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2018 is wat betreft het weer een erg warm jaar geweest. Er moest veel water bij de planten
gegoten worden, omdat het bijna niet regende. De hoeveelheid opbrengst van de oogst was
wisselend.
De moestuincursus van `Groei en Bloei` samen met VTV Apeldoorn Zuid en EAV – de Maten,
heeft ook dit jaar geen nieuwe leden voor ons opgeleverd. In 2019 zal er bij voldoende
belangstelling weer een nieuwe cusrsus starten.
De nieuwe regeling voor het plaatsen van opstallen zal vanaf 2019 opnieuw gaan veranderen.
In 2018 waren aan het eind een tweetal leden die een vergunning via de clustering wilden
aanvragen. Na overleg met de Gemeente is besloten nog even te wachten met het indienen,
omdat er een landelijke regeling komt voor o.a. tuincomplexen. Deze regeling zal dan gelijk
worden aan die voor het plaatsen van een opstal bij een woonhuis. Hierover was eind
december nog geen duidelijkheid hoe het ingevoerd zou worden. We houden dit dus
nauwlettend in de gaten.
Ook in 2018 zijn er weer tuinkeuringen gehouden. De tuinkeuringen in 2018 zijn voortijdig
aangekondigd, zodat leden hierop konden inspelen. Het resultaat was dat er meer tuinen
waren die goed door de keuring kwamen. Met een aantal leden is n.a.v. de keurig overleg
geweest of ze wel moesten doorgaan met tuinieren. Enkele leden zijn daarom gestopt.
Het doorgeven van de keuringsresultaten aan de leden is wisselend ontvangen. Enkele leden
vonden het niet nodig om deze extra mailing te ontvangen. De meeste leden vonden het fijn
te weten wat de uitslag van de keuring was.
In 2018 zijn een aantal grote klussen aangepakt. De paardenmestplaats moest vanwege een
meting van het kadaster ingekort worden. De wei,die grenst aan de mestplaats, was verkocht
en het kadaster constateerde dat ons complex daar groter was dan er op de tekening
aangegeven was. Na overleg met de leverancier van de paardenmest is besloten om de
mestplaats te verplaatsen naar het eind van het Bospad. Daar is een nieuwe mestplaats
aangelegd door Ton Vermeer en Karel v.d. Sterren. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank.
Het dak van het clubhuis was toe aan een vernieuwing. 40 jaar zat het dak er nu op en begon
slijtplekken te vertonen. Er ligt nu met behulp van leden een nieuw metalen dak op. Het ziet
er gaaf uit. Ook hiervoor willen we de helpers bedanken voor hun medewerking
Onze pompen begonnen de laatste jaren slijtage momenten te vertonen. Na overleg met de
penningmeester is er ruimte gezocht om pompen te vernieuwen.
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Er zijn 6 nieuwe pompen aangeschaft, die in 2019 geplaatst zullen worden. Onderdelen van
de oude pompen die nog bruikbaar zijn zullen opgeslagen worden om weer te hergebruiken.
Ook de wielen van onze kruiwagens begonnen slecht te worden. Daarom zijn er 6 nieuwe
wielen aangeschaft. De groene kleur was bijna niet meer te zien. De afgelopen wintermaanden
heeft Wim Slief de kruiwagens geschuurd en opnieuw in de verf gezet en de slechtste wielen
vervangen. We hopen zo dat we weer goed gebruik kunnen maken van de kruiwagens. Soms
blijven kruiwagens op een tuin achter om de volgende dag weer te gebruiken. Dit is niet de
bedoeling. Aan het eind van de dag horen alle kruiwagens – schoon – in het hok terug gezet te
worden. Zo heeft iedereen de volgende dag weer een kans op één van de 14 kruiwagens. Wim,
hartelijk bedankt voor dit werk.
De tuinploegen hebben het afgelopen jaar ook weer goed meegewerkt aan het onderhoud van
het complex. Regelmatig krijgen we complimenten van ‘kijkers’dat ons complex er goed
verzorgd uitziet. Het optijd een herinnering sturen voor de tuindienstochtend werkte ook dit
jaar weer goed. Onze dank voor het meewerken aan deze diensten.
Naar aanleiding van de klachten over de kwaliteit van de gewone koemest hebben we naar een
andere leverancier gezocht. Onze nieuwe boer komt uit Vaassen en hij heeft goede mest
geleverd. Deze keer klopte de afgesproken hoeveelheid ook. Hij kon zelfs met zijn lader tot
achteraan het Bospad komen, waardoor we nu geen hulp hoefden in te roepen van een shovel.
Dit was kostenbesparend. De penningmeester stelt daarom voor om de mest volgend jaar
weer goedkoper te maken. ( zie hiervoor het financieel verslag) Ook de biomest werd goed
en ruim voldoende geleverd. We hebben nu dus twee goede leveranciers gevonden.
Helaas heeft Mete Sabanoglu halverwege het jaar om persoonlijke redenen besloten uit het
bestuur te stappen. We hebben hierdoor nog een vacature in het bestuur. Marjolein
Daeseleer heeft als interim penningmeester de financiële zaken verder afgehandeld. De
leden merkten dat er iets veranderd was en moesten daar ook aan wennen. Er kon niet meer
cash betaald worden; bij betaling moet het factuurnummer gebruikt worden, omdat het
programma anders de boeking niet herkent. Er worden automatisch herinneringen gestuurd
als er niet optijd betaald is. Het is even wennen, maar in de loop van het jaar liep alles steeds
beter. Onze hartelijke dank voor de inspanningen van Marjolein om de wijziging goed te laten
verlopen.
Het bestuur heeft in 2018 8 keer vergaderd. Hiervan waren er 5 keer samen met de
tuincommissie en 1 keer samen met tuincommissie en tuincoördinatoren.
De volgende zaken zijn tijdens deze vergaderingen besproken:
- uitslagen tuinkeuringen; plannen van gesprekken met leden;
- gesprekken met de gemeente over de leges voor het plaatsen van opstallen;
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- samenwerking met Groei en Bloei en EAV over de moestuincursus;
- planning koffieochtenden;
- planning verplaatsing paardenmestplaats;
- invullen vacatures in het bestuur en tuincommissie;
- het nieuwe financiële programma;
- uitgifte tuinen aan nieuwe leden;
- inventarisatie van alle opstallen – met of zonder gemeentelijke vergunning;
- uitwerken gegevens voor de nieuwe privacy wetgeving;
- wat kunnen / moeten we doen met tuinen die niet schoon opgeleverd worden;
- planning schoonmaken lege tuinen;
- gesprekken tussen bestuur en leden over opzeggen lidmaatschap, slecht
onderhoud van de tuin, regelgeving t.a.v. oplevering tuin bij opzegging;
Aan het eind van 2018 was er geen wachtlijst meer; dit is lange tijd niet meer
voorgekomen, waardoor niet alle tuinen - eind december- waren uitgegeven
aan nieuwe leden.
Aan het eind van 2018 waren er 115 leden / leden zonder tuin en begunstigers;
- er waren 125 tuinen in onderhoud bij de leden;
- in 2018 hebben 19 leden de vereniging verlaten;
- in 2018 hebben 12 leden gewisseld van tuin ( groter of kleiner);
- in 2018 zijn er 13 nieuwe leden bijgekomen;
Het bestuur bestond in 2018 uit:
Rudie Klein
- voorzitter;
Eric van Loo
- secretaris
Mete Sabanoglu
- penningmeester ( tot 01-08-2018)
Marjolein Daeseleer
- 2e penningmeester - ad interim
Aukje Dolsma
- bestuurslid – uitgifte tuinen; inkoop zaden;
Neel Loman
- bestuurslid – uitgifte tuinen;
Gerard v.d. Vlag
- bestuurslid – aanvragen bouwen opstallen ;
Joke Voorma
- bestuurslid – beheer clubhuis; afmelden tuindiensten;
Vacature 2018
- penningmeester
Vacature 2018
- bestellen mest; klachtenregeling;
In 2019 komt er een vacature voor bestuurslid – beheer clubhuis.
In 2020 komt er een vacature voor bestuurslid - secretaris
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