Oude Apeldoornseweg 51
7333 NR Apeldoorn

VOLKSTUINDERSVERENIGING ’APELDOORN-ZUID’
Opgericht 1 April 1977

Jaarverslag 2019

Secretariaat:
p/a Gein 3
7333 LZ Apeldoorn
055-5331669

agendapunt 04-2020

2019 is opnieuw een warm jaar geweest. Watergeven was bijna een dagelijkse bezigheid voor
veel tuinders.
Samen met Groei en Bloei, EAV en VTV-Apeldoorn Zuid is er in 2019 weer een
moestuincursus geweest. Van onze vereniging is Ton Vermeer al meerdere jaren als
cursusleider verbonden aan deze cursus. In 2019 kregen we na de cursus geen nieuwe
aanmelding voor onze vereniging van de cursisten.
Een nieuwe regeling voor het plaatsen van opstallen is door de gemeente Apeldoorn nog niet
ingang gezet. De afspraken om aanvragen te clusteren is daardoor nog steeds van kracht. Aan
het eind van 2019 waren er drie aanvragen binnen die begin 2020 naar de gemeente gestuurd
zullen worden. Eventuele nieuwe aanvragen van begin 2020 zullen daar aan toegevoegd
worden.
In 2019 zijn er weer meerdere tuinkeuringen geweest. Het aantal slechte tuinen neemt
gelukkig af. Eind 2019 bleven we door vertrek van leden wel met een aantal slecht
onderhouden tuinen zitten. Ze zijn met behulp van leden aangepakt om schoon te maken. Het
gemak om een slecht onderhouden tuin op te leveren neemt helaas toe.
In 2019 zijn 6 van de 12 verenigings waterpompen vernieuwd. Van de vervangen pompen zijn
onderdelen die nog goed waren opgeslagen als reserve onderdelen.
Alle leden hebben in 2019 hun tuindienst werkzaamheden verricht. Met een tweetal zijn
afspraken gemaakt om een dienst in 2020 extra in te plannen. Het optijd herinneren aan de
tuindienst-ochtend werkt goed.
De werkzaamheden die op de werklijsten stonden zijn gedaan, waardoor het complex er weer
goed verzorgd uitziet.
Het winterklaar maken van de tuin gebeurt volgens ons niet overal goed. Er blijven vaak
tonkinstokken, groentes, netten en vooral veel onkruid achter, waardoor het beeld van het
complex , vooral na stormen rommelig is. De tuincommissie wil hier volgend jaar meer
aandacht aan besteden.
De bestellingen voor zaden, pootaardappelen en mest zijn weer optijd binnen gekomen. De
leverantie van biomest kan in de toekomst problemen gaan opleveren. Het aantal m3 wordt
steeds minder en de leverancier wil minimaal een bestelling van 10 m3 hebben, omdat anders
de transportkosten hoger worden dan de mestprijs. In 2019 is er helaas maar 6 m3 biomest
besteld.
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Eind 2019 maakten Rudi Klein en Brenda Klein bekend dat ze verhuizen gaan naar de
gemeente Epe. Hierdoor konden ze geen lid meer blijven van onze vereniging. De
tuincommissie en het bestuur verliezen nu twee enthousiaste leden. Opvolgers vinden is
erg moeilijk.
In 2019 heeft het bestuur 8 keer vergaderd. Hiervan waren er 4 samen met de
Tuincommissie en 1 samen met TC en tuincoördinatoren. De volgende zaken zijn tijdens deze
vergaderingen aan de orde geweest:
-

samenwerking met Groei en Bloei / EAV over de moestuincursus;
planning koffieochtenden;
vervanging en plaatsing van de waterpompen;
invullen vacatures binnen het bestuur en de tuincommissie;
uitslagen van de tuinkeuringen;
uitgifte van tuinen aan nieuwe leden;
planning van het schoonmaken van slecht onderhouden tuinen;
gesprekken met leden die tuinen slecht onderhouden;
inventarisatie van tuinen die in de loop van het jaar vrijkomen;
- gesprek voeren met leden die op één van deze tuinen een optie genomen hadden;
- gesprekken met “AVVN” en “ARAG” over het stopzetten van een lidmaatschap.
Aan het eind van 2019 waren er veel tuinen die vrij zouden komen wegens vertrek van leden.
Veel tuinen kwamen vrij na gesprekken met de gebruikers omdat de manier van onderhoud
niet goed was; dit jaar vertrokken er ook een aantal leden wegens gezondheidsproblemen.
De wachtlijst was niet groot, waardoor er voor 31 december nog een groot aantal tuinen niet
waren uitgegeven.
Eind 2019 werden we geconfronteerd met een boos lid, die ons besluit om het lidmaatschap
te stoppen, wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken over tuinonderhoud en het niet
verwijderen van een grote hoeveelheid opgeslagen materialen.
Dit lid zocht hulp bij Buurtbemiddeling en schakelde uiteindelijk juridische hulp in.
Het bestuur heeft hier veel tijd in moeten steken. De bewijsvoering om het lidmaatschap te
beeindigen moest goed onderbouwd worden. Gelukkig waren er verslagen van gesprekken,
foto’s van de tuin en de uitslagen van tuinkeuringen.. Buurtbemiddeling hebben we
afgewezen, omdat we ons besluit niet wilden herroepen. Met behulp van de juridische
afdeling van de AVVN hebben we ons besluit goed kunnen onderbouwen. Er zijn toen
afspraken gemaakt dat het beeindigen op 31-12-2019 zou plaatsvinden; door ziekte van het
lid is dit uiteindelijk 31-03-2020 geworden.
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Aan het eind van 2019 had de vereniging:
- 108 leden, inclusief leden zonder tuin;
- 23 leden die opgezegd hadden;
- 11 leden die van tuin gingen wisselen;
- 11 leden die al nieuw ingestroomd waren.
Het bestuur bestond in 2019 uit:
- Rudie Klein
– voorzitter tot 31-12-2019
- Eric van Loo
– secretaris;
- Eric van Loo
- waarnemend penningmeester ;
- Marjolein Daeseleer – 2e penningmeester; - externe deskundige;
- Aukje Dolsma
– bestuurslid; inkoop zaden enz; uitdelen tuinen;
- Neel Loman
– bestuurslid; uitdelen tuinen;
- Gerard v.d. Vlag – bestuurslid; aanvraag plaatsing opstallen;
- Joke Voorma
– bestuurslid – beheer clubhuis – tot 24-04-2019;
- vacature
– beheer clubhuis; bestellen mest, klachtenregeling;
In 2020 moet er een nieuwe voorzitter komen en een nieuwe secretaris
- de 2e penningmeester zal als 1e penningmeester gaan functioneren;
- aspirant bestuursleden: Wim de Boer en Coby Pons.

VTV Apeldoorn – Zuid
Maart 2020
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