Nieuwsbrief 27 oktober 2013
Beste Tuinleden,
In deze Nieuwsbrief vindt u de uitnodiging, agenda, alle jaarstukken en relevante documenten
voor de komende Algemene Ledenvergadering van de Oegstgeester Volkstuinvereniging. Een

belangrijk onderwerp betreft de huurverhoging voor de OVV, dus wij hopen dat u allen
komt! En tot slot: de uitnodiging voor onze Nieuwjaarsborrel!

 Uitnodiging 

Het bestuur van de Oegstgeester Volkstuinvereniging nodigt u uit voor de jaarlijkse

ALGEMENE LEDENVERGADERING.
De vergadering wordt gehouden op maandag 4 november 2013 in de grote benedenzaal van
Zorgcentrum van Wijkckersloot (Marente); Rhijngeesterstraatweg, via de hoofdingang Wijckersloot

Aanvang: 19:30 uur
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Opening & Mededelingen van de voorzitter;
Ingekomen stukken;
Bespreking en goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering van
14 november 2012, zoals verschenen als bijlage in de Tuinkabouter van maart 2013;
Bespreking en goedkeuring van de financiële jaarstukken van de penningmeester,
die u als bijlage krijgt meegestuurd bij deze Uitnodiging;
Bespreking en goedkeuring van het verslag van de kascommissie (de heren Kruis &
Pieterse). Na 2 jaar zijn deze leden aan de beurt voor aftreden. Reserve lid Dhr. Hoogland
schuift door; benoemen één nieuw lid & één nieuw reserve lid;
Bespreking en goedkeuring van de jaarverslagen van de secretaris, tuincommissie,
inkoopcommissie & EV-commissie, zoals verschenen als bijlage in deze Nieuwsbrief;
Voorstel gemeente verhoging huur complex: Toelichting.
Als bijlage bij deze agenda treft u een overzicht aan met de 3 mogelijkheden en consequenties;
 PAUZE 

7a. Ter stemming brengen van de 3 scenario’s m.b.t. punt 7 van deze agenda;
8. Na 3 jaar stopt Korrie Timmer met haar werkzaamheden als bestuurslid; zij zal wel actief
blijven als tuincommissielid m.b.t. de klusdagen en de tuincontroles. Bedanken Korrie & Hans.
Per direct zoeken wij nu nog een nieuw Tuincommissie- / bestuurslid;
Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot 2 dagen voor deze ALV, mits ondersteund door
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10 leden; het bestuur kan ook kandidaat-leden voordragen;
Ter info vindt u verderop het rooster voor aftreden bestuursleden;
9. Beleid m.b.t. punten naar aanleiding van de ALV 2012;
10. Diversen: Presentatie nieuwe Website en Facebookpagina/“Jaar in Beeld”/Uitslag verkiezing
mooiste tuin 2013/Naam complex: zie verder in deze Nieuwsbrief/Voorstel ander moment in
het verenigingsjaar ALV;
11. Rondvraag;
12. Sluiting.

Na afloop van de vergadering is er de gelegenheid om onder het genot van een drankje één en
ander te evalueren.
Om het verspillen van papier aan overbodige kopieën te voorkomen, vragen wij u de diverse
jaarverslagen en relevante stukken uit te printen en mee te nemen. Zodoende heeft u de benodigde
kopij bij de hand en zijn we althans een klein beetje milieuvriendelijk bezig.

Jaarverslag van de secretaris over de periode november 2012 – oktober 2013
Ik kan wel zeggen dat 2013, alhoewel nog niet voorbij, een interessant jaar voor de OVV is geweest.
Allereerst wil ik even stilstaan bij het overlijden van Elly Dening. Velen van u zullen de OVV-vlag een
paar dagen halfstok hebben zien hangen. Elly heeft jarenlang met heel veel toewijding tot 2009 de
redactie van de Tuinkabouter verzorgd en tijdens de ALV’s ook interessante lezingen gegeven met
onderwerpen over moestuinen en de natuur in het algemeen. Als docent biologie had ze op dit vlak
natuurlijk een gedegen kennis maar ze kon dat ook op een bijzonder aansprekende en enthousiaste
manier met mensen delen. Ik wens de familie sterkte met het dragen van dit grote verlies.
Het overlijden van de moeder van één van onze jongste tuinders is ook bijzonder triest en ik wens
Timke Visser alle sterkte in deze moeilijke tijd.
Voor ik overga tot de bestuurlijke- en secretariële zaken, zijn er een paar klussen die niet onvermeld
mogen blijven. De damwand is vernieuwd, er is een kruiwagenhok gebouwd en de Dixi is vervangen
door een Eco-toilet. De nieuwe damwand is gerealiseerd door Thijs Hoogland en Wim de winter met
hulp van Hans Lagas. Werkelijk een topprestatie gezien de zware lichamelijke arbeid die hiervoor
verricht moest worden! En passant ook maar even een kruiwagenhok neergezet. De boel kan nu
netjes worden opgeborgen en omdat er ook wat gereedschap is opgehangen voor algemeen gebruik,
is er weer wat meer ruimte gecreëerd in het gereedschapshok. En alsof er nog niet hard genoeg
gewerkt was hebben Wim en Thijs ook nog een Eco-toilet gebouwd. Met oog voor detail is het
uiteindelijk een prachtig toilet geworden! En om het zo passend mogelijk in de omgeving op te laten
gaan, heeft Paula Hoogland (echtgenote van Thijs en kunstenares) het prachtig beschilderd met
motieven ontleend aan de natuur. Een bijzonder leuk idee en kunstig uitgevoerd! Ga er maar eens
rustig voor zitten, zou ik zo zeggen… Hartelijk dank Paula, Thijs & Wim!
Een ander hoogtepunt dit jaar was de realisatie en opening van onze bijentuin. In de laatste
Tuinkabouter van oktober heeft u in een uitgebreid verslag hier alles over kunnen lezen, maar een
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compliment aan de beide imkers Hans en Dick is hier wel op zijn plaats! Informatie over de Open
Dag, die aansluitend werd gehouden, vindt u in het verslag van de evenementencommissie.
Ook wil het bestuur Hans Lagas hartelijk bedanken voor zijn fantastische inzet voor de OVV en de
Tuincommissie het eerste half jaar. Met een tomeloze inzet heeft hij alle vrijgekomen tuinen
uitgegeven, vervuilde tuinen opgeknapt en veel hand- en spandiensten verleend aan medetuinders.
Wij vinden het jammer dat hij geen bestuurslid meer is, maar begrijpen en respecteren zijn beslissing
om althans niet in een bestuursfunctie actief te zijn; daarnaast heeft hij zich op dezelfde
enthousiaste wijze de rest van het jaar ingezet voor de OVV. Geweldig Hans, dank je wel!
Zoals al aangegeven tijdens de vorige ALV, zal Korrie Timmer na drie jaar stoppen met haar
werkzaamheden voor de OVV omdat ze straks minder tijd zal hebben. Tijdens de laatste
bestuursvergadering werden we aangenaam verrast toen zij meedeelde dat ze wel stopt als
bestuurslid, maar zich nog graag wil inzetten voor Tuincommissiezaken zoals de tuincontroles en de
Klusdagen. Daar zijn we blij mee, helemaal top!
Het bestuur heeft zoals gebruikelijk het afgelopen jaar maandelijks vergaderd. Altijd in een goede
sfeer en dat is niet alleen bijzonder prettig, maar heeft ook een positieve invloed op aanpak van
zaken. Daarnaast is er, na het bekend worden van de huurverhogingsplannen van de gemeente voor
het complex van de OVV, veel extra tijd geïnvesteerd om het overleg met de gemeente aan te gaan
en er zodoende een voor de OVV zo goed mogelijk scenario uit te slepen. De expertise van voorzitter
Nicole en penningmeester Wim zijn hierin van cruciaal belang geweest. Ook het inschakelen van
makelaar Nico Oltshoorn bleek van toegevoegde waarde. Gespecialiseerd in grondzaken m.b.t. het
soort bestemming van gronden zoals dat ook voor onze OVV geldt, hebben zijn inspanningen een
belangrijke bijdrage geleverd in de onderhandelingen. En dat heeft hij belangeloos gedaan; onze
hartelijke dank daarvoor! Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u alle informatie over hoe de zaken er
nu voor staan en waar we het over zullen hebben tijdens de komende ALV.
Er zijn geen royementen te melden; wel zijn er officiële brieven verstuurd. Mocht het zo zijn dat
leden door onvoorziene omstandigheden niet in staat zijn om hun tuin goed te onderhouden:
“Laat het ons tijdig weten!” Goede onderlinge communicatie voorkomt misverstanden en er kan dan
altijd meegedacht worden voor een oplossing.
Veel correspondentie verloopt inmiddels via email en dat scheelt in kosten en tijd. Mocht u uw
emailadres nog niet aan ons doorgegeven hebben of is die gewijzigd: geef het aan ons door! Dank.
Onze webmaster, Alex van Damme, is druk bezig geweest met het maken van een vernieuwde
website. Het resultaat kunt u tijdens de ALV tegemoet zien. Ook op het front van het gebruik van
Social Media zijn de ontwikkelingen voortdurend gaande. Steeds meer leden hebben bijvoorbeeld
activiteiten op het complex van de OVV gevolgd via Facebook met foto’s en reacties en dat is erg
leuk. Ook op dit front zijn we met aanpassingen bezig en dat zullen we tijdens de ALV laten zien.
Met veel dank aan de familie van Damme!
Tot slot: eind dit jaar ben ik inmiddels acht jaar actief als secretaris. Dat betekent dat volgend jaar
mijn laatste jaar zal zijn. Dus bij deze vast een oproep aan leden om eens na te denken of u zich
hiervoor wilt opgeven. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan en zal mij het laatste jaar ook
weer met de volle honderd procent inzetten.
Inmiddels is het einde zomertijd en kunnen de kaarsjes weer aan; gezellig. De komende twee
maanden vroeg donker, daarna gaan we alweer bijna zaaien…
Ik hoop u allen te treffen tijdens onze (inmiddels) traditionele Nieuwjaarsborrel!
Met een hartelijke tuingroet, Mathilde van der Burg, secretaris OVV.
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Jaarverslag Tuinzaken 2013
Het afgelopen tuinjaar was er één van veel kou en regen; een lange koude winter met veel vorst en
een koud en nat voorjaar. De zomer begon laat, maar maakte veel goed door een warme juli en
augustus maand.
Er zijn dit jaar 6 klusochtenden geweest, die weer goed zijn bezocht en de leden hebben prima werk
geleverd. Er volgt nog één ochtend om de mensen die nog niet geweest zijn, de kans te geven hun
klusdag alsnog in te halen. Let wel: na afmelden voor een klusdag, ligt het initiatief bij de leden zelf
om een alternatieve datum door te geven om die klusdag in te halen.
Niet klussen: € 15 boete.
Er zijn dit jaar 7 tuinen uit gegeven; op de wachtlijst staan momenteel 22 mensen.
Er zijn nog geen meldingen binnen gekomen van tuinen die vrij komen.
Naar aanleiding van de tuincontroles zijn de leden dit keer aangesproken middels een email bericht
in plaats van het “puntenbriefje”; de betekenis is overigens hetzelfde.
Tot slot het nadrukkelijke verzoek om vooral de tuinnummers goed zichtbaar te maken (zie ook de
Tuinkabouter van oktober).
Korrie Timmer, Tuincommissie OVV.

Verslag Inkoopcommissie over de periode oktober 2012 – september 2013
De kontakten met de heer van der Wal (Zaadhandel van der Wal, Hoogeveen) waren ook dit jaar
weer heel aangenaam en de levering van de bestelde producten verliep zoals altijd vlekkeloos. De
tonkinstokken werden voor het eerst bij van der Wal besteld i.p.v. bij Horticoop, dit voornamelijk
vanwege de lagere prijsstelling. Hans Lagas was zo vriendelijk het transport van de 200 stokken van
ons huisadres naar het Praathuis voor zijn rekening te nemen.
Dit jaar hebben ca. 40 leden, onder hen ook een aantal nieuwe tuinders, gebruik gemaakt van de
mogelijkheden van collectieve inkoop via de inkoopcommissie. Een aantal leden hebben ook de
aardappel “Rosagold”, gratis beschikbaar gesteld door Van der Wal, uit kunnen proberen. Wij danken
voor de ontvangen reacties, die wij zonder naamsvermelding aan van der Wal door gaan geven.
Er was ook weer gelegenheid om via de inkoopcommissie zakken potgrond à 70 liter te bestellen. In
totaal werden ca. 120 zakken besteld.
Ook van de mogelijkheid om aardbeienplanten te bestellen werd door een aantal leden gebruik
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gemaakt met een totaal van ca. 300 planten. Voor eenmaal dragende soorten was er slechts
belangstelling van een paar leden, dat is te weinig. De toegevoegde waarde van de inkoopcommissie
(gezamenlijke inkoop en transport) is dan te verwaarlozen. De inkoopcommissie zal daarom de koop
van eenmaal dragende aardbeien voortaan aan hierin geïnteresseerde leden zelf overlaten.
De bestelde artikelen werden op 3 zaterdagochtenden uitgeleverd aan de leden:
2 februari: zaden, tuinmaterialen, meststoffen, tonkinstokken en potgrond
2 maart: aardappelpootgoed en doordragende aardbeiplanten
27 juli: eenmaal dragende aardbeiplanten
Inkoopcommissie OVV
Herbert Hermann & Wil Hermann-Dekkers; Oegstgeest, oktober 2013

Jaarverslag evenementencommissie 2013.
De evenementencommissie heeft in 2013 drie evenementen georganiseerd:
Nieuwjaarsborrel
De Nieuwjaarsborrel heeft een groot aantal tuinders naar het complex weten te lokken; ook waren er
veel nieuwe tuinders die samen met hun huisgenoten kennis met ons kwamen maken.
Er was Glühwein, Berenburg, frisdrank en warme chocolademelk. Er was wat te knabbelen en de
aanwezige kinderen kwamen niets te kort. Thijs had weer heerlijke appelbignets en oliebollen
gebakken. Aan het einde was er niet veel over. Het was een gezellige bijeenkomst die rond 20.00 uur
was afgelopen.
Open dag en opening bijentuin
In juni werd gelijktijdig met de opening van de bijentuin een open dag georganiseerd. Hiervoor
hadden we de grote partytent opgezet en naast de nationale driekleur, wapperde er weer een nieuw
exemplaar van de OVV-vlag in top van de vlaggen mast! Tevens was er een bloemenkraam waar men
vaste planten kon kopen; na afloop was bijna alles verkocht. Met dank aan Patrick van Klaveren die
de organisatie hiervan geheel belangeloos voor zijn rekening heeft genomen. De imkers hadden een
eigen kraam met leuke wetenswaardigheden over de bijen. Het geheel werd door een groot aantal
mensen, ook van buiten onze vereniging, bezocht. De pers was aanwezig en de volgende woensdag
stonden er een paar leuke artikelen in de diverse plaatselijke media. Alles bij elkaar was de dag een
groot succes.

Barbecue
Wij wilden dit jaar voor de barbecue een bingo organiseren maar daar kregen we bijna geen
deelnemers voor en het leek er op dat er vaste deelnemers van de BBQ hierdoor wegbleven. We
hebben de bingo geschrapt en gelijk kwamen er weer meer aanmeldingen binnen. De datum was dit
jaar eind augustus. Het vlees en de salades werd door een slager uit Rijnsburg verzorgd; het geheel
zag er goed uit, was erg lekker en van een prima kwaliteit. Na een aantal jaren met regen was het
deze keer droog en dat was een aangename meevaller! De BBQ werd bezocht door ongeveer 50
personen. Omstreeks 20:00 uur werd het frisser en vertrokken de meeste weer naar huis. Het was
een bijzonder gezellig samenzijn al met al is dit weer een geslaagd evenement geworden.
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De evenementen commissie OVV, Chris, Thijs, Hans, Rob & Mathilde.
Rooster aftreden bestuursleden
Functie:

Vacant per:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Tuincommissie

Eind 2014
Eind 2014
Eind 2015
Per direct

Een bestuursfunctie wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar met een maximum van 9 jaar.
Naam Complex
De volgende namen zijn ingezonden:
- “Vrijheid, Blijheid”
- “de Woelwaters”
- “Tijdloos”
- “Catharijn”
- “de bezige boer/tuinder”
- “Mierennest”
- “de ijverige mens”
- “Oogstgeest”
- “Vroege Vogels”
- “de Groene Rij”
Uitnodiging Nieuwjaarsborrel
De Evenementencommissie nodigt u van harte uit om op 11 januari 2014 gezamenlijk het nieuwe
tuinjaar in te luiden met een glühwein en oliebol in het Praathuis van de OVV. Hopelijk tot dan!

Met een vriendelijke groet, namens het bestuur van de OVV, Mathilde van der Burg, secretaris.
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