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In 2016 hebben we weer een goed tuinjaar gehad. Alle tuinen waren verhuurd. De wachtlijst
was aan het eind van het jaar leeg. Op dat moment waren er echter nog enkele tuinen niet
gekoppeld aan een nieuw lid.
De moestuincursus die we samen met Groei en Bloei en EAV organiseren leverde onze
vereniging eind 2016 geen nieuwe leden op. In 2017 zal er wel weer een nieuwe cursus
starten.
De Gemeente Apeldoorn heeft in 2016 een beroep op onze vereniging gedaan om mee te doen
met een onderzoek naar het arseen gehalte in de bodem en het grondwater binnen de
gemeentegrens van Apeldoorn. Ook de beide andere tuinvereniging werden benaderd. Verder
zou de gemeente op andere plekken ook monsters nemen. Wij zijn hierop ingegaan. Op ons
complex zijn op 4 tuinen grondmonsters genomen en is het grondwater van 4 pompen mee
genomen om te keuren. Halverwege het seizoen zijn van de 4 tuinen ook nog een aantal
groente planten mee genomen om deze te onderzoeken op de aanwezigheid van arseen. Aan
het eind van het jaar kregen we de uitslag van dit onderzoek. Er is een natuurlijke
hoeveelheid arseen in het grondwater gevonden. Dit wil zeggen dat we het water normaal
kunnen gebruiken voor besproeiing. Gebruik als drinkwater wordt wel afgeraden. In de
meegenomen grondmonsters is nauwelijks arseen aangetroffen. Ook de planten bevatten
nauwelijks arseen. Voor ons complex dus een goede uitslag. We hoeven ons niet ongerust te
maken dat we last zouden hebben van grote hoeveelheden arseen.
Door ons nieuwe huurcontract met de gemeente moesten we in 2016 de huurprijs voor een
tuin verhogen. In 2017 zal er een tweede verhoging plaatsvinden. Daarna zal de prijs alleen
verhoogd worden als de indexering daarvoor aanleiding geeft.
De tuincommissie heeft in 2016 5 tuinkeuringen gehouden. De uitslagen daarvan zijn in een
vergadering met het bestuur besproken. Indien noodzakelijk werden er gesprekken met
leden gehouden over hun manier van onderhoud van hun tuin. Daarna werden er afspraken
gemaakt. Uiteindelijk hebben aan het eind van 2016, na overleg, 5 leden besloten te stoppen
met tuinieren.
De tuindienstploegen hebben in 2016 weer veel werk verricht. Het complex ziet er mede
daardoor goed uit. Het optijd benaderen van de leden om hen te herinneren aan hun
tuindienst werkt goed. Iedereen heeft weer meegewerkt en alle in te halen diensten waren
aan het eind van het seizoen ingehaald.
Onze hartelijke dank voor alle inzet.
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In 2016 hebben weer meerdere leden hun poot aardapplen bij de firma Jalving besteld. We
merken dat de geleverde aardappelen goed zijn. Bijna geen tuinen waar we aardappelziekte
aantroffen. Eind 2016 konden we weer bij deze firma onze nieuwe poters bestellen.
De nieuwe website draait goed. Joop heeft tot nu toe de site nog steeds kunne bijhouden.
Afgelopen jaar hebben we van alle tuinen een foto op de site kunnen plaatsen. Iedere maand
een 12 tal tuinen. Hierdoor ontstond een mooi jaar overzicht van het complex.
In 2016 is het bestuur 9 keer bijelkaar geweest. Hiervan 7 keer samen met de
tuincommissie en 1 keer samen met de tuincommissie en de tuincoördinatoren.
De volgende punten zijn tijdens de vergaderingen o.a. aan de orde geweest:
- samenwerking tussen bestuur, tuincommissie en tuincoördinatoren;
- planning van de werkzaamheden voor de tuinploegen;
- bespreken van de resultaten van de tuinkeuringen en het maken van afspraken wat
we hiermee doen en het houden van gesprekken met leden;
- planning van de koffie- en thee ochtenden;
- samenwerking met Groei en Bloei, EAV over de moestuincursus;
- schoonmaken van enkele slecht onderhouden tuinen; inschakelen van een hovenier
i.v.m. hulp bij het schoonmaken van tuinen;
- gesprekken met nieuwe leden en uitgifte van tuinen;
- overleg met de gemeente over de legesgelden voor het bouwen van een blokhut /
tuinkas;
Aan het eind van 2016 waren er 115 leden / leden zonder tuin en begunstigers;
- er waren 119 tuinen in onderhoud bij leden
- er was 1 tuin die niet uitgegeven was i.v.m. erg achterstalling onderhoud;
- in 2016 hebben 18 leden de vereniging verlaten;
- in 2016 hebben 6 leden hun tuin verwisseld voor een grotere of kleinere tuin;
- in 2016 zijn er 15 nieuwe leden bijgekomen;
- eind 2016 stonden er geen namen meer op de wachtlijst.
Het bestuur bestond in 2016 uit:
Ton Vermeer – voorzitter
Maureen Kolijn – penningmeester
Eric van Loo
– secretaris
Aukje Dolsma – zaden en mest en
Uitgifte tuinen

- Neel Loman
- uitgifte tuinen
- Mete Sabanoglu – bio zaden en mest
- klachten regeling
- Gerard v.d. Vlag – opstallen en bouwaanvragen
- Joke Voorma
- beheer clubhuis en
tuindiensten

