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Van de voorzitter
Dit is een speciaal infoblad, dat geheel gewijd is aan de agenda van de ALV op 17 februari 2011.
Verder komt u nog enkele onderwerpen tegen i.v.m. met lopende ontwikkelingen. Ik ga dit hier niet allemaal
opnoemen, neem het blad door dan wordt het vanzelf duidelijk.
Kees Kruijmer

Oproep
Jaarlijks krijgt u 4x het infoblad in de bus en/of per email. Vijf jaar lang heb ik dit infoblad verzorgd, de laatste
jaren met hulp van mijn vrouw, maar ik vind nu wel dat het tijd is dit werk over te laten aan anderen. Daarbij
komt ook, dat we als bestuur de informatievoorziening naar de leden meer over de website en per email
willen laten lopen.
Kortom we willen van het infoblad, de website en het e-mailverkeer een nieuw moderner geheel maken.
Wie wil hieraan meewerken.
Wij denken aan een groepje van rond vijf personen.
U kunt zich opgeven bij de heer Mark Krijnen, 035-5256237 of markkrijnen@casema.nl
Kees Kruijmer

Notulen Algemene Ledenvergadering 2010
Volkstuindersvereniging Huizen
datum: 11-03-2010
plaats: Meentkerk, Bovenmaatweg
aantal aanwezigen: 49 personen (leden VTV)
1. de voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en vraagt of een ieder de presentielijst heeft getekend.
Er zijn ons 3 leden ontvangen door overlijden, t.w. mevr. M. Deghan en de heren Cees Roelen en Jacob Kos.
Volgend jaar zal de ALV in februari worden gehouden.
2.

bericht van verhindering: 7 x
de heer Kees Hoving
de heer Piet van Saane
de heer Dick Holdinga
de heer Kees Vonk
de heer George Dofferhoff
de heer Remy Jongerden
mevrouw Anja Brugman
opgave punten voor de rondvraag: geen

3.

mededelingen en ingekomen stukken:
a. er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken

4.

notulen ALV d.d. 11 maart 2010:
Deze notulen worden zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.

5.

jaarverslag van de secretaris:
De voorzitter merkt op dat het een mooi compleet jaarverslag is.
Er zijn geen opmerkingen over het verslag en deze wordt door de vergadering
goedgekeurd onder dank voor het werk verricht door de secretaris.

6.

jaarverslag van de tuincommissie:
Geen opmerkingen; het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
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Met dank voor het werk verricht door de coördinator van de tuincommissie, de
heer D. Blok en de overige leden van de commissie.
De heer Bikhan heeft een vraag over een niet ter beschikking gestelde berging
nummer 22 vlakbij zijn tuin en vind dat niet acceptabel en protesteert.
De voorzitter zegt toe hij en de heer D. Blok a.s. zaterdag naar het complex
komen om de zaak met de heer Bikhan te bespreken.
7.

jaarverslag van de technische dienst:
Geen opmerkingen; het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
Met dank voor het werk verricht door de coördinator van de technische dienst,
de heer Bert van de Steeg en de overige leden van de commissie.

8. jaarverslag van de in- en verkoop commissie:
Geen opmerkingen. Het, laatste, verslag van de heer Joop de Grijs wordt door
de vergadering goedgekeurd.
Met dank voor het werk verricht door de coördinator, de heer Joop de Grijs en
de overige leden van de in- en verkoopcommissie.
9. verslag van de kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie, bij monde van de heren H. Melis en A. Westland,
heeft de boeken gecontroleerd.
De heer Westland deelt de vergadering nog het volgende mee
de jaarstukken en de toelichtingen zijn gecontroleerd en in orde
bevonden
financiële verantwoording 2009 nu eigenlijk in 2010, dat geeft
€ 1.400,- voordeel
verplichting borgsom kan met € 1.000,- worden verlaagd
toelichtingen zijn duidelijk verbeterd
complimenten aan de penningmeester
het bestuur wordt gedechargeerd door de A.L.V. voor het gevoerde beleid
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor het verslag en de toelichting en in het bijzonder de heer Melis die nu aftreedt als lid van de kascontrolecommissie.
10. jaarrekening 2009:
De penningmeester geeft een korte toelichting:
halverwege het jaar heeft hij de boekhouding overgenomen en een nieuw boekhoudprogramma in gebruik genomen. Van de winkel zijn nadere specificaties toegevoegd.
qua financiën loopt het naar behoren
Enkele leden stellen vragen:.

de heer M. Ilahi:
wat zijn de uitgaven voor de vrijwilligers?

de penningmeester merkt op dat dit de eindejaarsbijeenkomst voor vrijwilligers in de centrale kas; de
vrijwilligers krijgen dan ook een fles wijn

de heer G. Zeeman:
kan er goede zwarte grond worden aangekocht en bijv. van de opslagplaats worden
weggehaald?

de voorzitter deelt mee dat er al voldoende potgrond te verkrijgen is en de opslag moet niet te vol worden; er moet ruimte zijn voor de mest, afval, etc.
Hierna wordt de jaarrekening 2009 door de vergadering vastgesteld en goed-gekeurd. Met dank aan de penningmeester.
11. terugblik 2009, door de voorzitter:
De voorzitter deelt mee dat het jaarverslag van de secretaris al zeer compleet is
en dat hij daar eigenlijk niet veel aan behoeft toe te voegen.
De wachtlijst is in 2009 toegenomen. Op het moment zijn er nog wat lege tuinen
maar er is geen leegstand. Komen er meer
nieuwe leden dan worden er meer tuinen opgesplitst.
De tuindienst, nu maar eenmaal per jaar, verloopt prima door
de inzet van Mirjam van Nistelrooij, Maarten de Koning, Dick
van der Jagt en Dick Blok.
Voor wat betreft de schouw van de tuinen is het bestuur nog niet tevreden maar er
zit verbetering in.
Eind 2009 heeft het bestuur subsidie aangevraagd bij de Alliantie en de Rabobank.
De heer M. de Koning stelt de vraag of de tuincommissie steeds meer werk
moet gaan doen zoals schelpen storten op de paden en het schoffelen van de
paden. Wat wordt het een volgende keer?
De voorzitter deelt mee dat een ieder tuinlid voortaan weer zijn of haar pad
voor de tuin dient bij te houden, dus schoffelen pad en bijhouden grasrand.
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12. bestuursverkiezing:
a. statutair aftredend en herkiesbaar:
- de heer C. Kruijmer (Kees), voorzitter
b. statutair aftreden en niet herkiesbaar:
de heer J. de Grijs (Joop), coördinator in- en verkoopcommissie
c. de functie van coördinator technische dienst (was een vacature) wordt omgezet
in ‘bestuurslid algemene zaken’ . Het bestuur heeft voor deze functie een kandidaat in de persoon van
de heer M. Krijnen (Mark) bereid gevonden deze functie op zich te nemen en stelt de vergadering voor de genoemde kandidaat te kiezen.
d. in de vacature van coördinator tuindienst stelt het bestuur voor om te kiezen
voor de bereid gevonden kandidaat
mevrouw M. van Nistelrooij (Mirjam)
De voorzitter staat even stil bij het afscheid van J. de Grijs en memoreert hoe lang Joop al
lid was; we kunnen spreken over het „tijdperk Joop‟. Hij kenmerkt zich door stiptheid en
heeft alles keurig voor elkaar en alles liep ook gesmeerd.
Er is helaas nog geen opvolger voor Joop en hij vraagt aan de vergadering om kandidaten op
te geven.
De voorzitter gaat over tot de overhandiging van een VVV bon, een orchidee en een bierpakket aan de heer De Grijs.
De heer De Grijs merkt op dat hij de winkel voor de laatste keer op slot heeft gedaan en dat
was wel een raar gevoel. Hij had een goede ploeg en vele vrijwilligers en hij bedankt het
bestuur voor de fijne samenwerking.
De voorzitter heet mevrouw Van Nistelrooij en de heer M. Krijnen van harte welkom in het
bestuur.
p a u z e (van 20.45 uur tot 21.05 uur)
13. begroting 2010:
de penningmeester merkt op dat de begroting sluitend is
de reserves willen we onder de loep nemen
de verzekeringen gaan we nog aanvullen i.v.m. de bestuursaansprakelijkheid
De heer A. Sabelis vraagt waarom de kosten van het infoblad zijn verdubbeld,
wellicht extra advertenties.
De voorzitter antwoordt dat we het drukken niet meer op goedkope wijze konden
regelen en daarom het infoblad nu bij een officiële drukker laten vervaardigen
De heer A. Sabelis merkt op dat de inkoop van de zaden in vergelijk met 2009 een
behoorlijk verschil laat zien.
De penningmeester merkt op dat de prijzen meer uitgesplitst zijn en er zijn meer tuinartikelen bijgekomen.
De penningmeester merkt verder op dat de kleine uitgaven voortaan alleen via de
penningmeester moeten verlopen.
Verder zijn er geen opmerkingen en is de vergadering unaniem akkoord met de
begroting 2010.
14. benoeming leden kascontrolecommissie:
De heer H. Melis is nu afgetreden. De heer A. Westland blijft nog een jaar in de commissie. In de plaats
van de heer Melis stelt de heer W. van Wierst zich beschikbaar. De vergadering gaat hiermee akkoord.
15. beleidsvoornemen 2010:
a. contributieverhoging 2011 en 2012:
De vergadering gaat hiermee akkoord.
b. aanpassing tuinreglement:
- artikelen 1.15 (bekleding kassen), 2.3.9(gevallen fruit) en 2.3.10 (tijdig fruit
plukken van fruitbomen in de paden)
De vergadering gaat akkoord met artikel 1.15.
De vergadering gaat akkoord met artikel 2.3.9 mits dat gehandhaafd wordt.
Met betrekking tot artikel 2.3.10 merkt de heer M. de Koning op dat hij moeite
heeft met het woord „verplichting‟. Hierop ontspint zich een hele discussie in de
vergadering waarbij duidelijk wordt dat de vergadering er niet uit komt. Op
voorstel van de heer W. van Wierst neemt het bestuur artikel 2.3.10 terug en zal
met een gewijzigd voorstel komen.
De heer G. Zeeman ergert zich aan de „gewelddadige‟ pluk van de walnoten.
Het bestuur komt hier later op terug.
c. renovatie en vernieuwing opstallen en materieel:
Het bestuur heeft een subsidie aanvraag uit doen gaan naar de Alliantie en de
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Rabobank, hierop hebben we nog geen antwoord.
De heer A. Westland vraagt hoe hard is het gegeven van subsidie verstrekking
door de genoemde organisaties gezien de forse investeringen.
De voorzitter merkt op dat als subsidies uitblijven, de geplande werkzaamheden
worden verspreid over meerdere jaren.
d. nieuwe hoofdtoegangsbrug:
De voorzitter heeft vandaag nog contact gehad met de gemeente Huizen en dat is in orde. In 14 dagen wordt de brug
gebouwd en de tijdelijke ingang van het complex is via het bruggetje aan de oostzijde. Waarschijnlijk eind mei/begin juni
worden de werkzaamheden uitgevoerd.
De voorzitter deelt nog het volgende mee.
schouw tuinen: ook dit jaar zal de schouw van de tuinen weer doorgaan
wateroverlast: in het midden van het complex is er weer wateroverlast geweest.
Wellicht komt een oud plan naar boven, dat is in het midden van het complex een greppel graven om het overtollige
water te kunnen afvoeren.
open dag: in 2010 zal er weer een zgn. Open Dag worden gehouden op het complex.
barbecue: na vorig jaar te hebben overgeslagen wordt dit jaar weer een barbecue
georganiseerd; augustus of september bijvoorbeeld.

16. rondvraag:

de heer P. Franken:
De schouw van de tuinen is in 2009 uitgevoerd. Gaat het bestuur hiermee door in 2010 en wat zijn de maatregelen nu bij
zwaar vervuilde tuinen?

de voorzitter antwoordt dat er minstens 2 maal en schouw wordt verricht op alle tuinen en als 3 maal
schriftelijk is gewaarschuwd volgt royement van de leden die hun tuinen niet op orde hebben gebracht.

de heer A. Sabelis (overhandigde een briefje):
Maakt zich zorgen over de gladheid van de hoofdtoegangsbrug.

de voorzitter antwoordt dat dit probleem tot het verleden gaat behoren vanwege de aanleg van een
nieuwe hoofdtoegangsbrug.

de heer M. de Koning:
Roept alle leden op de sloten en de slootkanten goed schoon te maken; waarvan akte.
17. sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om precies
22.10 uur en wenst allen „wel thuis‟.

Agenda ALV

Jaarverslag secretaris 2010

Weer een jaar voorbij, het lijkt nog maar kort geleden dat ik het jaarverslag van 2009 schreef.
Bestuur
Na de Algemene Leden Vergadering van 11 maart 2010 is het bestuur weer compleet met de komst van Mirjam Van
Nistelrooij als coördinator van de Tuindienst, Mark Krijnen als bestuurslid Algemene Zaken en Jan Vermeer als coördinator van de In- en Verkoopcommissie.
Het bestuur heeft veel zaken behandeld en besproken, regels aangescherpt,etc. en dat alles in een goede onderlinge
verstandhouding.
Schouw tuinen
Alle tuinen zijn in 2010 weer geschouwd door een delegatie uit het bestuur op 6 mei,
1 juli en 9 september. Verscheidene leden hebben aanmaningsbrieven ontvangen en enkele tuinders hebben mede
daarom besloten van hun tuin af te zien en te bedanken als lid van de VTV. Van sommige tuinders is het huurcontract
ontbonden en moesten zij het complex verlaten vanwege aanhoudende erg vervuilde/verwaarloosde tuinen ondanks 3,
opeenvolgende, aanmaningsbrieven van het bestuur.
Gelukkig is het overgrote deel van de tuinen in redelijke tot goede staat.
Ook in 2011 zal het bestuur doorgaan met de schouw van de tuinen en ook de reeds geplaatste kweek- en tomatenkassen in ogenschouw nemen en stringenter gaan letten op de nieuw te bouwen (met toestemming van het bestuur uiteraard) kassen omdat in de praktijk blijkt dat vooral de toepassing van de materialen in tegenstrijd is met de reglementen. Ook de afmetingen neemt men vaak ruimer dan waarvoor toestemming is aangevraagd. Het bestuur zal niet schromen de tuinder te manen om dan de kas aan te passen c.q. het teveel gebouwde vierkante meters af te breken.
Barbecue
Op veler verzoek is het in 2010 weer gelukt een BBQ te organiseren en wel op zaterdag 28 augustus. Met grote inzet
van Mark Krijnen en vele vrijwilligers is het een waar festijn geworden waarbij een volgende keer meer leden worden
verwacht. We denken terug aan een fijne, gezellige middag/avond.
Subsidie-aanvragen
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De aanvragen die het bestuur heeft gedaan bij de Rabobank en woningbouwvereniging De Alliantie zijn alleen gehonoreerd door de Alliantie met een bedrag van € 4.700,-.
Het bedrag is toegekend aan de volgende „projecten‟:
renovatie (mest) karren
€ 1.700,uitbreiding stalling opslagplaats € 2.100,herbestrating opslagplaats
€ 900,Voorwaar een mooie opsteker voor ons complex en we zijn de Alliantie dan ook erg dankbaar.
Hoofdtoegangsbrug
Het is er dan uiteindelijk toch van gekomen: onze nieuwe hoofdtoegangsbrug. De houten brug is in juni verwijderd en
afgevoerd en er is een zgn. duiker aangebracht met een zandpakket daarover heen en bestrating.
Hierdoor is het complex weer ruim toegankelijk voor het zware verkeer. De stal- en paardenmest, zwarte grond, etc. kan
gewoon weer in één keer op het complex worden gebracht zonder het in kleine porties te moeten verdelen dat veel werk
opleverde.
Het is te danken aan de vasthoudendheid van het bestuur dat de gemeente Huizen uiteindelijk overstag is gegaan om de
houten brug te gaan vervangen. Maar niettemin gaat onze dank naar de gemeente Huizen voor de medewerking van
een prima bereikbaar complex nu. Het toegangshek dat is geplaatst was niet volgens de afspraak en staat bovendien
scheef op de inrit. Inmiddels heeft de gemeente Huizen gezorgd voor een nieuw hekwerk dat wel voldoet aan de afspraken. Het materiaal ligt inmiddels op de parkeerplaats en het hek zal eind januari begin februari 2011 worden gemonteerd. De nieuwe toegang naar het complex is officieel geopend door de heer Dick Blok, in aanwezigheid van verschillende tuinders, op zaterdag 28 augustus om 11.00 uur
Mestbeleid
Het mestbeleid is door het bestuur in 2010 enigszins bijgesteld mede in overleg met het
L.M.A. (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen).
Dat houdt in dat een tuinder die „vrije mest‟ wil halen bij een eigen leverancier dit toegestaan wordt door het bestuur
onder één uitdrukkelijke voorwaarde: een tuinder die eigen mest wil gebruiken moet de hoeveelheid mest tijdig en wel
voor of op 1 december van de bemestingsperiode opgeven aan het bestuur.
Met deze gegevens en de gegevens van de hoofdleverancier van onze mest kan het bestuur, bij controle door het
L.M.A., zich verantwoorden voor de totale hoeveelheid mest afgeleverd op ons complex van een bepaald jaar. Mocht het
één en ander niet in orde zijn dan wordt de VTV beboet en dat zijn fikse boetes.
Een tuinder die niet aan de gestelde voorwaarden voldoet en zijn vrije mest zonder tijdige opgave bij het bestuur op zijn
tuin brengt wordt beboet met een bedrag van € 50,-per (mest)kar.
De voorwaarde, gesteld door het bestuur, zal nog wel op de A.L.V. van 2011 bekrachtigd moeten worden.
Wateroverlast
In 2010 is er grote wateroverlast geweest op het complex na langdurige regenval die soms onophoudelijk een hele dag
aanhield, soms ook gepaard gaande met storm. Vooral de tuinen in het midden van het complex hebben te maken gehad met ernstige wateroverlast omdat zich daar geen sloot bevindt.
Gelukkig was de wateroverlast na het hoogseizoen van de tuinkalender maar we hebben toch verschillende meldingen
gehad van verrotte aardappels die te lang in het water hadden gestaan.
In de diverse bestuursvergaderingen is het onderwerp van bespreking geweest. Het bestuur wil de volgende maatregelen nemen:
1. het doorspuiten van de drainageleidingen; hiertoe is een offerte opgevraagd bij een bedrijf omdat het niet doenlijk is dit door vrijwilligers te laten uitvoeren.
2. het aanleggen van een diepe greppel in het midden van het complex tussen de tuinen in noord/zuid richting.
Op de A.L.V. van 2011 zal het punt van de wateroverlast aan de orde worden gesteld.
Frequentie tuindienst
Onder de bezielende leiding van mevrouw Mirjam van Nistelrooij, bijgestaan door de heren Maarten de Koning en Dick
van der Jagt, heeft de grote meerderheid van de leden hun verplichte tuindienst verricht. Degenen die zich aan de tuindienst hebben onttrokken zullen in 2011 verplicht worden tot het inhalen van de tuindienst. Het bestuur heeft enige leden
de wacht aangezegd m.b.t. het niet uitvoeren van de tuindienst. In een enkel geval heeft dit geleid tot royement.
Tuinuitgifte
Er zijn nog enkele tuinen vrij van 100 m2 maar de aanmelding van nieuwe leden ging in 2010 onverminderd door. Daarom is de verwachting dat in 2011 alle tuinen weer bezet zullen zijn.
Eén tuinlid hebben we met onmiddellijke ingang moeten royeren vanwege het plegen van diefstal. Hij werd op heterdaad
betrapt.
Infoblad ‘In de boomgaard’
In 2010 zijn 4 exemplaren van ons infoblad uitgebracht, t.w. in de maanden februari (special ALV), april, augustus en
december. Dank aan de redactie, mevrouw Tiny Kruijmer-Vos en haar man Kees Kruijmer. Ook de bezorgers , die het
blad bezorgen bij de leden die geen e-mail adres hebben of bij leden die er prijs op stellen het blad thuis te ontvangen,
bedanken wij hartelijk voor hun inzet. Kees en Tiny gaan ermee stoppen na de ALV, dus we zullen een nieuwe redactie
moeten zoeken. Het bestuur is hier al mee bezig.
Vrijwilligers
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Ook in 2010 draaide de VTV op sterkte dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers. We denken hierbij aan de leden
die vuil afvoeren vanaf de stortplaats naar het overlaadstation aan de Ambachtsweg, leden van de Tuincommissie, de
Technische commissie, leden die de Tuindienst regelen, leden van de In- en Verkoopcommissie, de bestuursleden, etc.
De spil van de VTV op het complex blijft Dick Blok en we zijn hem veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij verricht.
Een goede gewoonte is de vrijwilligersavond, tussen Kerst en Oud en Nieuw (dit jaar op 29 december), die het bestuur
belegt in de centrale kas. Daar worden, op informele wijze en onder het genot van een hapje en een drankje, alle vrijwilligers van de VTV bedankt en krijgen zij een kleine attentie mee naar huis.
Dat is altijd een gezellig en waardevol einde van het jaar.
Tenslotte
Een tuinjaar, 2010, met minder goede opbrengsten en veel wateroverlast, is ten einde gekomen. Ik wens u allen, namens het bestuur van de VTV Huizen, voor het nieuwe jaar 2011, een fijn, gelukkig, gezond en vooral oogstrijk jaar toe!
Piet Wouda,
secretaris

Agenda ALV

Jaarverslag 2010 coördinator Algemene Zaken

In 2010 is er nieuwe functie in het algemeen bestuur van de volkstuinvereniging bijgekomen namelijk „coördinator algemene zaken‟.
Een ruim begrip algemene zaken, en ook moeilijk te definiëren of juist heel makkelijk. Wat mij betreft houdt het in: “het
alleen of in samenwerking met anderen, daar waar het nodig is, inzetbaar te zijn ten dienste van de vereniging en haar
leden.
Om het iedereen naar de zin te maken in de vereniging is niet altijd even gemakkelijk, want zoveel mensen, zoveel wensen. Denk maar aan het mestbeleid, koffiedrinken, het onderhoud van het complex en de tuinen, het aanschaffen van
nieuw materiaal en ga zo maar door.
Gelukkig zijn er voor een veel van deze onderwerpen richtlijnen en regels, zowel wettelijk als de tuinregels van de vereniging. Voor het nieuwe jaar komen/zijn er wat betreft de tuinregels en richtlijnen, nieuwe lijsten gemaakt zodat een ieder
weet waar hij of zij aan toe is.
Dan de barbecue op 28 augustus.
Deze begon met wat gesteggel over de datum, omdat op die datum de ramadan nog steeds bezig was. Uiteindelijk is het
toch deze datum geworden en is besloten om het komend jaar de barbecue in het voorjaar te houden (ramadan is waarschijnlijk van 01 aug. tot 30 aug.) Er na wordt dan vrij laat in het seizoen. We hopen dan wel op een ruime opkomst van
onze Moslim medetuinders, zodat we dan ook kennis kunnen nemen van hun heerlijke gerechten.
Verder was het afgaande op de reacties van de aanwezigen een succes. Dit alles dankzij de aanwezigen zelf, en natuurlijk alle vrijwilligers die meegeholpen hebben met het organiseren. Dank aan allen.
De vrijwilligersavond.
Op 29 december was er de jaarlijkse vrijwilligersavond, waar alle vrijwilligers bedankt worden onder het genoot van een
hapje, een drankje en een presentje voor hun inzet voor de tuinvereniging.
Ook deze keer was het weer een gezellig samenzijn.
EHBO
Wij zijn gelukkig een vereniging met weinig blessures en ongelukken, maar we willen toch een inventarisatie maken van
leden met een EHBO diploma die bij een blessure of ongeval opgeroepen kunnen worden indien zij aanwezig zijn op de
tuin. Wilt u hier aan meewerken dan kunt u zich hier voor opgeven bij Piet Wouda of bij mij. pietwouda@gmail.com/
markkrijnen@casema.nl
Tot slot wil ik graag Bert v/d Steeg, coördinator technische dienst, bedanken voor zijn fantastische inzet m.b.t. onderhoud
van de gereedschappen en machines.
Mark Krijnen
Coördinator algemene zaken

Agenda ALV

Jaaroverzicht 2010 van de tuincoördinator

Het jaar 2010 is inmiddels verleden tijd, maar de herinnering blijft.
Het was wat weer betreft een van uitersten.
Het afgelopen jaar wisten gelukkig velen ons complex te vinden, maar ook velen moesten om verschillende redenen
stoppen met tuinen, wat altijd jammer is
Helaas moest de vereniging een tuinlid royeren wegens “proletarisch” tuinen, wat natuurlijk niet toegestaan wordt.
Mijn gedachten gaat ook naar de nabestaande van de twee tuinleden die helaas zijn overleden, mijn deelneming ook
nog via deze weg.
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Het afgelopen seizoen is er enkele malen hulp gevraagd door een tuinder(ster), omdat om verschillende redenen het
bewerken van tuin even niet ging.
Ik moest vorig jaar met enige weemoed terug denken aan de begin jaren 80 van de vorige eeuw toen tuinleden ook
hindernissen moesten overwinnen om op het complex te komen (ten tijden van de nieuwe toegang), al was dit peanuts
Tot slot deel ik U allen mee dat ik na zeer uitvoerig beraad heb besloten om mij voor de komende drie jaar als tuin coördinator beschikbaar te zijn.
Een zeer vruchtbaar 2011 toegewenst
Dick Blok.
Tuin coördinator

Agenda ALV

Jaarverslag 2010 van de Tuindienst

Het afgelopen jaar is de tuindienst vlot verlopen. Wel is gebleken dat veel leden even een herinnering in de week voorafgaande aan hun tuindienst nodig hebben.
Bij de evaluatie van de tuindienst kwam de commissie tot de conclusie dat eenmaal per jaar tuindienst (nog) voldoende
is. In 2011 zal dit beleid derhalve gecontinueerd worden.
Een drietal leden heeft bij hoge uitzondering van het bestuur toestemming gekregen hun tuindienst te verschuiven naar
volgend jaar. Deze leden doen volgend jaar dus tweemaal tuindienst.
Het bestuur heeft helaas één lid moeten royeren in verband met het herhaaldelijk geen gehoor geven aan oproepen voor
de tuindienst.
Een aantal leden heeft in het verleden aangegeven problemen te hebben met de zaterdagochtend. Hierop is bij wijze
van proef tweemaal een dinsdagmiddag ingepland. Dit bleek geen doorslaand succes te zijn maar desalniettemin is toch
besloten om in 2011 nog eenmaal een dinsdagmiddag in te roosteren.
Elke donderdagmiddag wordt door een drietal leden van de tuindienstcommissie de werkzaamheden voor de daaropvolgende zaterdag besproken. Vaak gaat het om het schonen van vrijgekomen tuinen maar ook heggen en het groen rond
de kas behoren tot de taak van de tuindienst.
In het afgelopen jaar bleek dat het niet altijd voor iedereen duidelijk was wie er wel of geen vrijstelling had van tuindienst.
Om dit in het nieuwe jaar te voorkomen is er een nieuwe lijst opgesteld van vrijwilligers. Een ieder die in 2011 vrijstelling
heeft van tuindienst zal begin januari/februari een brief ontvangen waarin hem/haar vrijstelling wordt verleend. Iemand
die dus geen brief ontvangt is verplicht om volgend jaar eenmaal drie uur tuindienst te doen.
Tot slot wil ik graag Cor v.d. Griend bedanken voor alle jaren, dat hij de tuindienst gecoördineerd heeft. Cor heeft aangegeven, dat dit zijn laatste jaar als tuindienstcoördinator is. Hij wil zich graag door middel van andere werkzaamheden
blijven inzetten voor de vereniging en uiteraard zijn wij daar als bestuur heel blij mee.
De opengevallen plaats door het vertrek van Cor wordt ingevuld door dhr. Piet Franken en dhr. Tom Petri. De commissie
wil deze heren graag heel hartelijk bedanken voor hun bereidwilligheid!
Mirjam van Nistelrooij,
tuindienstcoördinator.

Agenda ALV

Jaarverslag 2010 van de Technische Dienst V.T.V. - HUIZEN

Hier weer een verslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar.
Tijdens het verloop van het afgelopen jaar zijn er altijd weer de gebruikelijke reparaties gweest aan de hand- en spangereedschappen.
In de afgelopen wintermaanden is er opnieuw begonnen met het onderhoud
van de handgereedschappen. Alles zal worden schoongemaakt en waar
nodig gerepareerd en geslepen (o.a. de schoffels,spaden enz.).
Daarnaast worden ook alle elektrische mechanische gereedschappen extra
schoongemaakt en waar nodig gesmeerd en ingevet.
Ook krijgen de „kleine‟ machines zoals grasmachine, kantensnijder, bosmaaiers enz. hun jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Tevens worden de machines welke aangedreven worden door tractor zoals
de spitmachine,de freesmachine en de grasmaaier nagelopen en voorzien
van o.a. nieuwe motorolie en cardanolie en wat er verder nodig is.
Het onderwerp bandenplakken zal altijd wel blijven bestaan.
Aanschaf nieuw gereedschap.
De aanschaf van een nieuwe hakselaar is door de vereniging gedaan zodat
er o.a. de berg snoeihout van de fruitbomen mee opgeruimd kan worden en
tevens door de tuindienst gebruikt kan worden indien daar aanleiding toe is.
GTM Hakselaar GTS 900
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Agenda ALV

Jaarverslag 2010 van de In- en Verkoop Commissie

(IVC)

Het eerste jaar als coördinator van de In- en Verkoop zit er bijna op, en ik kijk terug op een leuk en afwisselend jaar.
Allereerst wil ik alle leden bedanken voor het gestelde vertrouwen in ons als verkoopteam in de winkel.
Het hele jaar hebben we geprobeerd om iedereen die naar de winkel kwam het volledig naar de zin te maken, met raad
en daad bijstaan bij het aankopen van extra bemesting of andere artikelen. Het startte met de binnenkomst van een
flinke bestelling van de Huben, De winkel van namelijk bijna tot de laatste zak potgrond/tuinaarde en tuinturf Uitverkocht.
Nadat alle pallets een plaats hadden gekregen zowel in de winkel als op de opslag werd met gang de verkoop weer
opgestart.
Begin maart werden ook weer de “Sneeker” zaden aangeleverd, en zoals ieder jaar konden de tuinleden hun bestellingen in de middag en avond afhalen, wat elk jaar weer een gezellige aangelegenheid is na de lange winter. Eén week
later kwam ook de laatste 40 kuub mest binnen, totaal is er aan stalmest het afgelopen jaar ongeveer 90 kuub verbruikt,
wat weer heel veel rijden was door de vrijwilligers die dat altijd weer graag voor de alle leden doen.
Ieder zaterdagmorgen in de maanden maart t/m juli was de winkel weer van 9.30 tot 12.00 uur geopend, ook in de
week was de winkel vaak geopend. Dit wordt altijd door de vaste leden van onze verkoopteam verzorgd. Voor dit team
zijn we nog op zoek naar enkele mannen/vrouwen die bereid zijn een keertje in de maand in de winkel mee te draaien,
zodat we ook in het komende jaar iets vaker open kunnen zijn om zo onze tuinders te bevoorraden.
Het jaar 2011 is voor vele tuinders al begonnen met het rijden van de mest, die dit jaar in de eerste week van januari was
binnengekomen. De keuze is dit jaar tussen paarden- en koemest.
Ook het aanleveren van de mest ging dit jaar dankzij de nieuwe dam in een recordtempo, doordat de mest niet eerst
moest worden overgeladen in een kleinere bak. Wanneer de mest van de binnenplaats weg/op is, dan is het de bedoeling dat er nog een hoeveelheid wit zand komt, waar veel tuinders om vragen.
Tot slot: alle leden van het verkoopteam zien u ook dit jaar weer graag tegemoet En we hopen iedereen weer van dienst
te kunnen zijn met onze artikelen.
Het Verkoopteam: Jan Vermeer, W. Heijnen, K. Hoving, J. Wijfjes, W. Steenhagen, H. Smits

Agenda ALV
Voorstel

Aanpassing Tuinreglement

artikel 2.3.10

tijdig het fruit te plukken van de vruchtbomen, die zijn genoemd in art. 2.3.9, het plukken wordt in onderling
overleg met de betrokken tuinders bepaald.

Contributie, huur en borg voor de jaren 2011 en 2012 (vastgesteld op de ALV van 11 maart 2011)
Donateur
Hulptuinder
Contributie
Huur tuin 200 m2
Huur tuin 100 m2 of kleiner
Extra bergkast

€ 10,00
€ 20,00
€ 50,00 **
€ 40,00 **
€ 20,00 **
€ 5,00

Eenmalig:
Inschrijfgeld
Borg tuin 200 m2
Borg tuin 100 m2 of kleiner
Borg sleutel toegangshek
Borg sleutel toilet

€ 7,50
€ 50,00
€ 25,00
€ 5,00
€ 5,00

**

bij het in huur nemen v/e tuin na 1 juli is de helft v/d contributie en huur van de tuin verschuldigd,
na 1 oktober geen huur en contributie, wel borg
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Prijslijst

Winkel VTV

2011

Potgrond

zak 50Ltr

€ 3,25

Tuinaarde

zak 40Ltr

€ 1,90

Compost

zak 50Ltr

€ 2,90

Tuinturf

zak 50Ltr

€ 2,90

Koemest poeder

zak 7.5Ltr

€ 2,00

Koemestkorrel

zak 20 Kg

€ 8,50

Kippenmest

zak 25 Kg

€ 5,75

Organische mest

zak 2 Kg

€ 2,50

Bloedmeelkorrel

zak 1 Kg

€ 1,60

Patentkali

zak 2,5 Kg

€ 2,75

Superfosfaat

zak 2,5 Kg

€ 2,65

Mest 12-10-18

zak 2,5 Kg

€ 3,00

Kalkkorrels

zak 2,5 Kg

€ 1,75

Steenmeel

zak 2,5 Kg

€ 1,00

Per 100 gr

€ 0,25

2.70 mtr

Per stuk

€ 1,25

Tomatenstokken 1.50 mtr

Per stuk

€ 0,75

bloemenstokken 1.30 mtr

per stuk

€ 0,30

Vliesdoek

Br 400

Per meter

€ 1,00

Gronddoek Br 210

Per meter

€ 1,90

Insectgaas Br 365

Per meter

€ 5,50

Kasfolie

Br 200

Per meter

€ 5,75

Vogelnet

Br 800

Per meter

€ 4,90

Zwafelz-Ammon
Bonenstokken

Tegels 30/30-40/60

per stuk

Sleutel Toilet/Hek. Borgsom

per stuk

€ 3,00

Stalmest ***

per M3

€ 15,00

Paarden mest ***

per M3

€ 12,00

Slakkenkorrels Escar co

500 gram

€ 9,35

Mierenlokpoeder Bayer

200 gram

€ 7,50

Spruzit concentraat

250 ml

€ 14,00

*** zolang de voorraad strekt
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VTV-Huizen

Jaarekening 2009

REKNR

NAAM REKENING

Uitgaven

Inkomsten Uitgaven

3000

Inkoop

793

300

3010

Inkoop zaden

1.952

2.000

2.157

2.100

3020

Inkoop mest

1.131

1.200

1.071

1.200

3030

Inkoop grond

2.920

3.000

2.689

2.900

3040

Inkoop tuin artikelen

1938

1500

1.534

3100

Verkoop

3150

Verkoop diversen

4000

Verenigingsuitgaven

4010

Kamer ven Koophandel

4020

Begroting 2010

9.773

Inkomsten

Jaarrekening 2010

Begroting 2011

geboekt

Uitgaven

9.500

Inkomsten

1.700
9.453

10.000

600
500

875

26

40

37

40

Vergaderkosten

425

450

390

400

4030

Administratie kosten

322

400

221

300

4040

Kosten infoblad / website

773

1500

1.001

1.500

4050

Kosten bestuur

506

600

631

650

4060

Kosten verzekeringen

600

750

746

750

4100
4110

Kosten vrijwilligers
Kosten kantine/koffie/thee

444
821

500
850

572
559

550
550

4115
4130

Kosten kantine beheer mat
Kosten gas/water/electra

259

230

479
339

500
300

4250

Lief en leed

13

50

66

50

4260

Kosten reclame/advertenties

435

400

95

250

4270

Bankkosten

105

400

100

150

4330

Onderhoud machines/gereedschap

529

500

1.243

1.200

4340

Benzinekosten

4400

Beheer en Onderhoud complex

4410

Onderhoud terrein

4420

Onderhoud opstallen

4500

Pacht

4510

Gemeente OZB belasting

283

300

290

300

5010

Afschrijving gebouwen

1.750

1.750

1.750

1.750

5020

Afschrijving motorische materieel

1210

9000

Contributies

9070

Ontvangen rente

9080

Ontvangen subsidies
Resultaat:
Totalen:

Inkomsten

400

258

300

155

250

2.504

3.500

4.290

1.150

326

800

89

750

337

1.800

2.980

1.250

3.085

3.085

3.086

3.090

1410
14.211

1.670
14.100

15.500
250

415

400

250

0

3.750

4.700

€ 654
€ 24.399

1.440
14.500

€ 35
€ 24.399

€ 28.150

218
€ 28.150

29.103

50
29.103

25.750

25.750

Eindbalans 2009

Balans
REKNR

NAAM REKENING

DEBET

KREDIT

2010
DEBET

KREDIT

Eindbalans2010
DEBET

Beginbalans 2011

KREDIT

DEBET

KREDIT

Activa
410

Gebouwen

23.799

22.049

22.049

420

Machines

4.840

5.700

5.700

440

Voorraad Tuinwinkel

1.080

2.730

2.730

1010

Postbank

325

2.022

2.022

1030

Kas

11

11

11

1040

Postbank Spaarrekening

16.333

14.249

14.249

1050

Te ontvangen

415

250

250

1060

Rabobank

532

532

1310

Voorschotten

100

50

50

1320

Voorutibetaald

771

Passiva
1960

Algemene reserve

12.104

1910

Voorziening motorisch materieel

20.700

1920

Voorziening duurzaam materieel

1.700

1.825

nieuw

Vervangingsreserve

1930

Voorziening jaarlijks beheer

1.400

1.400

7.500

1940

Borg tuinen

8.392

9.289

8.000

1950

Overige schulden

2.400

3.170

3.170

1600

Krediteuren

324

818

818

€ 654

218

,

6.635

18.970
21.470

Resultaat:
Totalen:

11.903

€
47.674

€ 47.674

47.593

47.593

47.593

47.593
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Toelichting op de resultatenrekening 2010.
Algemeen.
Het verenigingsjaar 2010 laat een bescheiden resultaat zien. 2010 is het jaar waarin het financiële beleid verder onder
de loep is genomen en een aantal uitgaven als gevolg van het voorgenomen bestuursbeleid zijn toegenomen. Er zijn dit
jaar een aantal investeringen gedaan die voor een deel gelukkig ook door een mooie subsidie van de Alliantie zijn bekostigd.
De belangrijkste verschillenanalyse laat het volgende beeld zien :
Omschrijving
Winkelverkoop
Verkoop diversen
Verenigingsuitgaven
Kosten infoblad
Kosten bestuur
Kosten verzekeringen
Kosten vrijwilligers
Energiekosten
Kantine uitgaven
Reclame kosten
Machinekosten
Beheer complex
Onderhoud terrein
Onderhoud opstallen
Afschrijvingen
Contributies
Subsidies

Beter dan 2009

Slechter dan 2009
420,00

600,00
875,00
228,00
125,00
146,00
128,00
80,00
217,00
340,00
714,00
1.886,00
237,00
2.643,00
230,00
100,00
4.700,00

De belangrijkste onderwerpen worden hierna nader gespecificeerd.
Winkelverkopen. (3100)
De winkelverkopen geven een soortgelijk beeld als het voorgaande jaar. De kerncijfers zijn :
Winkelverkoop
Jaar

soort

2010 verkoop

totaal

zaden

mest

grond

tuinartikelen diversen

9.453

2.420

1.457

3.770

1.777

29

inkoop

7.451

2.157

1.071

2.689

1.534

0

marge
[%]

2.002
21,2%

263
10,9%

386
26,5%

1081
28,7 %

243
13,7%

29

Met de winkelverkopen wordt volop geëxperimenteerd om nieuwe producten aan de man te brengen. Het slechte weer in
het naseizoen is deels oorzaak van verminderde verkopen na de zomer en mede oorzaak van een relatief hoge eindvoorraad.
Verkoop diversen. (3150)
In 2010 heeft Meier Groen gedurende het hele jaar op de parkeerplaats een schaftwagen gehad. Zij betaalden hiervoor
50 euro per maand. Het bedrag van 600 euro is derhalve een regelrechte bonus voor de vereniging.
Diverse Verenigingsuitgaven .
Na 3 jaar is er een barbecue gehouden. De eigen bijdrage was beperkt tot 5 euro per lid, terwijl de kosten 15 euro per
deelnemer bedroegen. Daardoor is Verenigingsuitgaven (4000) flink opgelopen.
Voor infoblad (4040) is een overeenkomst met drukkerij Bout gesloten. Een externe drukker is duurder dan zelf kopiëren en nieten. Dit is de voornaamste oorzaak van het verschil in kosten.
De verzekeringen (4060) zijn opnieuw onder de loep genomen. Alle bezittingen en aansprakelijkheden, met uitzondering van de specifieke bestuursaansprakelijkheid zijn nu adequaat verzekerd.
De kantine-uitgaven (4110 en 4115) zijn wat opgelopen doordat er frequenter van de kas wordt gebruik gemaakt. Dit
omdat er nu een officieel beleid is ingesteld en er een aantal mensen verantwoordelijk zijn voor het openen en sluiten
van de kas in de ochtend en middag.
De reclamekosten ( 4260) zijn belangrijk minder omdat er geen opendag is geweest.
De machinekosten ( 4330) zijn belangrijk meer omdat er nogal wat onderhoud nodig was op de trekker. Daarnaast zijn
de kosten opgenomen voor de renovatie van de 2 mestkarren. (subsidie Alliantie)
In het beheer van het complex (4400) zijn de kosten opgenomen van de uitbreiding/renovatie van de stalling en de
straatwerkzaamheden (subsidie Alliantie)
In het onderhoud van de opstallen (4420) zijn de kosten opgenomen van het aanbrengen van dakgoten op 2 gereedschapskastgebouwen voor de som van € 2.870,00.
Afschrijvingen gebouwen (5010.)

De vroegere verbouwingen worden vanaf 2009 in 5 jaar afgeschreven (€ 647,00 per jaar). De nieuwbouw wordt in 20
jaar afgeschreven (€ 1.103,00 per jaar). Ten opzichte van 2009 is hier geen wijziging opgetreden.
Afschrijvingen machines. (5020.)
De bestaande post wordt in 5 jaar afgeschreven ( € 920,00 per jaar)De grasmaaier wordt afgeschreven in 5 jaar ( last
van € 290,00 per jaar).
Nieuw is de hakselaar die in 2010 is aangeschaft voor € 2.300,00 wordt per jaar € 460,00 afgeschreven. In 2010 is 6
maanden voor een bedrag van € 230,00 meegenomen.
Contributies en tuinhuren. (9000.)
Deze zijn als volgt opgebouwd:
Soort
Bedrag [€]
Contributies
7.955,00
Huur tuinen
5.460,00
Donaties
75,00
Hulptuinders
227,50
Extra bergkasten
60,00
Inschrijfgelden
112,50
Advertentie inkomsten
210,00
Totaal
14.100,00
Subsidie Alliantie (9080.)
Een schitterend bedrag van € 4.700,00 is ontvangen van de Alliantie. Dit bedrag is als volgt opgebouwd en besteed :
Omschrijving
Begroot
Uitgave
Verschil
Mestkarren
Herbestrating

1.700,00

1.362,00

338,00

900,00

744,00

156,00

Uitbreiding Stalling

2.100,00

3.170,00

-/- 1.070,00

Totaal

4.700,00

5.276

576,00

Het belangrijkste verschil is de uitbreiding van de opslag. Hier is niet alleen gekozen voor het verplaatsen van de huidige
lage stalling maar tevens voor het uitbreiden over de gehele breedte van de hoge opslag. Hierdoor kan al het rollend
materieel overdekt staan. Deze werkzaamheden worden in 2011 uitgevoerd door de firma Kapron.
Resultaat.
Het uiteindelijke resultaat van € 218,00 betekent een positief sluitstuk van het jaar 2010

Toelichting op de balans van 2010
Algemeen.
De balans vormt het beeld van de bezittingen en de verplichtingen van de vereniging.
Bezittingen.
Bij de gebouwen (410) zijn geen bijboekingen geweest dus is wordt de post gebouwen gevormd door de stand per 31
december 2009 minus de afschrijvingen over 2010 van € 1.750,00.
Bij de machines (420) is € 2.300,00 bijgeboekt voor de maaimachine. De afschrijvingen over 2010 bedragen €
1.440,00.
De post te ontvangen ( 1050) wordt gevormd door de in 2010 ontvangen bankrentes op de spaarrekening. Deze is door
de aanzienlijke rente daling veel lager dan in voorgaande jaren.
De post voorschot (1310) betreft een permanent voorschot voor het kantinebeheer.
De post Rabobank (1060) betreft de nieuwe rekening die geopend is bij de RABO bank.
Verplichtingen
De post crediteuren (1600) betreft een tweetal nog te betalen afrekeningen voor de barbecue en de vrijwilligersavond.
De voorziening motorisch materieel (1910) is verminderd met € 1.729,50 i.v.m. extra onderhoud aan de trekker . Deze
post kwam bovenop het grote onderhoud, kosten € 1.211,65 dat al in het voorjaar aan de trekker was besteed.
Op de voorziening duurzaam materieel (1920) is € 600,00 bijgeboekt i.v.m. de vrijval van de voorziening van de bestrating . De partytent (€ 255,00) en de nieuwe gaskachel (€ 220,00) zijn hierop in mindering gebracht.
De post borg tuinen (1940) bestaat uit de noodzakelijke borg om terug te kunnen betalen aan elke actieve tuinder. In de
loop der jaren zijn door diverse redenen niet alle borgbedragen uitbetaald aan de opgezegde tuinders. Het overschot aan
borg bedraagt plm. € 1.200,00. Aanvullend beleid is hierop genomen worden door dit bedrag aan een andere voorziening toe te wijzen. Dit wordt bij de begroting voor 2011 verder toegelicht.
De overige schulden (1950) bestaan uit een vrijval van overige verplichtingen uit 2008 die in 2009 anders verantwoord
zijn. Tevens zijn hier de voorzieningen voor bestrating (€ 600,00) en karren/onderhoud (€ 1,800,00) overgeboekt.
Nieuw is de toevoeging van € 3.170,00 voor de werkzaamheden van Kapron aan de opslag..
De algemene reserve (1960) is de sluitpost van de balans.
Tot slot.
Het bestuur heeft in 2010 de verplichtingen nauwkeurig de revue laten passeren.
Een aantal voorzieningen en reserves heeft in de begroting van 2011 een nadrukkelijker doel gekregen zodat er gericht
besteed kan worden. Er is voor gekozen deze taakstellingen en omboekingen van de diverse passiva op de beginbalans
van 2011 te laten plaatsvinden. Daarmee is die exercitie onderdeel geworden van het beleid voor 2011.
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Toelichting op de begroting 2011.
Winst en verliesrekening.
Winkelverkopen. (3100)
De winkelverkopen worden soortgelijk ingeschat als de laatste jaren. Wellicht worden de reguliere openingstijden verlengd en het assortiment aangepast.
In ieder geval zal er meer op de voorraad worden gelet door kleinere hoeveelheden per keer in te kopen.
Verenigings- en administratiegerichte uitgaven (40XX)
Deze uitgaven begeven zich op hetzelfde niveau als de laatste jaren.
Voor een jaarlijkse barbecue is vanuit de vereniging een budget van 400 euro ter beschikking. Dit houdt in dat er of een
hogere bijdrage dan in 2010 wordt gevraagd dan wel een andere vorm van kostenbeheersing wordt aangewend.
Verzekeringen. (4060)
De reguliere verzekeringen zijn op niveau. Voor het besturen en werken met het zware materieel worden richtlijnen opgesteld waardoord de aansprakelijkheid van de vereniging voldoende wordt gekaderd.
Eventueel staat een bestuursaansprakelijkheidsverzekering nog ter discussie. De markt is het echter over het nut hiervan verdeeld. In een goed georganiseerde vereniging als de onze worden alle besluiten in het bestuur genomen en
afdoende gedocumenteerd. Zolang dit zo blijft is er geen sprake van onoverkomelijke risico‟s van de bestuurders.
Vooralsnog zal het bestuur zich hierover verder laten informeren en is voor een eventueel nog af te sluiten verzekering
een budget nodig van € 200, 00 tot € 300,00. Mocht dit het geval zijn dan wordt dit uit de algemene reserves bekostigd in
2011.
Infoblad en site. (4040)
In het verenigingsjaar 2011 zal een publiciteitscommissie in het leven worden geroepen die zowel de zorg heeft voor het
verenigingsblad als de realisatie en onderhoud van de website.
Het budget is als volgt opgebouwd :

Drukken blad € 250,00 euro per keer en maximaal 4 uitgaven per jaar.

Verzending gedrukte exemplaren € 50,00 per keer en € 200,00 euro per jaar

Aanpassen en moderniseren verenigingssite € 300,00.
Speerpunt voor de commissie zal zijn om het aantal e-mailverzendingen te verhogen tot minimaal 80 % van de leden.
Daarmee kunnen de drukkosten worden verlaagd. Tevens zal er onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor
meer frequente nieuwsbrieven ter vervanging van het verenigingsorgaan.
Reclame en advertenties. (4260)
In het jaar 2011 is het de bedoeling weer een open dag te organiseren. Een open dag waarbij wellicht wordt aangesloten
met Huizer activiteiten als bijvoorbeeld de open atelierroute of iets dergelijks om ook andersoortige bezoekers en omwonenden naar ons complex te krijgen. Tevens kunnen er op de open dag ook relevante derden worden gerecruteerd
om bijvoorbeeld een kraam te huren en goederen te verkomen
Onderhoud machines. (4330)
Deze post is opgebouwd uit :

Regulier onderhoud trekker(s) € 600,00

Regulier onderhoud hakselaar € 200,00

Overig regulier onderhoud grote machines € 400,00
Het voornemen is om regulier (groot) onderhoud periodiek te laten uitvoeren door derden.
Beheer en onderhoud complex en terrein (4400)
Hier betreft het ondermeer de kosten die gemaakt worden om derden in te huren om tuinen etc. om te werken en weer
verhuurbaar te maken. In beperkte mate betreft deze post kosten voor incidenteel onderhoud aan bruggen en paden. Er
zijn voor 2011 geen grote aanbestedingen bedacht die tot deze post behoren.
Onderhoud opstallen. (4420)
Deze post behelst het onderhoud aan de gebouwen op ons terrein. Deze gebouwen zijn de kas, de winkel, de centrale
berging van machines en de 6 bergkastgebouwen.
In ieder geval valt onder deze post het aanschaffen van een brede stelling in de machine berging om alle losse spullen
ordelijk op te kunnen bergen (richtbudget € 500,00).
Contributies en huur tuinen (9000)
Door de in 2010 afgesproken verhoging van contributie en tuinhuur voor de jaren 2011 en 2012 komen de inkomsten 10
% hoger uit dan in 2010.
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Voor de inschatting van deze post is als uitgangspunt genomen de stand per 1 januari 2011.
Op deze peildatum was de verdeling als volgt :

98 tuinen van 200 m2

90 tuinen van 100 m2

19 tuinen van 50 m2
Nog niet verhuurd waren:

1 tuin van 200 m2

9 tuinen van 100 m2.
De ervaring leert dat er toch na 1 januari zowel opzeggingen als nieuwe leden bijkomen. Vanuit een voorzichtigheidstandpunt is gerekend met de stand van de verhuurde tuinen op 1 januari 2011.
Afschrijving motorisch materieel. (5020)
Deze post is verhoogd met € 230,00 omdat de hakselaar het hele jaar wordt afgeschreven. De aanschaf van extra materiaal aan de hand van de reserveringen zullen boekhoudkundig niet tot extra afschrijvingen leiden.
Ontvangen subsidies. (9070)
In het jaar 2010 is zowel bij de Alliantie als de RABO bank een subsidieaanvraag ingediend. De Alliante heeft de vereniging een prachtig bedrag toegekend en de RABO Bank gaf aan dat de vereniging alles maar uit de exploitatierekening
moest financieren.
Daarnaast heeft de gemeente Huizen onderhoud aan de bruggen en de nieuwe dam gefinancierd.
Voor 2011 kunnen wij bij deze instanties niet aankloppen tenzij er zich daadwerkelijke uitzonderlijke situaties voordoen.
Aangezien het bestuur nu geen uitzonderlijke situaties voorziet zijn er geen aanvullende subsidies in de begroting opgenomen.

Resultaat.
De vereniging kent een balans met een aantal voorzieningen, dat in de loop der jaren wel gedoteerd zijn maar niet gebruikt.
Op een aantal terreinen is en was sprake van achterstallig onderhoud.
Derhalve kiest het bestuur ervoor om de jaarlijks exploitatie in principe sluitend te laten zijn en een aantal achterstallige
inhaalraces vanuit de reserveringen te financieren.
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