------------//------------------------------
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Het jaar 2019 wordt gekenmerkt met tegenvallende inkomsten, tegenvallende kosten
voor water en de beveiliging, en een grote uitgave voor het opknappen van de
kantine. Daardoor is het reeds verwachte en begrote negatieve resultaat 1.000€ voor
2019 met 2845€ overschreden en zijn daarvoor de reserves aangesproken.
De pachtverhoging per 01-01-2020 heeft er voor gezorgd dat het perspectief er voor
2020 beter uitziet, ondanks de negatieve impact op de inkomsten van de COVID19
maatregelen. De begroting voor 2020 is in overeenstemming met de verminderde
inkomsten in augustus bijgesteld.
Om een toekomstige energie transitie, duurzaamheidsmaatregelen of meerjarenonderhoud voor de kantine te financieren dienen er in de begroting voor
komende jaren reserveringen plaats te vinden. Met de huidige pacht en de lage
inkomsten van kantine, winkel en pompoen-najaar-markt en de jaarlijkse inflatie zit
er dit jaar geen ruimte in de begroting voor reserveringen. Het bestuur stelt dan ook
voor om de pacht per 1-12021 met 0,05 €/m2 te verhogen en om vanaf 2021 weer
reserveringen te begroten.

De inkomsten:
1.

De pacht inkomsten zijn iets lager dan verwacht omdat enkele nieuwe leden het
eerste jaar vrijstelling gekregen hebben vanwege het slechte onderhoud van hun
nieuwe tuin door de vorige eigenaar. De verwachting is dat de verhoging van de
borgen voor de tuin en opstallen, waartoe op de vorige jaarvergadering was
besloten, een reëlere compensatie geeft tegenover dit probleem.

2.

Het aantal inschrijvingen is iets lager dan begroot voor 2019. De belangstelling
van mensen van buiten voor een tuin op ons complex is nog steeds groot en
omdat de wachttijd inmiddels is opgelopen tot meer dan 3 jaar is het bestuur dit
jaar gestopt met het inschrijven van nieuwe belangstellenden.

3.

De rente inkomsten zijn te verwaarlozen tegenwoordig.

4.

De inkomsten van de kantine zijn duidelijk beter dan in 2018 en de verwachting
is dat ze voor 2020 wederom laag zullen zijn vanwege de COVID-19
maatregelen. De begroting voor 2020 is daarop aangepast.

5.

De inkomsten van de winkel zijn iets verbetert ten opzichte van 2018. De
winkelprijzen zijn in het najaar van 2019 en in het voorjaar van 2020 verhoogd
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vanwege de hogere inkoopprijzen. De verwachting is dat de winkel inkomsten
voor 2020 hoger zullen zijn.
6.

Het uitgangspunt is dat de werkplaats kosten neutraal draait. Dat wil zeggen dat
de werkplaats in principe gratis diensten verleent en alleen verbruiksartikelen in
rekening brengt zoals de benzine voor het frezen, of hakselen. In 2019 is dit
redelijk gelukt.

7.

De pompoen-najaar-markt is in 2019 compleet in het water gevallen. Daardoor
heeft de markt meer gekost dan opgebracht. Het was ondanks de regen toch nog
een feestje voor de leden.

8.

Het Multi-culti-diner heeft meer opgebracht dan gekost, wat niet een doel op zich
is maar wel mooi meegenomen.

De uitgaven:
9.

De pacht van de gemeente wordt ieder jaar verhoogd met de inflatie en was
zoals begroot.

10. De vaste lasten voor het bestuur van de vereniging zoals de kosten voor de
nieuwjaarsreceptie, administratie, telefoon en internet, automatisering,
representatie en de bankzaken, waren in 2019 als verwacht en begroot.
11. De kosten voor het verzekeren van het kantine gebouw en de bijbehorende
beveiliging ervan waren in 2019 hoger dan begroot. De reden hiervoor waren
alarmopvolgingen en aanpassing van de alarmsensoren die het
beveiligingsbedrijf voor ons verzorgde, die niet voorzien waren.
12. De kosten voor het schoonmaken van toiletten en de kantine waren zoals
verwacht en begroot.
13. De kosten voor onderhoud van het kantine gebouw, de paden, groenvoorziening
en de tuinen waren zoals verwacht en begroot.
14. Het bestuur heeft twee elektrische verwarmingspanelen aangeschaft om te zien
of het elektrisch verwarmen van de bestuurskamer en de winkel een optie is. De
test heeft uitgewezen dat het elektrisch verwarmen van de bestuurskamer goed
werkt maar dat het voor de winkel geen optie is omdat de buitendeur van de
winkel vaak open staat en de winkel zo slecht verwarmt wordt.
15. In 2019 zijn de tralies voor de ramen van de kantine verwijderd, zijn de ramen
voorzien van inbraak werend isolatieglas en zijn de voorkant van de kantine en
het terras onder de luifel opgefrist met een nieuwe verflaag. Deze investering
van 2500 € is gefinancierd uit het meer jaren onderhoudsbudget.
16. In 2019 zijn een aantal versleten kruiwagens vervangen door nieuwe. In 2020
heeft het bestuur een grasmaaier aangeschaft.
17. De kosten voor gas & elektra waren zoals verwacht en begroot.
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18. De kosten voor water waren onverwacht veel hoger. Het water jaar loopt van
mei tot en met april. Het verbruik kan verklaard worden door het hete en droge
voorjaar en zomer van 2018. De rekening die het bestuur in 2020 heeft
gekregen voor de periode mei 2019 tot en met april 2020 was weer in lijn met
wat normaal te verwachten is. De begroting voor 2020 is daarop afgestemd.
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Voorstel ALV 5 september 2020.
Een aantal betrokken en enthousiaste vrijwilligers/leden zijn de afgelopen periode bij elkaar gekomen om
hun zorgen en ongenoegen omtrent een aantal
ontwikkelingen en het functioneren van het bestuur
met elkaar te bespreken. Er heeft hierover ook een
gesprek plaats gevonden zowel met de voorzitter als
met het bestuur waarin we onze bezorgdheid en
ongenoegen hebben voorgelegd en besproken.
Vooropgesteld vinden wij dat Groen Gennep een
prachtig volkstuincomplex is waar ieder blijvend
werkt aan het volkstuin-DNA. Bovendien zien wij de
inzet en gedrevenheid van het huidige bestuur.
Toch komen wij, los van alle individuele gevallen en persoonlijke anekdoten, tot een aantal
vaststellingen, die we in een voorstel hebben gegoten.
De meeste en belangrijkste problemen die benoemd zijn, zijn terug te voeren op een onheldere structuur
en taakverdeling binnen de vereniging en het bestuur. Een helderder structuur en taakverdeling helpt
vereniging en bestuur. Het zou goed zijn daar rustig de tijd voor te nemen. Bij de tot totstandkoming speelt
de vorm ook een belangrijke rol, nodig leden uit voor samenspel en samenspraak. Veranker de
eindresultaten van structuuraanpassingen in het Huishoudelijk Reglement en pas zo nodig de Statuten aan
zodat hier geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Aanbevelingen en uitgangspunten bij dit voorstel.
Zelfsturing: Zelfsturende commissies/werkgroepen e.d. komen bij elkaar en maken onderling afspraken
over wat zij belangrijk vinden, door leden zelf dus. Geef hen de ruimte, heb vertrouwen, stem af en
faciliteer.
Afstemming: gemaakte afspraken worden met bestuur uitgewisseld en waar nodig op basis van
argumenten en hoor/wederhoor aangepast / en wederom aangepast als de commissie/werkgroep daarom
vraagt, enz. enz. door leden en bestuur.
Samenspel: samen met alle werkgroep- en commissieleden en belangstellenden worden de verschillende
werkwijze aan elkaar ‘getoetst’ door bestuur.
Communicatie: afspraken worden via bestuur, kort en kernachtig verwoord naar alle betrokkenen Het is
van belang om persoonlijke discussies niet via email, whatsapp, e.d. te voeren maar via de telefoon of
elkaar direct persoonlijk aan te spreken. Ga naar de mensen toe want mens en communicatie zijn
essentieel. Vertel wat je doet en doe wat je vertelt.
Samenspraak: Nodig personen individueel uit om deel te nemen en mee te denken over toekomst van de
vereniging.
Informatie: Instrueer (nieuwe) leden over de (on)geschreven regels, gebruiken en weetjes in de
volkstuin inclusief een vrijwillige inzet als tuinlid en geef dat mee in ‘ons kratje volkstuingroe(n)ten’
Herhaal de stappen regelmatig waar nodig, in afstemming met betrokkenen.

Voorstel: Stel een werkgroep samen die voorstellen uitwerkt voor een helderder structuur en
taakverdeling binnen vereniging en bestuur. Neem daarbij bovengenoemde punten
mee, en breng die voorstellen in, in de volgende ALV in maart 2021.
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Verenigingen staan voor de uitdaging een blijvend bestaansrecht te hebben en te
houden. Het verbinden van leden is daarbij altijd al essentieel geweest. Door meer
samen te werken en kennis te delen verbind je de vereniging met de leden en
verbinden de leden zich met elkaar.
Onze Volkstuin heeft meer dan 300 tuinen en meer dan 200 leden. Samen vormen we
de Vereniging Groen Gennep. En samen hebben we de zorg én de
verantwoordelijkheid voor de instandhouding daarvan. We respecteren ieders vrijheid
om goed van de eigen tuin gebruik te maken. Maar diezelfde vrijheid betekent ook
rekening houden met buren en de overige leden. En soms moet je dan samen dingen
doen om de eigen tuin en die van anderen op peil te houden. Door met elkaar dingen
te ondernemen leer je ook de ander elkaar kennen en vaak ontstaat dan een band.
Zo’n onderlinge band bestaat dan ook voor de Volkstuin als geheel. Die individuele
betrokkenheid en onderlinge band wil het bestuur graag vergroten.
Op verschillende manieren zorgen ook nu al veel leden als vrijwilliger voor allerlei
zaken als materialen en grondstoffen voor tuinen, voorlichting over manieren van
tuinieren en gebruik van grondstoffen, organiseren van evenementen, nieuwsbrieven,
natje en een droogje voor een gezamenlijk koffie-uurtje, hulp bij tuinonderhoud en
bestuurlijk werk.
Toch denken wij dat dit alles nog beter kan. Het bestuur wil graag de gezamenlijke
inzet vergroten en de verbinding van leden met de vereniging versterken. Ook zou
met respect voor elkaar- het elkaar aanspreken op bijvoorbeeld onderhoud meer
kunnen gebeuren. Overlast voor anderen kan daarmee voorkomen worden. Denk
daarbij aan het onderhoud van de paden en de sloten, een gezamenlijk belang (én
verplichting). Maar ook zijn er wat grotere klussen zoals het hekwerk om ons
complex, onze gebouwen en onderhoud van de begroeiing aan de randen. Voor al dit
soort zaken is meer betrokkenheid en inzet zeker wenselijk. Wij denken bijvoorbeeld
aan een klusdag een of tweemaal per jaar. Soms kan dit een of tweemaal per jaar zijn
(bijvoorbeeld een klusdag met gezamenlijke maaltijd) of meer structureel met een
vaste onderhoudsploeg.
Het bestuur wil graag van u weten of u onze visie steunt. Ook heeft u ongetwijfeld zelf
ideeën over de invulling van de betrokkenheid van leden bij de Vereniging. Misschien
prikkelen onze gedachten u tot deelname aan incidentele of structurele inzet
daarvoor. Ook andere reacties zijn welkom.
Kortom : doe mee, stimuleer anderen en laten we samen zorgen voor een nog betere
Volkstuin.
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Beleidsvisie bestuur op eindverslag werkgroep Duurzaamheid
Het bestuur heeft in 2019 aan de leden gevraagd of ze een werkgroep wilden
formeren over de duurzame ontwikkeling van VTV Groen Gennep. Een werkgroep van
zes leden onder voorzitterschap van Ad van Best heeft zich gebogen over deze vraag.
De werkgroep heeft eind februari 2020 haar eindverslag aan het bestuur aangeboden.
Het bestuur heeft het eindverslag vervolgens aan alle leden ter beschikking gesteld.
Het was de bedoeling om de adviezen in het eindverslag in maart in de algemene
ledenvergadering te bespreken, maar dit is vanwege de COVID19 maatregelen diverse
keren uitgesteld.
Het bestuur dankt de werkgroep van harte voor het vele, zeer nuttige werk. Hieronder
vindt u een antwoord van het bestuur op de voorgestelde adviezen uit het
eindverslag.
Duurzaamheid
Zoals het eindverslag aangeeft : “Duurzaamheid gaat over de schaarste van de
hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De
oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken en de
opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen”.
Het bestuur vindt dat onze Volkstuin door haar aard verplicht is om zo goed en
zorgvuldig mogelijk om te gaan met de grond, die wij bewerken en met haar
omgeving. Directe aanleiding was het waterverbruik dat tussen 2016 en 2018 van
1100 mᶾ naar 3300 mᶾ. Met de verdroging van de aarde en de wereldwijde
klimaatontwikkelingen vinden wij zoiets onverantwoord. Naast het waterverbruik
bieden energieverbruik en biodiversiteit ook mogelijkheden om een duurzame
ontwikkeling naar de toekomst in te zetten. Als eerste vragen wij aandacht voor het
waterverbruik.
Waterverbruik
De werkgroep heeft voor onderzoek naar de verduurzaming van het waterverbruik
gekeken, naar historie en ontstaansgeschiedenis van het gebied en grondsoort,
waterlopen, waterleidingen, diversiteit van begroeiing en het watergebruik o.a. bij
andere tuincomplexen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen regenwater en
leidingwater.
Het eindverslag geeft de volgende adviezen met daaronder de visie van het bestuur
als reactie daarop:
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ADVIES 2 Onderhoud waterlopen
De regels van onderhoud blijvend activeren door o.a. tuinders aan te
spreken op hun rechten en plichten en de halfjaarlijkse controle met
constateringen en maatregelen per tuin te publiceren.
Het bestuur neemt het advies over en gaat kijken hoe deze begeleiding en controle
met tuinzaken kan worden geïntegreerd.

ADVIES 2a Eventuele Lekkages
Eventuele lekkages van/naar huisjes opsporen.
Het bestuur neemt advies over en gaat met het werkplaats team kijken hoe dit kan
worden georganiseerd.
ADVIES 3 Regenwater kantine
Ontkoppel regenpijpen van de kantine van het riool en infiltreer het
regenwater direct in/op de grond.
Het bestuur kan zich vinden in de onderbouwing van de werkgroep en legt dit voorstel
voor aan de ALV.
ADVIES 4 Waterberging
Geen realisatie van een waterberging i.v.m. gezondheids- en
kostenproblematiek. De (on)mogelijkheden zijn alle in kaart gebracht en de
afweging per optie is meer dan voldoende gemaakt. Het bestuur is het eens met
de werkgroep en legt dit voor aan de ALV.
ADVIES 5 Regenton
Bevorderen van het gebruik van een regentonnen per tuin als
buffervoorraad.
Het bestuur is het van harte eens met deze eenvoudige oplossing met grote
besparingseffecten. Ze zal het gezamenlijk inkopen van vaten en de verkoop ervan, in
de winkel, voorstellen aan de ALV.
ADVIES 6 Handpompen
Het slaan van waterpompen kan een bijdrage vormen aan minder
waterverbruik gecombineerd met verlaging aantal kranen per
watertappunt.
Op zich is zo minder verbruik wellicht mogelijk, maar het bestuur vindt in het geheel
van alle adviezen deze keuze veel te duur uitpakt en ze zal de ALV voorstellen hiertoe
niet over te gaan.
Terecht wordt er een zwaar accent gelegd op het verstandig en bewust omgaan met
leidingwater. Het bestuur wil echter niet als politie gaan controleren of iedereen zich
hieraan houdt. Het bestuur ondersteund wel de gedachte en stelt voor om de
beperking van het waterverbruik te realiseren door het plaatsen van een tijdslot op
de water toevoer naar de tuinen. Daarmee wordt het waterverbruik alleen mogelijk
tussen bijvoorbeeld 7.00-9.00 en 18.00-20.00 uur.
ADVIEZEN 7, 13, 14, 16, 17, 18 en 19: Voorlichting, Versterking
biodiversiteit, Versterking groensingel, Chemische groei- en
bestrijdingsmiddelen en Materiaal gebruik en introductie
In de herfst- en winterperiode minimaal twee voorlichtingsavonden
over tuinieren.
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Waar mogelijk randbeplanting langs paden bevorderen en waterlopen
waar mogelijk ene meer natuurlijk karakter geven.
Versterken groensingel rondom volkstuincomplex met versterking onder
begroeiing door gemeente Eindhoven.
Moment voor inlevering bestrijdingsmiddelen organiseren en de
schadelijkheid van de ingeleverde middelen kenbaar maken en
alternatieven benoemen.
Versterk uitwisseling door vraag en aanbod te bevorderen.
Jaarlijks voorlichtingsavonden organiseren over aspecten als
biodiversiteit, natuurlijke bestrijdingsmiddelen, plantensoorten e.d. en
biedt eenvoudige instructiemogelijkheden in de winkel aan.
Geef nieuwe leden een korte introductie over Onze Volkstuin.,
biodiversiteit en de wijze van omgang en regels
Het bestuur onderschrijft het belang van goede voorlichting en zal de ALV voorstellen
om een commissie te benoemen die het duurzaam tuinieren gaat bevorderen en dat
het gebruik van groei- en bestrijdingsmiddelen moet worden vermeden. De commissie
wordt gevraagd daarvoor voorlichtingsavonden voor de leden te organiseren en om
ook met praktische voorstellen te komen hoe de biodiversiteit nog verder kan worden
bevorderd op de tuin.
ADVIEZEN 8, 9, 10, 11 en 12: Isolatie, Infrarood, Verwarming, Elektrische
apparaten, Zonnepanelen
Elke jaar de buitenkanten van het gebouw inspecteren op
onregelmatigheden en warmte lekken, bij twijfel gebruik maken van een
infrarood warmtecamera.
Een adequate evaluatie uitzetten onder gebruikers.
Nu reeds elk jaar reserveren voor een elektrische CV installatie voor over
8 jaar. Kies bij aanschaf voor energiezuinige apparaten o.a. koelkasten,
plaats Ledlampen.
Plaats enkel zonnepanelen voor huidige gebruik; onderzoek zonneboiler.
Het bestuur zal zich voor de ALV van 2021 beraden over welke bedragen er jaarlijks
gereserveerd zouden moeten worden voor een toekomstige duurzaamheidstransitie
van gas en elektriciteit en zal met een voorstel daartoe komen op de ALV van 2021.
ADVIES 15 Mestkuil
Realisatie van een verplaatsbare overkapping van de mestkuil.
Het bestuur zal zich de komende maanden samen met de werkplaats beraden over
hoe het beste de mest in de mestkuil kan worden afgedekt en zal daarvoor met een
voorstel komen op de ALV van 2021.
ADVIES 20 AED
Onderzoek of realisatie van een AED binnen de mogelijkheden ligt.
Het bestuur heeft dit een paar jaar geleden reeds onderzocht en in de ALV is toen
besloten om dit niet te doen. Het bestuur zal de ALV voorstellen om het besluit
van enkele jaren geleden, nogmaals te bekrachtigen om geen AED aan te
schaffen.
ADVIES 21 Keerklep
Breng een keerklep in de waterleiding aan tussen kantine en
buitenkranen. Het bestuur heeft in juli 2020 een aanwijzing van het waterschap
gekregen om op diverse punten keerkleppen te plaatsen in het drinkwaternet; om de
waterput waterdicht te maken en om bordjes te plaatsen bij alle tappunten op de tuin.
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De bordjes moeten waarschuwen dat het water niet geschikt is om te drinken. Omdat
de aanwijzingen van het waterschap een dwingend karakter hebben, heeft het bestuur
het werkplaats team gevraagd om keerkleppen te monteren en om bordjes te
plaatsen.

------------------------------//------------------------------
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