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Colofon
Verenigingsorgaan van de Oegstgeester Volkstuin Vereniging opgericht 28 november 1977
Postadres:
Tuinadres:
Girorekening:

Zonnebloemlaan 22 2343 GC Oegstgeest
Willibrordlaan hoek Van Cuycklaan
4014955 girorekening inkoopcommissie: 3819165

Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissarissen:
Commissies
Uitgifte van tuinen:

dhr.
mevr.
dhr.
dhr.
mevr.

R. Kruis
M. v.d. Burg
M.J. Hoogland
J. Merkestein
M. van Leeuwen

tuin 29
tuin 10b
tuin 74
tuin 4
tuin 36

dhr. Merkestein

tuin

Tuincommissie:
Inkoopcommissie:

mevr. M. van Leeuwen
dhr. T.M. Reedijk
dhr. W.M. Genuït

tuin 36
tuin 85
tuin 112

Redactie Tuinkabouter:

mevr. B.E. Dening
tel 071-5176893

2343 LG Oegstgeest

Kerckwervelaan 53
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Email adressen:
Voorzitter dhr. R. Kruis
Penningmeester dhr. M.J. Hoogland
Alg. coördinator dhr. J. Merkestein
Secretaris mevr. M. v.d. Burg
Redactie mevr. B.E. Dening
Internetadres: www.ovv-volkstuin.nl

Van de redactie
Het seizoen van verse groenten en fruit is volop aan de gang. Vaak betekent dit dat
er veel te oogsten is. Na de voorjaarsgroenten zijn nu de zomergroenten en niet te
vergeten de zomerkoninkjes aan de beurt. Immers, wat gaat nu boven verse, sappige
aardbeien uit eigen tuin. Jong en oud, bijna iedereen is dol op de zoete rode
vruchten met hun groene kroontjes. Ondernemers weten dat en spelen hier handig
op in. Er zijn complete productiebedrijven die op allerlei manieren de aardbei aan de
man/vrouw proberen te brengen. Zelfs het bekijken van websites is
een interessante bezigheid. In “Het Aardbeienland” heeft men een
aardbeienmuseum en een aardbeienkabouterbos. In “Het
aardbeienterras” is een het mogelijk een aardbeienroute te fietsen of
wandelen. En dan, wat dacht u van de aardbeienpicknick speurtocht
van “’t Aardbeienhof”. Al deze bedrijven zijn te vinden in NoordBrabant, de aardbeienprovincie bij uitstek. Toch lijkt me dat geen
enkel probleem, want wat is er nu fijner dan een dagje uit in dit seizoen. Nou ja, de
enige belemmering is misschien dat er zoveel te oogsten is dat de tijd ontbreekt om
op stap te gaan. Geniet u toch lekker thuis van uw eigen verse zelfgeplukte
aardbeien, die nog altijd de lekkerste blijken te zijn.
Elly Dening
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Van de voorzitter

Deze keer schrijf ik het voorwoord vanuit Zweden. Ik verblijf een tweetal weken in
Stockholm vanwege mijn werk. Gelukkig is er internet en email, zodat ik toch een
stukje kan schrijven voor deze tuinkabouter. Hier is het al een week schitterend weer,
hopelijk was dat in Nederland ook zo. Wat mij vooral opvalt is de ontzettend mooie
natuur hier. De stad heeft veel water en ook heel veel groen. Het is echt schitterend!
Volkstuinen heb ik niet aangetroffen, maar die zullen hier vast ook wel zijn.
Een korte terugblik op de algemene ledenvergadering van 1 april j.l. Ik vond het een
bijzonder prettige vergadering. De opkomst was redelijk hoog en de sfeer was goed.
Persoonlijk vond ik vooral de vragen en opmerkingen aan en over de AVVN
bijzonder goed. Hopelijk hebben we alle vragen goed kunnen beantwoorden en
daarmee een aantal onzekerheden weggenomen. We gaan weer druk aan de rit om
de vergadering voor november voor te bereiden. Langs deze weg wil ik Mathilde v.d.
Burg bedanken voor het verslag. Ondanks haar drukke agenda heeft ze toch weer op
tijd een verslag kunnen maken!
Doordat ik op dit moment voor mijn werk veel in het buitenland moet zijn ben ik
helaas weinig op de tuin aanwezig. Ik hoop eind juli weer vaker te genieten van alles
wat groeit en bloeit.
De aardbeien groeien hard en ik verheug me op de eerste oogst. Ook stond er zeker
in mei veel onkruid. De afwisseling tussen zon en regen is niet alleen goed voor de
door ons geplante groenten. Ook de tuincommissie heeft dit kunnen constateren en
een aantal puntenbriefjes uitgedeeld. Desondanks hoop ik dat u allen de tuin goed
weet bij te houden en het onkruid tot een minimum weet te beperken.
Ik hoop veel leden te ontmoeten tijdens de BBQ op 28 juni. Ik verwacht een grote
opkomst om ons 30 jarige bestaan te vieren. Degene die niet aanwezig kunnen zijn
wens ik de komende maanden veel tuinplezier toe en alvast een fijne vakantie!

bloemkool

spitskool

Van de tuincommissie
Het tuinseizoen is dit jaar misschien wat laat echt begonnen, een nat koud voorjaar
en daarna gelukkig een heerlijke warme en groeizame meimaand.
In deze meimaand grote activiteit op alle tuinen, de noodzakelijke werkzaamheden
en het fijne werk van zaaien, uitplanten enz. Alles wijst erop dat het een fijn
tuinseizoen kan gaan worden.
We hebben half mei, wat later dan vorig jaar de 1e tuincontrole-ronde gehouden. Dat
doen we tot oktober maandelijks. We kijken dan in hoeverre de tuinen daadwerkelijk
weer in gebruik genomen zijn en of er situaties op tuinen ontstaan waar de gebruiker
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zelf en/of de buurtuinen last van zullen gaan krijgen. Ook moeten we als bestuur
letten op de regels die het waterschap en de gemeente ons opgelegd hebben.
Als je dan over het complex loopt en iedere tuin afzonderlijk bekijkt valt je het
enthousiasme op waarmee iedere tuin weer bewerkt wordt dit jaar.
Daar waar er in enkele gevallen aanmerkingen gemaakt moesten worden betrof het
situaties waarin (voor een gedeelte van) de tuin ernstige vervuiling door onkruid
dreigt.
Ook hebben we aanmerkingen moeten maken op onderhoud van de slootkant en het
schoonhouden van de sloot (eisen waar het waterschap geregeld op toeziet).
Een apart probleem vormen nog de compostbakken en de opgeslagen hopen
composterend tuinafval. Zo hier en daar troffen we overvolle, kennelijk jarenlang niet
geleegde, composthopen aan. Regelmatig staat deze hoop dan ook nog op de
erfgrens met de buurtuin. Dringend verzoek om de composthopen ieder jaar weer te
legen, geen takken en andere traag-composterende resten op de hoop te gooien en
om geen open composthopen dicht bij de grens van de tuin te zetten. Deze
composthopen trekken bv. dieren aan die weer overlast veroorzaken. Er zijn naast
muizen en veenmollen dit jaar ook mollen en ratten in de composthopen
gesignaleerd.

Rabarber met aardbeien
Ingrediënten
250 gram rabarber
½ dl sinaasappelsap
witte basterdsuiker
100 gram aardbeien
Bereiding
1.
2.
3.
4.
5.

Maak de rabarber schoon en snijd de stengels in stukjes van 2 cm.
Kook de rabarber in het sinaasappelsap in enkele minuten gaar.
Laat de rabarber afkoelen en maak het op smaak met basterdsuiker.
Was de aardbeien, verwijder de kroontjes en snijd de aardbeien in vieren.
Schep de aardbeien door de rabarber. Verdeel het over 2 coupes.

Notulen algemene ledenvergadering OVV d.d. 1 april 2008

1. Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter, Ruud Kruis, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Bestuurslid Jan Merkestein van de tuincommissie is vanavond verhinderd. Het
afgelopen jaar zijn vaste vrijwilliger Jan de Ruiter en tuinlid Sjaak van Vliet overleden
en de voorzitter verzoekt de aanwezigen om ter nagedachtenis van beiden, staande
een minuut stilte in acht te nemen.
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Dan volgt er een rectificatie van het vermelden van het overlijden van Dhr. Velthuizen
(tuin 73) in de Tuinkabouter van maart jl.; dit had Dhr. de Ruiter moeten zijn. Excuses
daarvoor.
De sfeer op het complex is in het algemeen prima, maar de voorzitter plaatst een
kanttekening bij het feit dat er bij de mestverdeling wat onvertogen woorden zijn
gevallen. Daarnaast is ook een enkele keer bij het beklag doen over een vervuilde
buurtuin op ongepaste wijze gereageerd. Er kan altijd iets mislopen en dan staat het
niet netjes om de desbetreffende vrijwilliger of bestuurslid hier onheus op aan te
spreken; hopelijk gebeurt dit niet meer en laten we met z’n allen voor een gezellige
sfeer zorgen op het complex.
Dit jaar bestaat de OVV 30 jaar en de voorzitter deelt mee dat de feestcommissie
door omstandigheden hun activiteiten helaas heeft moeten beëindigen en de
organisatie aan het bestuur heeft teruggegeven. Er wordt voor gekozen om op 28
juni 2008 een barbecue voor alle leden te organiseren.
2. Ingekomen stukken
De secretaris, Mathilde van der Burg, meldt twee ingekomen mails waarin Mw. en
Dhr. Dening en Mw. Holsboer-Ruys zich officieel hebben afgemeld voor deze
vergadering en waarin zij zich ook hebben uitgesproken over het lidmaatschap van
het AVVN. Datzelfde geldt voor een mail van Dhr. van Strien. Zie verder onder punt 8
van deze notulen.
3. Bespreking en goedkeuring notulen algemene ledenvergadering
d.d. 21-03-07
De notulen van vorig jaar, zoals verschenen in de Tuinkabouter van juni
2007, worden voorgelegd. Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn,
worden deze goedgekeurd en de secretaris wordt bedankt.
4. Bespreking en goedkeuring van de jaarverslagen van de penningmeester
& verhoging contributie De penningmeester, Thijs Hoogland, heeft de jaarstukken
rondgedeeld en geeft een uitgebreide toelichting:
 Balans: de kas in het Praathuis wordt nu beheerd door Dhr. van Steijn. Het bedrag
op de Roparco-rekening dekt de waarborgsommen volledig (er is sprake van
overwaarde) en is hoger dan vorig jaar door de ontvangen rente. Het eigen
vermogen is iets minder dan vorig jaar en bedraagt ca. € 5700. Helaas waren toch
weer leden die niet tijdig hun contributie betaalden, dus wederom het verzoek dit in
de toekomst wel te doen.
 Exploitatierekening: de post ontvangsten 2007 wijkt nauwelijks af van de begroting
en de van 2007 komt goed uit met de begroting, dus dat is netjes.
Voor 2008 zijn, naast de gebruikelijke, de volgende kostenposten begroot:
€ 2150 onderhoud complex, tuinen & tegelpaden (zelf doen)
€ 1000 feest 30 – jarig bestaan
€ 500 opknappen Praathuis.
De totale begroting van 2008 komt voor de OVV uit op een tekort van € 2000. (vorig
jaar was het tekort begroot op € 1145, maar omdat het onderhoud aan de tegelpaden
achterloopt, was het tekort maar € 350.) De inkomsten zijn al jaren gelijk terwijl de
uitgaven stijgen, dus is een verhoging van de contributie & pacht een logisch en
noodzakelijk gevolg, zeker gezien het feit dat dit in geen jaren is gebeurd.
 Verhoging contributie: De penningmeester heeft hiertoe een voorstel op papier
gezet en dat wordt rondgedeeld om met de leden te bespreken. Het bestuur had een
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opzet in gedachte om alles onder één noemer te vatten, maar zoals dit terecht door
Dhr. Plandsoen wordt opgemerkt, kan dat niet i.v.m. de reglementen. Dus blijven
contributie en pacht gescheiden. Dit betekent dan ook dat de contributie gelijk blijft
en de pacht wordt verhoogd. Op deze manier betalen leden met meer dan 1 tuin wel
voor de tuinen, maar geen dubbel lidmaatschap en dat is wel zo eerlijk. Ook leg je op
die manier de lat niet te hoog voor ondersteunende leden & leden zonder tuin, zoals
Mw. Vromans opmerkt. Wel komt de renteverrekening te vervallen. Geen van de
aanwezigen is tegen de verhoging van de pacht en opvallend genoeg zijn er zelfs
veel leden die vinden dat die verhoging best wat meer mag zijn. Voorgesteld wordt €
40 totaal voor een hele tuin en hier volgt het resultaat, na stemming aangenomen
met een ruime meerderheid:
Nieuw:
Totaal:
Na stemming:
Oud
Contributie:
€ 10
€ 10
€ 10
Pacht:
€ 23
€ 27,50 hele tuin
€ 37,50
€ 40
Pacht:
€ 18
€ 23
halve tuin
€ 33
€ 33
Leden zonder tuin € 10
€ 10
€ 10
Wel vindt men het slim om leden een kleine bijdrage te vragen voor de barbecue ter
ere van het 30-jarig bestaan; zo voorkom je dat er bijv. is ingekocht voor 50
aanmeldingen, terwijl er uiteindelijk maar 30 leden komen opdagen. Op voorstel van
de vergadering zal het bestuur haar gedachten nog laten gaan over een jaarlijkse
verhoging (volgende ledenvergadering).
5. Verslag van de kascommissie
Op 26 maart 2008 heeft de kascommissie, bestaande uit de heren Lagas & Pieterse,
de kas gecontroleerd. Dhr. Pieterse krijgt het woord en meldt dat de kas exact klopte
en dat er is getekend voor akkoord (dit formulier wordt aan de secretaris
overhandigd) en op zijn voorstel wordt er décharge verleend aan de penningmeester
over het gevoerde beleid.. Daarnaast maakt Dhr. Pieterse de penningmeester nog
een compliment omdat het er weer keurig uitzag.
Aan de beurt voor aftreden is Dhr. Lagas & reservelid Dhr. Lubach schuift door als
nieuw kascommissielid. De kascommissie wordt bedankt voor de gedane moeite en
Dhr. Plandsoen meldt zich aan als nieuw reservelid.
6. Jaarverslagen van de secretaris, tuincommissie & inkoopcommissie
Het jaarverslag van de secretaris wordt voorgelegd en aangezien er geen vragen
zijn, wordt dit goedgekeurd. Het jaarverslag van de tuincommissie wordt voorgelegd
en bestuurslid Miep van Leeuwen van de tuincommissie heeft nog een aantal punten
ter informatie/toelichting:
 De tuincontroles zullen met ingang van dit jaar vanaf mei gehouden worden i.p.v.
april.
Onder normale weersomstandigheden is dat vroeg genoeg en zo hebben de leden
ruim de tijd om hun tuinen netjes “startklaar” te hebben. Dhr. Berkhout vraagt zich af
of het mogelijk is om een vaste datum in de maand te prikken waarop de controles
plaats zullen vinden. Zo loop je niet het risico om een puntenbriefje te krijgen omdat
je nog net dat laatste stukje van je tuin niet klaar hebt, maar de rest wel. Helaas is
dat in de praktijk lastig omdat het voor de twee bestuursleden die de controle
houden, van te voren niet is vast te leggen wanneer ze in hun vrije tijd kunnen. Maar
er wordt uitgelegd dat in het voorbeeld gegeven door Dhr. Berkhout niet al te rigide
zal worden opgetreden.
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 Snoeien fruitbomen: veel fruitbomen op het complex dreigen te groot te worden,
vandaar een algemene oproep om het snoeien dit jaar niet te vergeten.
 Zeisslijper: helaas heeft de oproep in de Tuinkabouter voor een zeisslijper nog niets
opgeleverd; afgesproken wordt dat Henk Kruyskamp & Miep van Leeuwen gaan
kijken wat het kost om er een te kopen.
 Sloot & slootkant: Dhr. Plandsoen merkt op dat afgelopen najaar sloot 2 bijna vol
gegroeid was met riet. De secretaris heeft in oktober vorig jaar de leden van wie de
sloot niet schoon was een speciale “rietbrief” gestuurd, met het verzoek het riet te
verwijderen. Daarin ook de mededeling dat het schoonhouden van de slootkant en
het rietvrij houden van de sloot de verantwoording is van de leden zelf. Dat geldt dus
ook voor dit jaar. Dhr. Rutten zegt dat dat voor sommige leden fysiek te zwaar kan
zijn om zelf te doen. In dat geval moeten leden het melden en kan m.b.v. enkele
vrijwilligers de klus geklaard worden. Uitbesteden is te duur.
Dhr. Noort vraagt wat er gebeurt met slootkanten die te ver zijn uitgebouwd (bijv. tuin
19);
Het bestuur zal dit probleem voor de volgende bestuursvergadering op de agenda
zetten.
Over het verslag van de inkoopcommissie zijn geen vragen. De leden van de inkoopcommissie, de heren Reedijk & Genuït, geven aan dat zij willen stoppen met deze
taak. Zij hebben het 7 jaar lang voor de OVV gedaan en dat is natuurlijk een
fantastische inspanning.
Iedereen vindt het bijzonder jammer, maar het is begrijpelijk dat het na 7 jaar tijd
wordt om het stokje door geven aan andere vrijwilligers. De heren geven aan dat zij
uiteraard bereid zijn om de nieuwe inkoopcommissie in te werken. Beiden worden
hartelijk bedankt voor al de gedane moeite en krijgen onder applaus een bon en
bloemen. Natuurlijk vraagt de voorzitter of er onder de aanwezigen vrijwilligers zijn
die deze taak op zich willen nemen, maar er meldt zich niemand aan. Dus ook een
agendapunt voor de volgende bestuursvergadering.
7. Mededeling bestuur: voordragen Dhr. Velthoven als erelid
Op dit moment neemt Dhr. Plandsoen Dhr. Rinus Velthoven even mee de zaal uit. Dit
heeft natuurlijk een speciale reden. Het bestuur is nl. unaniem van mening dat Rinus
Velthoven voorgedragen moet worden voor erelidmaatschap van de Oegstgeester
Volkstuinvereniging, gezien zijn geweldige staat van dienst en gedane inspanningen
voor de OVV; hij is jarenlang als bestuurslid werkzaam geweest, waaronder drie jaar
als voorzitter. Onder zijn voorzitterschap is o.a. het slotenplan en het betegelen van
de paden gerealiseerdijn connecties met allerlei instanties van onschatbare waarde
voor de vereniging.
Het voorstel wordt ter stemming gebracht en unaniem aangenomen. Rinus Velthoven
komt weer binnen en de voorzitter legt hem uit waarom hij even de zaal uit moest en
feliciteert hem van harte met het feit dat hij zich vanaf dit moment erelid mag noemen
van de OVV. Onder luid applaus krijgt hij een grote bos bloemen en hij is zichtbaar
ontroerd.
Dit is een mooi moment voor de pauze, zodat een ieder Rinus Velthoven even kan
feliciteren.
8. Voorlichting lidmaatschap AVVN
Het bestuur is van menig dat het zinvol is om als OVV lid te worden van het AVVN.
Via een aparte brief in de Tuinkabouter heeft de voorzitter de leden al uitgebreid
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geïnformeerd over het waarom en hij maakt nog even een samenvatting van punten
waarvoor dit lidmaatschap van toegevoegde waarde kan zijn: specifieke expertise,
rechtshulp m.b.t. complex, hulp met statuten & reglementen, ontzeggen
lidmaatschap,
spuitbeleid,
assurantiën,
problemen
met
gemeente,
milieuverordeningen, etc.. Er wordt nog eens benadrukt dat het vanavond om
voorlichting gaat en dat er dus nog geen besluit zal worden genomen.
Dhr. Herman Vroklage, consultant van het AVVN, is aanwezig om uitleg van zaken te
geven en vragen van leden te beantwoorden. Algemene uitleg: het AVVN een is
overkoepelend orgaan waarbij 215 tuinverenigingen (rechtspersonen) met 26.500
leden zijn aangesloten doelstelling “het waarborgen van het onbelemmerende
voortbestaan van die tuinverenigingen”. Kerntaken: belangenbehartiging, (juridisch)
advies en bijstand, informatie en voorlichting. Daartoe onderhoudt het contacten met
de Rijksoverheid, Tweede Kamer, Provincie en Gemeente om te ijveren voor het
belang van volkstuinen. Ook WA- en ongevallenverzekeringen zijn onderdeel van het
lidmaatschap. Voorbeeld: wanneer een gemeente de locatie van een tuinvereniging
een andere invulling wil geven, het AVVN zich de gemeente een alternatieve locatie
aanbiedt helpen om tot een goede schadevergoeding voor de opstallen te komen.
kan zij zich inzetten voor het verkrijgen van goede huurcontracten tegen lage kosten
en beïnvloed .
De uitleg is helder en duidelijk, maar natuurlijk zijn er veel vragen aan de hand volgt
hier puntsgewijs wat is besproken.
 Kosten: € 21,30 p/lid p/jr. en er geldt een opzegtermijn van 1 jaar.Dhr. Vroklage
meldt dat er een zgn. contributiegewenning geboden kan worden en dat houdt in: 1’
jaar € 12,50, 2’ jaar € 15 en vanaf het 3’jaar € 21,30. Aangezien het dan wel om ruim
€ 2000 gaat wat de OVV bij het AVVN binnenbrengt, wordt er gevraagd of er
openheid is over de financiële zaken van het AVVN. Dhr. Vroklage legt uit dat geen
commercieel instituut zijn en dat er een goede controle wordt gehouden op de
financiën. Alle inkomsten worden aangewend ten bate van de leden. Het bericht dat
zij 1 miljoen subsidie ontvangen is onjuist. Ontvangen subsidie is niet structureel; het
gaat om incidentele projectsubsidies van het Ministerie van VROM.
 Het AVVN kent eenzelfde manier van besluitvorming als de rechtspersonen die lid
zijn; zij kunnen dus indirect invloed uitoefenen op het beleid van het AVVN door
afgevaardigden naar de algemene ledenvergadering te sturen.
 Onze eigen statuten hoeven niet aangepast te worden aan die van het AVVN. Op
verzoek van leden kunnen modelstatuten geleverd worden die leden als leidraad
kunnen gebruiken bij het opstellen van hun eigen statuten. De statuten van het
AVVN zelf kunnen worden ingezien.
 Huurcontract OVV: voor een jaar met stilzwijgende verlenging tegen zeer lage
kosten;
 Colportage in het verleden: veel leden die al lang lid zijn weten dat ooit eens
mondeling geïnformeerd is naar het lidmaatschap van het AVVN. Alhoewel uit de
archieven blijkt dat de OVV nog nooit daadwerkelijk lid is geweest, heeft het AVVN
toen een vrij agressieve vorm van ledenwerving toegepast en was er lastig van af te
komen. Dhr. Vroklage kan hier natuurlijk weinig zinnigs op zeggen, want dat was lang
geleden. Hij maakt wel duidelijk dat daar nu absoluut geen sprake van is.
 Verzekeringen. De OVV heeft nu een w.a.- verzekering voor een klein groepje
vrijwilligers. Op dit punt heeft het AVVN wel degelijk toegevoegde waarde omdat de
collectieve meer compleet is en toegespitst op volkstuinen. De expertise van het
AVVN is in deze natuurlijk een pré. De rechtsbijstand verzekering bijv. gaat veel
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verder. Het AVVN heeft juridische medewerkers die bijstand kunnen bieden in
conflictsituaties en een advocaat die, indien nodig, ingezet kan worden bij alle zaken
die de OVV aangaan. Er wordt opgemerkt dat er tot nu toe altijd wel een tuinlid was
die dat voor zijn rekening kon nemen, maar daar kun je niet eeuwig van uit gaan en
wanneer je bij claims een advocaat nodig hebt, bedragen de kosten al snel meer dan
de OVV kan betalen. Men kan vervolgens denken aan vergoeding van kosten t.g.v.
ongevallen. Ook zou het voor de leden van het bestuur bijzonder prettig zijn wanneer
de bestuurlijke aansprakelijkheid goed geregeld is. In al deze punten schuilt het grote
voordeel van een belangenvereniging, zoals Dhr. Berkhout terecht opmerkt.
De voorzitter haakt hierop in en vermeldt dat verzekeringen altijd geld kosten. De
vraag hierbij is of men dit geld wil uitgeven om risico’s af te dekken. Iedereen heeft
wel meerdere verzekeringen omdat men gedekt wil zijn voor áls er wat gebeurd,
alleen wet je nooit van te voren óf en wanneer er iets gebeurd. Het feit dat het al 30
jaar lang is goed gegaan, biedt helaas nooit een garantie voor de toekomst. Het
bestuur zal ook een vergelijkingsonderzoek doen door offertes aan te vragen bij
diverse verzekeraars, zodat één en ander met elkaar vergeleken kan worden. Als
leden nog vragen hebben, kunnen zij die ten allen tijde aan het bestuur mailen of
sturen.Ter afsluiting van dit onderwerp wordt Dhr. Herman Vroklage zeer hartelijk
bedankt voor zijn uitgebreide uitleg en de gedane moeite en hij krijgt applaus en een
bos bloemen.
 Procedure. Aangezien het bestuur zorgvuldig om wil gaan met een ieders mening
bij de besluitvorming van zo’n belangrijk onderwerp, wilde het in eerste instantie een
enquête organiseren om iedereen de gelegenheid te geven zijn/haar stem uit te
brengen. Dat heeft echter geen zin, omdat de reglementen voorschrijven dat een
vereniging alleen lid kan worden na een positief besluit op de algemene
ledenvergadering. In principe maakt het weinig verschil; de enige consequentie is dat
men naar de algemene ledenvergadering moet komen. Dus zal in november dit
onderwerp ter stemming worden gebracht en zoals te doen gebruikelijk alleen bij
meerderheid aangenomen worden (helft + 1). De leden beslissen dus zelf.
9. Voorlichting aanpassing reglementen
Het is zo langzamerhand nodig om de reglementen aan te passen aan de huidige
tijd. De voorzitter legt uit dat het bestuur hier al mee bezig is, maar het is een hele
klus en de nodige zorgvuldigheid is geboden. Regels zijn in de loop der jaren
veranderd of niet meer van toepassing, een toenemend strenger beleid t.a.v. het
tuinonderhoud moet ; bij het niet kloppen van de reglementen kan dat tot vervelende
juridische consequenties lijden. Ook kan er qua overzichtelijkheid en éénduidigheid
nog wel het één en ander verbeterd worden. Daarnaast speelt het bestuur met de
gedachte om leden in te zetten voor een aantal uren per jaar voor diverse
vrijwilligerstaken en algemeen onderhoud aan het complex. Bij veel soortgelijke
verenigingen is dat al jaren een normale gang van zaken en je kunt niet eeuwig een
beroep doen op hetzelfde groepje vrijwilligers. Door bijvoorbeeld het overlijden van
Jan de Ruiter is het afgelopen jaar gebleken dat dit punt onze aandacht verdient. Er
wordt gewerkt aan een inventarisatie van alle voorkomende werkzaamheden op het
complex en hier zal tijdens de volgende algemene ledenvergadering verder op
ingegaan worden.
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10. Mededelingen van het bestuur
 Royementen: Het afgelopen jaar zijn er 4 royementen uitgesproken. Het betrof de
volgende tuinnummers: 26, 33, 53 en 91; allemaal zwaar vervuilde tuinen die reeds
jaren slecht werden onderhouden en waarvan de betreffende leden ook al de drie
officiële ingebrekestellingen hadden gehad. Aangezien het bestuur verantwoording
moet afleggen over het gevoerde beleid, wordt dit hier toegelicht.
 Nieuw tijdstip alv: het bestuur stelt voor om het tijdstip van de algemene
ledenvergadering in het jaar te verplaatsen naar de maand november i.p.v. maart.
Het tuinseizoen is dan voorbij en dat is een handiger tijdstip om middels de diverse
jaarverslagen te bekijken wat anders of beter kan en wat voor aandachtspunten er
zijn. Eventuele besluitvorming kan dan direct in het nieuwe tuinseizoen toegepast
worden en problemen blijven op die manier niet een jaar liggen.
 Spuiten: Door verhuizing is Dhr. van Abswoude niet meer in de gelegenheid om het
spuiten voor zijn rekening te nemen. (Hij is niet aanwezig, dus de bloemen zullen
thuisgebracht worden.) Ook al werd er tot nu wel eens gespoten zonder vergunning,
officieel heeft men hier een spuitlicentie voor nodig. De cursus start pas weer in
september, kost veel tijd en is prijzig. Dhr. van Seggelen heeft een vergunning en
geeft aan dat hij, wanneer hij wat meer tijd heeft, wel wat voor de vereniging kan
betekenen in deze. Dhr. Genuït heeft ook een (verlopen?) vergunning, maar daar valt
misschien toch wat mee te doen. Dhr. Plandsoen merkt op dat het het mooiste zou
zijn wanneer er één spuiter per pad is. Dhr. Pieterse heeft het afgelopen jaar wel
eens op zijn pad gespoten. Duidelijk is dat dit nu eens goed geregeld moet worden
en het bestuur belooft hier achter aan te gaan.
11. Onderwerpen rondvraag
 Greppel tuin 14: hier komt een drainageslang in, maar dat moet niet te lang duren
anders gaan de banden van het hoofdpad om. Dit zal worden doorgegeven.
 Zonnepaneel voor stroom: een leuk idee van Dhr. Noort, dat zeker nadere
aandacht verdiend; waarschijnlijk is het te duur, maar er zal informatie worden
ingewonnen.
 Mest: er wordt gevraagd naar de mogelijkheid van biologische mest (zonder
antibiotica);
dat zal moeilijk worden; Dhr. Hoogland had al moeite genoeg om een leverancier te
vinden en de mest die Dhr. Juffermans dit jaar heeft geleverd was in ieder geval
(zeer) vers voor een goede prijs.
 Praathuis: Dhr. Hoogland heeft een ontwerptekening gemaakt voor een verbetering
van het Praathuis. De bedoeling is dat het een gezellige ontmoetingsplaats wordt en
in de huidige staat nodigt het Praathuis daar niet echt toe uit. In de nieuwe situatie
wordt de luifel bij het Praathuis getrokken door de pui te verplaatsen. Zo wordt het
Praathuis 3 vierkante mtr. groter en nog meer ruimte wordt gecreëerd door aan de
buitenkant langs de parkeerplaatszijde 3 kasten voor de frees en het gereedschap te
maken. Thijs licht toe dat het niet teveel moeite is en weinig zal kosten om dit te
realiseren. In de begroting is hiertoe een bedrag opgenomen van € 500. Op zich
vindt iedereen het een goed plan, maar gezien het verwachte begrotings-tekort moet
het misschien nog even uitgesteld worden.
 Heermoes: een hardnekkig onkruid waar velen last van hebben. Behalve schoffelen
weet eigenlijk niemand een afdoende oplossing. Miep van Leeuwen had al eens een
uitgebreid artikel hierover ingeleverd als kopij voor de Tuinkabouter en zal vragen of
dat geplaatst kan worden. Evt. informeren bij Fa. de Haan in Rijnsburg (vliet).
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 Mededelingenborden: iedereen is het erover eens dat het tijd is om de oude
mededelingen-borden op het complex te vervangen. Het bestuur zal actie
ondernemen.
 Veilig gebruik emailadressen: Thijs geeft aan dat bij het versturen van mails van de
OVV naar haar leden de privacy in acht wordt genomen; de adressen zijn beschermd
en alleen het tuinnummer is zichtbaar. (Blind Carbon Copy)
12. Sluiting
De voorzitter merkt op dat het een positieve en constructieve vergadering is geweest
en bedankt iedereen voor hun ”input” en aanwezigheid. De opkomst van 35 leden is
goed te noemen. Tot slot maakt hij de leden er nog even op attent dat de volgende
algemene ledenvergadering in november van dit jaar zal zijn en spreekt de hoop uit
dat er nog meer leden aanwezig zullen zijn. Uiteindelijk is de vereniging er voor alle
leden, maar ontleedt die haar bestaansrecht de inzet van al die leden. Met de wens
voor een groeizaam, gezellig en feestelijk tuinjaar, sluit de voorzitter de vergadering.
De secretaris, Mathilde van der Burg.

Gevulde perziken met aardbeien
8 bitterkoekjes
3 eetl. suiker
sap van 1 sinaasappel
2 eiwitten
250 gram aardbeien
3 eetl. amaretto
8 halve perziken, vers of uit blik
(bitterkoekjes)ijs
Verwarm de oven voor op 175°C. Verkruimel de bitterkoekjes en schenk de amaretto
erover. Laat even staan. Maak de aardbeien schoon. Maak ze fijn door een zeef, met
de staafmixer of blender. Meng sinaasappelsap en 2 el suiker door de
aardbeienpuree. Bewaar de saus in de koelkast. Leg perziken met holle kant boven
op een ingevette bakplaat. Sla het eiwit stijf. Schep het bitterkoekjesmengsel er
voorzichtig door en vul de perziken ermee. 10-15 minuten in de oven bakken.
Leg 2 perzikhelften op een bordje en schenk er wat van de aarbeiensaus over en
geef er een bolletje (bitterkoekjes)ijs bij.
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Op 28 juni is het zo ver: dan vieren we ons
6e lustrum. Waar doen we dat? Natuurlijk
op onze eigen tuin. Hoe vieren we dat?
Met een barbecue: allerlei soorten vlees en
de vegetariër wordt ook niet vergeten.
Natuurlijk wordt er voor diverse drank
gezorgd. Voor deze barbecue vragen we
een bijdrage van € 5, - p/p.
Het Praathuis wordt versierd, er zijn een
paar partytenten en er is muziek. Daarbij
zorgen we voor mooi weer! En voor
elke tuinder is er een leuke attentie!

Graag horen wij van u vóór of op 14 juni as. of u hieraan
meedoet in verband met de inkoop van eten en drinken en met
hoeveel personen u komt. Ook kunnen we
nog een paar vrijwilligers gebruiken om te
assisteren op deze dag. Dit alles kunt u aan
ons doorgeven door onderstaande strook in
te vullen. Deze strook kunt u in de
brievenbus van het praathuis doen en/of
mailen naar miepvanleeuwen@casema.nl
De feestelijkheden beginnen om 17.00 uur en de barbecue zal
ongeveer om 18.30 uur warm genoeg zijn om het vlees te
braden.

Naam: ………………………………………… tuinnummer: ……….
Komt met …. perso(o)n(en) wil ….. vlees- en / of ….. vegetarische barbecue
Het verschuldigde bedrag wordt overgemaakt op gironummer 4014955 van de
Oegstgeester Volkstuinvereniging
Geeft zich op om te assisteren met de feestelijkheden.
ja / nee

11

Inleveren kopij voor het septembernummer uiterlijk 30 augustus 2008
Elly Dening, Kerckwervelaan 53,
2343 LG Oegstgeest
Email: hr.dening@hetnet.nl
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