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Speciaal Infoblad
Dit is een speciaal infoblad, dat geheel gewijd is aan de agenda van de ALV op 9 februari 2012.
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.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2011 van de VolksTuindersVereniging Huizen
datum: 17-02-2011
plaats: Meentkerk, Bovenmaatweg
aantal aanwezigen: 63 personen (leden VTV)
1. de voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en vraagt of een ieder de presentielijst heeft getekend. De voorzitter beloofd het niet te laat te zullen maken.
2. bericht van verhindering: 10 x
- mevrouw Carolien Aapkes
- de heer Piet Franken
- de heer Kees Hoving
- de heer Dick en mevrouw Margo van der Jagt
- de heer Maarten de Koning
- de heer Heico Melis
- de heer Loek Resing
- de heer Djawaharlal Soekhai
- de heer Gerrit Zeeman
opgave punten voor de rondvraag: geen
3. mededelingen en ingekomen stukken:
mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.
ingekomen stukken:
Er is een brief binnengekomen van de heer Ilahi; deze brief zal worden behandeld in de eerstkomende bestuursvergadering.
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.
Met dank voor het werk verricht door de coördinator van de tuincommissie, de
heer D. Blok en de overige leden van de commissie.
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7. jaarverslag van de tuindienst:
De heren Cor van der Griend, Piet Franken en Dick van der Jagt zijn terug getreden uit
de tuindienst.
Verder geen opmerkingen; het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
Met dank voor het werk verricht door de coördinator van de tuindienst,
mevrouw Mirjam van Nistelrooij en de overige leden van de tuindienst
8. a. jaarverslag algemene zaken:
Geen opmerkingen; het verslag wordt door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd onder dank voor het werk verricht door de coördinator, de heer
Mark Krijnen.
b. jaarverslag technische dienst:
Geen opmerkingen; het verslag wordt door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd onder dank voor het werk verricht door de coördinator, de heer
Bert van de Steeg. Helaas is een gedeelte van het verslag ‘weggevallen’ in het
speciale infoblad voor deze A.L.V.
De heer Van de Steeg heeft te kennen gegeven dat hij stopt met het werk als
coördinator. De voorzitter bedankt hem voor het jarenlange werk dat hij heeft
verricht en zal hem in de pauze een fles wijn overhandigen als dank.
De heer Van de Steeg geeft aan dat in voorkomende gevallen altijd nog een
beroep op hem mag worden gedaan, waarvan acte!
9. jaarverslag van de in- en verkoop commissie:
Geen opmerkingen. Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd.
Met dank voor het werk verricht door de coördinator, de heer Jan Vermeer en
de overige leden van de in- en verkoopcommissie.
De heer Wim Steenhage is gestopt met zijn werkzaamheden in de IVK cie.
10. verslag van de kascontrole-commissie:
De kascontrole-commissie, bij monde van de heren Anton Westland en Wim
van Wierst, heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De VTV
Huizen is een financieel gezonde vereniging. De commissie heeft waardering
voor de inzet van de penningmeester.
De heer Westland geeft nog de volgende aanbeveling mee:
Bij grote opdracht aan derden een aanbestedingsprocedure opstarten
Het bestuur wordt gedechargeerd door de A.L.V. voor het gevoerde beleid.
De voorzitter bedankt de kascontrole-commissie voor het verslag en de toelichting en in het bijzonder de heer Westland, die nu aftreedt als lid van de kascontrole-commissie.
11. jaarrekening 2010:
De penningmeester geeft nog een korte toelichting.
De heer R.Moll:
Het ploegen, frezen, etc., van tuinen moet betaald worden.
Waar blijft dat geld hiervan?
De penningmeester merkt op dat dit niet loopt via de verenigingskas. Daarop
ontstaat wat discussie in de vergadering. De voorzitter deelt mee dat het
bestuur op papier zal zetten wat de regeling hiervan precies inhoudt.
Hierna wordt de jaarrekening 2010 door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd. Met dank aan de penningmeester.
12. terugblik 2010, door de voorzitter:
De voorzitter deelt mee dat het jaarverslag van de secretaris al zeer compleet is
en dat er verslagen zijn van de diverse commissies. Hij behoeft daar eigenlijk
niet veel aan toe te voegen.
Toch enkele punten:
1. De nieuwe toegangsbrug is een uitkomst en daar maken wij
dankbaar gebruik van.
2. De wateroverlast is in 2010 behoorlijk geweest maar gelukkig
in het najaar. In de plannen voor 2011 komt de voorzitter
hierop terug.
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3. De uitbreiding van de stalling op de centrale opslag is in 2010
voorbereid maar in 2011 uitgevoerd. Alles staat nu droog en
overzichtelijk.
13. bestuursverkiezing:
Statutair aftredend en herkiesbaar:
- de heer D. Blok (Dick), coördinator tuinbeheer
De voorzitter deelt mee dat er wel een tegenkandidaat was maar dat bleek een
donateur te zijn. Het bestuur heeft hierop de statuten en het huishoudelijk reglement erop nagekeken en de conclusie was dat alleen een lid van de VTV met
een tuin zich als kandidaat voor het bestuurslidmaatschap kan aanmelden.
De heer J. de Grijs (de tegenkandidaat) vraagt het woord en in een uitvoerig
betoog legt hij uit dat het bestuur zich in dit geval wel erg strak op de regels
beroept. Na enige discussie stelt de voorzitter de vergadering voor om de heer
D. Blok te verkiezen als coördinator tuinbeheer. De vergadering gaat hier met
de grootst mogelijk meerderheid mee akkoord, waardoor de heer Blok herverkozen is.
p a u z e (van 20.45 uur tot 21.00 uur)
14. begroting 2010:
Alle stukken zijn opgenomen geweest in het speciale infoblad voor de A.L.V.
De toelichting op de balans van 2011 is niet in het infoblad terecht gekomen,
helaas, maar is later toegevoegd.
De penningmeester geeft een toelichting op alle stukken en deelt mee dat het
instellen van een commissie ‘publiciteit’ straks aan de orde komt.
Verder heeft hij de volgende opmerkingen:
- de bestuursaansprakelijkheid is via de gemeente Huizen geregeld, daarvoor
behoeft de VTV geen verzekering af te sluiten
- voor het onderhoud van de machines en de gereedschappen zijn
betere doelstellingen neergezet
- als we groot materieel nodig hebben gaan we dit aan derden
uitbesteden
- winst/verlies rekening voor het normale werk besteden
e
- we willen eigenlijk en 2 tractor aanschaffen, kosten tussen de
€ 5.000,- tot € 6.000,-. De A.L.V. moet voor uitgaven boven
de € 5.000,- zijn goedkeuring geven, dus de A.L.V. wordt gee
vraagd voor max. € 6.000,- een 2 tractor te mogen aanschaffen.
De vergadering gaat hiermee akkoord alleen wordt wel gesteld
e
dat een 2 maaibalk niet teveel mag kosten.
De heer G. Dofferhoff merkt op dat de 6 grote decentrale bergingen dringend
onderhoud behoeven voor wat betreft de daken: de dakplaten (golfplaten)
zijn dringend aan vervanging toe.
De penningmeester deelt mee dat dit niet begroot is door de VTV omdat het
zgn. ‘groot onderhoud’ voor rekening van de gemeente Huizen is.
Het bestuur zal, op verzoek van de A.L.V., informeren bij de gemeente
Huizen wanneer de dakplaten vervangen gaan worden
Verder zijn er geen opmerkingen en gaat de vergadering unaniem akkoord met
de begroting 2011 onder dank aan de penningmeester.
15. benoeming leden kascontrole-commissie:
De heer A. Westland is nu afgetreden. De heer W. van Wierst blijft nog een
jaar in de commissie. In de plaats van de heer Westland stelt de heer P. Vink
zich beschikbaar. De vergadering gaat hiermee akkoord.
16. beleidsvoornemen 2011:
a. aanpassing tuinreglement, toevoegen art. 2.3.10:
De vergadering gaat hiermee akkoord en het artikel wordt aan het tuinreglement toegevoegd
b. verbetering drainage:
We moeten wat aan de drainage gaan doen. Drainageleidingen doorspuiten
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en een brede greppel aanleggen in het midden van het complex zijn een
optie. De greppel is echter niet uitvoerbaar.
De firma Teeuwissen is gevraagd een offerte op te stellen voor het doorspuiten
van de drainageleidingen; dat komt op een bedrag van € 3.700,-.
Dan moeten de werkzaamheden nog wel gevolgd worden door vrijwilligers
die e.e.a. in kaart moeten gaan brengen.
De heer Van Wierst wat de werkwijze is bij het doorspuiten. De voorzitter
legt dat uit. De heer A. de Gooijer stelt voor om het doorspuiten van de
drainageleidingen met vrijwilligers op te lossen, dat scheelt € 3.700,- voor de
vereniging. Spontaan melden zich hiervoor aan de heren Wim van Wierst,
Kerst Boomsma, Joop Wijfjes, Peter Stuijt, Sjaam Ilahi en Wim Vos.
Uiteraard doet Ab de Gooijer ook mee.
Dat is een mooi resultaat; de voorzitter zal ook nog een mail sturen aan de
leden om zich beschikbaar te stellen voor het doorspuiten van de leidingen.
De heer R. Jongerden merkt op dat een aantal tuinders al wat extra drainageleidingen in hun tuin hebben aangelegd; die behoeven uiteraard niet te
worden doorgespoten.
c. nieuwe opzet publiciteit:
We moeten meer met de e-mail gaan werken. Infoblad anders opzetten, de website moet moderner worden,
etc. Mark Krijnen zal de trekker van een
groepje vrijwilligers zijn die zich hiermee gaan bezig houden. Graag e-mail
adressen opgeven aan Mark.
d. boete (€ 50,-) bij illegale aanvoer van privé mest:
De leden moeten altijd melden als zij met privé mest op het complex verschijnen. Doet men dit niet dan krijgt men de voorgestelde boete.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
e. instellen van 2 tuincoördinatoren:
Het bestuur is voornemens meer te gaan letten op bouwsels, zitjes, huisjes, etc.
Eén en ander dient geïnventariseerd te worden aan de hand van foto’s, o.a.
Maar dat is veel te veel werk voor één tuincoördinator. Er moeten wel nieuwe
taakomschrijvingen vervaardigd worden.
De vergadering gaat akkoord met de instelling van 2 tuincoördinatoren.
17. rondvraag:
1. Mevrouw R. Pieters:
a. Wordt de cursus ‘bosmaaier’ ook in 2011 gegeven? Het antwoord is bevestigend.
b. Volgende vergadering graag gebruik maken van een microfoon, was nu moeilijk te volgen .
2. De heer P. Vink:
Vraagt het bestuur zijn aanvraag voor de bouw van een kasje snel af te handelen. Dat zal gebeuren.
3. De heer S. Ilahi:
Komt er dit jaar ook weer een Barbecue avond? Het antwoord is bevestigend.
4. De heer M. Dekkers:
Vindt het kwalijk op de wijze waarop de noten bomen van hun noten
worden ontdaan. Het bestuur is dat met hem eens maar ondanks waarschuwingen aan de vandalen gaat men gewoon door, zeker als men niet
gezien wordt.
5. De heer G. Dofferhoff:
Vraagt het bestuur snel te beslissen over zijn voorstel m.b.t. het vervangen
van de paaltjes met nummers op de tuinen.
De voorzitter zegt toe het voorstel in de eerstvolgende bestuursvergadering te behandelen.
6. De heer J. Huijben:
Hij merkt op dat er veel rommel rond de decentrale bergingen en op de
Bergingen ligt. Kan het bestuur bordjes gaan plaatsen?
De heer Blok doet een voorstel om spullen op de kasten te laten labellen door de tuinders. Alles wat
niet gelabeld is zal worden verwijderd door de tuindienst. De vergadering vindt dit een goed voorstel.
18. sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om precies 22.10 uur en wenst allen
‘wel thuis’
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Jaarverslag secretaris 2011
Weer een jaar voorbij, het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik het jaarverslag van 2010 schreef.
Bestuur
Omdat de werkzaamheden teveel werden voor één persoon is de functie van coördinator Tuinbeheer opgesplitst in coördinator Tuinbeheer en coördinator Tuindienst. De eerstgenoemde functie bekleed de heer D.
e
Blok en de 2 genoemde functie mevrouw. M. van Nistelrooij.
In de maand maart hebben we in het bestuur helaas afscheid moeten nemen, om persoonlijke redenen, van
mevr. M. van Nistelrooij en de heer J. Vermeer zodat de functie coördinator Tuindienst vacant kwam en dat
nog steeds is. De heer Vermeer is gewoon coördinator In- en Verkoopcommissie gebleven.
De heer B. van de Steeg meende, na lange tijd beschikbaar te zijn geweest, te moeten stoppen met het
coördinatorschap van de Technische Commissie. Het bestuur is hem veel dank verschuldigd voor het vele
werk dat hij jarenlang heeft verricht. De functie werd tijdelijk overgenomen door de heer M. Krijnen, bestuurslid Algemene Zaken, maar inmiddels is de heer R. Jongerden de nieuwe coördinator van de T.C., tot volle
tevredenheid.
Mede naar aanleiding van een advies op de A.L.V. van één van de leden heeft het bestuur besloten om bij
uit te besteden werkzaamheden boven de € 1.000,- meerdere offerten op te vragen.
Het bestuur heeft een zgn. ‘schouwreglement’ vastgesteld m.b.t. de schouw van de tuinen zodat dit het
schouwen van de tuinen vergemakkelijkt en ook duidelijker is naar de tuinders. Ook is een zgn. ‘reglement
gebruik gereedschappen en machines’ door het
bestuur vastgesteld. Zeker met de toename van de wat grotere machines en het garanderen van de veiligheid omtrent het gebruik hiervan was daar behoefte aan.
Het bestuur heeft m.b.t. de bouw van kassen de regels hieromtrent in één A-viertje opgenomen zodat helder
en duidelijk is wat wel en niet is toegestaan.
Het bestuur heeft het plan opgevat om diverse werkgroepen in te stellen om het geheel van de verplichte
werkzaamheden (tuindienst) wat beter te spreiden en aantrekkelijker te maken. Daartoe werd een enquête
gehouden onder de leden voor het instellen van de volgende werkgroepen:
- knippen grote hagen rond de parkeerplaats
- knippen kleine hagen rond de decentrale bergingen
- onderhoud verzorgen rond het centrale, glazen, onderkomen
- snijden grasstroken paden
- onderhoud/schoonhouden toilet complex
- schoonhouden centrale onderkomen
De enquête leverde maar weinig respons op en de meeste leden kozen toch voor de gewone tuindienst. Drie
groepen konden wel worden ingesteld, dat zijn:
- knippen grote hagen rond de parkeerplaats
- knippen kleine hagen rond de decentrale bergingen
- snijden grasstroken paden
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 2011 weer geschouwd door een delegatie uit het bestuur op 12 mei en
07 juli. Verscheidene leden hebben aanmaningsbrieven ( 13 stuks brieven!) ontvangen en enkele tuinders
hebben mede daarom besloten van hun tuin af te zien en te bedanken als lid van de VTV.
Gelukkig is het overgrote deel van de tuinen in redelijke tot goede staat.
Ook in 2012 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.
Drainage
Tijdens de A.L.V. hebben zich spontaan een aantal leden aangemeld om onder leiding van de heer A. de
Gooijer de drainageleidingen op het complex na te kijken en door te spuiten. Er lag een offerte met een bedrag van € 3.700,- Dat was voor de heer De Gooijer aanleiding om zich als eerste aan te melden tijdens de
A.L.V. om als vrijwilliger de werkzaamheden ter hand te willen nemen en met hem dus ook een aantal andere vrijwilligers. Inmiddels zijn de werkzaamheden tot volle tevredenheid uitgevoerd en onze dank is groot
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voor de leden die zich hiervoor belangeloos hebben ingezet. Vanuit de VTV was gezorgd voor een goede
catering.
De tuinders die palen of andere voorwerpen door de drainageleidingen hebben geslagen zijn inmiddels op
de hoogte en zullen deze moeten verwijderen als men wil dat de leidingen weer naar behoren functioneren.
Complex
e
Er is in 2011 een (vrijwel nieuwe) 2 hands tractor aangeschaft waar we al veel gemak van hebben. Er zijn
nieuwe nummertjes besteld en geleverd t.b.v. de nummering van de tuinen.
Naar aanleiding van verzoeken hiertoe heeft het bestuur ingestemd met het koffiedrinken in de centrale kas
op woensdagavond voor een periode van 8 maanden per jaar, t.w. van 1 maart t/m 31 oktober.
Er is één boom vernield op het complex en er is met gif gespoten op een tuin waarvan de huurder van de
tuin niet op de hoogte was.
Een 2-tal vrijwilligers hebben zich aangemeld voor het snijden van de grasstroken langs de paden, dat zijn
de heer A. van der Linden en mevrouw L. Wagt. Hiervoor zijn we erg dankbaar.
Ons bestuurslid, de heer M. Krijnen, heeft een mooie stelling op de kop weten te tikken voor de gereedschapsberging.
Na verschillende vragen hierover en voorlichting hierover te hebben ontvangen heeft het bestuur besloten
dat het gewasbestrijdingsmiddel Roundup niet meer mag worden gebruikt op het complex, evenals alle andere gewasbestrijdingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen zijn wel toegestaan maar volgens een nog
te vervaardigen lijst van deze middelen.
Het Tuinreglement zal moeten worden aangepast m.b.t. het hiervoor gaande. Dat zal worden meegenomen
als agendapunt voor de A.L.V. van 2012.
De deelname aan de verplichte tuindienst is bevredigend. Echter duidelijk moet zijn dat de notoire tuindienstweigeraars zullen worden aangepakt en sowieso een extra tuindienst in 2012 moeten verrichten. En
het niet uitvoeren van de tuindienst kan leiden tot royement.
Een behoorlijk aantal leden heeft een brief ontvangen waarin duidelijk gemaakt wordt dat zij de tuindiensten
van 2010 en 2011, die ze niet hebben uitgevoerd, in moeten halen in 2012. Doen zij dat niet dan zal hun
huurcontract per 01 januari 2013 worden ontbonden.
Er zal een proef komen met het plaatsen van een (afsluitbare) afvalcontainer van 6 m3 op de opslagplaats
voor een periode van één jaar. De container wordt 6x per jaar geleegd.
De notenbomen zijn ‘belaagd en bejaagd’ door ‘liefhebbers’ van walnoten. Het blijft helaas moeilijk het vernielen van deze bomen tegen te gaan.
Barbecue
Op zaterdag 18 juni vanaf 17.00 uur werd weer een BBQ georganiseerd. Met grote inzet van Mark Krijnen
en vele vrijwilligers is het een waar festijn geworden waarbij een volgende keer nog meer leden worden verwacht.
In 2012 zal een Open Dag op het complex worden georganiseerd.
Tuinuitgifte
Per 31 december is er nog 1 tuin vrij van 200 m2 en 5 tuinen van 100 m2 en 1 tuin van 50 m2. Er zijn verschillende opzeggingen geweest maar de nieuwe aanmeldingen komen alweer binnen (2012). Daarom zal
ook in 2012 de leegstand niet groot zijn of wellicht geheel verdwijnen is onze verwachting.
Infoblad ‘In de boomgaard’
In 2011 zijn 4 exemplaren van ons infoblad uitgebracht, t.w. in de maanden januari (special ALV), mei, september 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.
Vrijwilligers
Ook in 2011 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
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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/Nieuw (dit jaar op 29 december), die het
bestuur belegd 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. Ook worden
enkele vrijwilligers benoemd als ‘vrijwilliger van het jaar’; in 2011 waren dit Ab de Gooijer, Fons Horst en
Maarten de Koning.
Deze avond is altijd een gezellige en waardevolle afsluiting van het tuinseizoen en van het jaar.
Overleden
Op zondag 12 juli ontvingen wij het bericht dat onze webmaster Hans Bosch tijdens een vakantie in Italië
was overleden aan een hartaanval op de leeftijd van 57 jaar. Hij heeft veel gedaan voor de VTV als voormalig bestuurslid en zijn hem daarvoor dank verschuldigd. De condoleances zijn namens de VTV overgebracht
door de voorzitter en de secretaris.
Op zaterdagavond 15 oktober ontvingen wij bericht dat na een lange ziekteperiode op de leeftijd van 53 jaar
was overleden Geert van Nistelrooij, man van Mirjam en hulptuinder bij haar op de tuin. Voor de VTV heeft
hij in stilte divers vrijwilligerswerk gedaan, waar-voor wij hem dank verschuldigd zijn. Op zaterdag 22 oktober
zijn, tijdens de zeer druk bezochte crematieplechtigheid in Bilthoven, de condoleances namens de VTV
overgebracht door de secretaris en de penningmeester. Verschillende leden van de VTV waren ook aanwezig.
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte en kracht om het verlies van hun geliefde te kunnen verwerken en verder te kunnen.
Tenslotte
Een tuinjaar, 2011, met veel droogte in het begin en veel wateroverlast in de zomer, is ten einde gekomen.
Ik wens u allen, namens het bestuur van de VTV Huizen, voor het nieuwe jaar 2012, een fijn, gelukkig, gezond en vooral oogstrijk jaar toe!
Piet Wouda,
secretaris

Jaarverslag tuinbeheer 2011
Het jaar 2011 is een jaar met vele gezichten geweest met o.a. een ander weertype dan we gewend waren,
maar wat we verbouwden ging over het algemeen redelijk tot goed.
Ook dit jaar heeft de vereniging diverse mutaties te verwerken gekregen, zoals 17 leden die er de voorkeur
aangaven toch maar een andere invulling van hun vrije tijd te geven.
Ook zijn er zeven leden zijn naar een andere tuin overgegaan, en we mochten twaalf nieuwe leden verwelkomen.
Ook wil ik stilstaan bij de hulptuinder de Dhr. G. van Nistelrooij, die zijn lange strijd om te mogen herstellen
van zijn ziekte deze helaas heeft verloren.
Dick Blok
Coördinator tuinbeheer

Jaarverslag tuindienst 2011
Het jaar 2011 is alweer verleden tijd, en dat is dus het moment van terug kijken.
Hoewel het begin vreemd verliep, omdat de coördinatrice en twee begeleiders om persoonlijke redenen er
opeens er mee stopten, zijn de diensten toch zonder al teveel problemen gewoon doorgegaan.
Er zijn behalve de gewone werkzaamheden, zoals het ontruimen van opgezegde tuinen en gewoon onderhoud, ook bijzondere zaken aan de orde geweest, zoals het overzichtelijker maken van het complex, alsmede de waterhuishouding is onderhanden genomen.
Voor degenen die zich wel hebben ingezet, onze dank, en tot ziens dit jaar.
Als ik dit aan het schrijven ben, ligt ook het nieuwe tuindienstrooster op mij te wachten om een verdere invulling te krijgen.
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Enkele leden zullen dit komende jaar meerdere malen voorkomen, omdat zij graag de vergeten tuindiensten
van 2011 willen inhalen.
Ik hoop dat ik U dit jaar op een positieve manier van dienst te kunnen zijn.
Dick Blok
interim coördinator tuindienst

Jaarverslag Algemene zaken 2011
Dit schrijvende heeft het jaar 2011 nog maar een paar dagen te gaan. Tijd blijft een vreemd iets, aan het ene
moment lijkt geen eind te komen terwijl het andere moment voorbij vliegt.
Meestal zijn de momenten waar geen eind aan lijkt te komen juist die momenten die we het liefst zo snel
mogelijk voorbij zien gaan.
Ook in 2011 zijn er weer diverse verbeteringen uitgevoerd om onze vereniging beter te laten draaien. Zo is
er een stevige stelling gekocht waar het een en ander overzichtelijk opgezet kan worden en is er een pittige
bosmaaier gekocht, twee heggenscharen en een nieuw aggregaat. Ook zijn we van plan om een vaste container te stallen waar een ieder op de daar voor aangewezen tijden zijn tuinafval in kwijt kan. Tevens zijn we
opzoek naar een nieuwe aanhanger en handdiepspitter voor de met de trekker slecht bereikbare tuinen. Dit
alles natuurlijk voor zo vriendelijk mogelijke prijzen. Het elektriciteitsgebeuren is ook aan vervanging toe en
hier zijn al diverse offertes voor opgevraagd en. Een gedeelte kan in eigen beheer gedaan worden. De
mooie nieuwe trekker heeft iedereen natuurlijk al gezien.
Van de zomer hebben we natuurlijk weer de barbecue gehad. Deze was op 18 juni wat vrij vroeg is. Dit was
gedaan omdat we anders in de knoop zouden komen met de ramadan. Ook dit jaar was het weer een gezellige dag dankzij de inzet van de vrijwilligers en de vele aanwezigen.
Voor volgend jaar hebben we grootse plannen. We willen dan een jaarmarkt c.q. opendag organiseren met
aansluitend de barbecue.
Voor dit jaar rest ons alleen nog de vrijwilligersavond op 29 december. Een avond waarmee we onze broodnodige vrijwilligers bedanken. Deze mensen zijn onmisbaar voor de vereniging en moeten we dan ook koesteren.
Dan rest mij nu alleen nog om een ieder een gezond en vruchtbaar 2012 toe te wensen.
Mark Krijnen
Coördinator Algemene zaken

Jaarverslag Technische dienst 2011
Aangezien we alweer bijna starten met een nieuw tuinseizoen is nu de tijd weer gekomen voor het jaarlijks
onderhoud aan materialen en machines. Zo worden alle machines, waaronder de twee trekkers, weer voorzien van nieuwe olie en filters maar ook de maaimachines worden nagelopen en de messen geslepen om
weer een heel seizoen mee te kunnen. Ook het handgereedschap zal worden geslepen, schoongemaakt,
ingevet en zo nodig gerepareerd.
Afgelopen jaar zijn er diverse nieuwe materialen aangeschaft, waaronder een prachtig aggregaat en ook een
tweede trekker, heggenscharen en diverse handgereedschappen.
Helaas wordt het handgereedschap, dat wordt uitgeleend, vaak teruggebracht zonder het even schoon te
maken (kleine moeite) en het komt ook weleens voor dat iets vergeten wordt terug te brengen. Zo is er onlangs al een gloednieuwe steekschop verdwenen en zo ook een paar schoffels en batsen. Om die reden is
er besloten om alle stelen te voorzien van rode verf, dat valt goed op. Mocht u nog iets niet teruggebracht
hebben verzoek ik u vriendelijk dit alsnog te doen.
Ik wens iedereen een fantastisch , gezond en rijk tuinseizoen toe voor 2012!
Remy Jongerden
Coördinator Technische dienst
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Jaarrekening 2011 en begroting 2012
VTV-Huizen

Jaarrekening 2010

REKNR NAAM REKENING

geboekt

Begroting 2011

Inkomsten Uitgaven

Werkelijk 2011

Inkomsten Uitgaven

Begroting 2012

Inkomsten Uitgaven

3000

Inkoop

3010

Inkoop zaden

2.157

2.100

1.525

1.600

3020

Inkoop mest

1.071

1.200

1.296

1.300

3030

Inkoop grond

2.689

2.900

2.942

2.900

3040

Inkoop tuin artikelen

1.534

1.700

1.616

1.600

3050

Inkoop diversen

129

100

3100

Verkoop

3150

Verkoop diversen

4000

Verenigingsuitgaven

4010

Kamer van Koophandel

4020
4030
4040

Kosten infoblad / website

4050

Kosten bestuur

4060
4100

9.453

10.000

9.218

600

600

9.600
600

875

400

595

700

37

40

27

40

Vergaderkosten

390

400

446

450

Administratie kosten

221

300

386

350

1.001

1.500

948

1.000

631

650

521

600

Kosten verzekeringen
Kosten vrijwilligers

746
572

750
550

753
616

850
600

4110

Kosten kantine/koffie/thee

559

550

658

650

4115

Kosten kantine beheer mat

479

500

812

550

4130

Kosten gas/water/electra

339

300

258

300

4250

Lief en leed

66

50

4260

Kosten reclame/advertenties

4270
4330

Bankkosten
Onderhoud
nes/gereedschap

4340

Benzinekosten

4350

Vuilafvoer

4400

Beheer en Onderhoud complex

4410

Onderhoud terrein

4420
4500
4510

Gemeente OZB belasting

5010
5020

Afschrijving gebouwen
Afschrijving motorische materieel

9000
9070

Contributies
Ontvangen rente

9080

Ontvangen subsidies

95

250
150

212

250

1.243

1.200

1.160

900

155

250

422

500

748

1.200

4.290

1.150

772

750

89

750

866

750

Onderhoud opstallen

2.980

1.250

1.358

750

Pacht

3.086

3.090

3.085

3.090

Totalen:

NAAM REKENING

250

machi-

290

300

321

300

1.750

1.750

1.750

1.750

1.440

1.670
14.100
250

1.670
15.500
250

1.670
16.815
245

16.750
150

4.700
218
29.103

50
29.103

Eindbalans2010

Balans
REKNR

50

100

Resultaat:

Inkomsten

DEBET

CREDIT

25.750

985
25.750

Beginbalans 2011
DEBET

CREDIT

26.878

100
26.878

Eindbalans 2011
DEBET

CREDIT

26.500

26.500

Beginbalans 2012
DEBET

CREDIT

Activa
410

Gebouwen

22.049

22.049

20.298

20.298

420

Machines

5.700

5.700

4.030

4.030

440

Voorraad Tuinwinkel

2.730

2.730

2.203

2.203
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1010

Postbank

2.022

2.022

1.496

1.496

1030

Kas

11

11

251

251

1040

Postbank Spaarrekening

14.249

14.249

11.085

11.085

1050

Te ontvangen

250

250

158

158

1060

Rabobank

532

532

532

532

1310

Voorschotten

50

50

150

150

1320

Vooruitbetaald

0

0

Passiva
1960

1920

Algemene reserve
Voorziening motorisch materieel
Voorziening duurzaam materieel

nieuw

Vervangingsreserve

1930

Voorziening jaarlijks beheer

1.400

7.500

7.500

8.500

1940

Borg tuinen

9.289

8.000

8.719

8.000

1950

Overige schulden

3.170

3.170

340

340

1600

Krediteuren

818

818

375

375

1910

11.903
,

7.309

8.013

20.795

14.975

14.975

18.970
1.825

Resultaat:
Totalen:

7.310

218
47.593

47.593

985
47.593

47.593

40.203

40.203

0
40.203

40.203

Toelichting op de resultatenrekening 2011.
Algemeen.
Het verenigingsjaar 2011 laat een mooi resultaat zien. 2011 is het jaar waarin het financiële beleid nog 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 ten laste van de daarvoor bestemde voorzieningen zijn gegaan..
De belangrijkste verschillenanalyse van de opbrengsten en kosten laat het volgende beeld zien :
Omschrijving
Beter dan 2010
Slechter dan 2010
Winkelinkopen totaal
106
Winkelverkoop
226
Verenigingsuitgaven
280
Vergaderkosten
40
Administratiekosten
165
Kosten infoblad
52
Kosten bestuur
110
Kosten vrijwilligers
42
Energiekosten
60
Kantine uitgaven thee/koffie
100
Kosten kantine beheer/materiaal
333
Bankkosten
112
Reclame kosten
95
Machinekosten
383
Brandstofkosten
266
Vuilafvoer
748
Beheer complex
3.518
Onderhoud terrein
776
Onderhoud opstallen
1.622
OZB
32
Afschrijvingen
230
Overige kosten
55
Contributies
1.655
Huur tuinen
980
Hulptuinders
128
Overige inkomsten
155
Subsidies
4.700
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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

2011 verkoop

totaal

zaden

mest

grond

tuinartikelen diversen

9.267

1.765

1.870

3.680

1.855

97

Inkoop

7.557

1.525

1.296

2.966

1.616

154

Marge
[%]

1.710
18,5%

240
13,6%

574
30,7%

714
19,4%

239
12,9%

Met de winkelverkopen wordt volop geëxperimenteerd om nieuwe producten aan de man te brengen. Het slechte weer in
de zomer is deels oorzaak van verminderde verkopen die dankzij een aantal succesvolle kortingsakties redelijk op peil is
gebleven. Een naverrekening van de gebroeders v/d Wardt betrof plm 100 euro aan kosten over 2010 die toen niet voorzien waren. Daarnaast stonden de inkoopprijzen bij de Sneeker onder druk hetgeen resulteerde in minder marge.
Verkoop diversen. (3150)
In 2011 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
Er is weer een barbecue gehouden. De eigen bijdrage was beperkt tot 7,50 euro per lid, terwijl de kosten 15 euro per
deelnemer bedroegen. De Verenigingsuitgaven (4000 zijn toch minder dan vorig jaar vanwege deze hogere eigen
bijdrage.
Voor infoblad (4040) is een overeenkomst met drukkerij Bout gesloten. De kosten zijn op het niveau van 2010 gebleven. Nieuwe initiatieven zijn niet ontplooid zodat er veel minder dan begroot is uitgegeven.
De verzekeringen (4060) zijn opnieuw onder de loep genomen. Alle bezittingen en aansprakelijkheden, met uitzondering van de specifieke bestuursaansprakelijkheid zijn nu adequaat verzekerd. De tweede trekker en de nieuwe bosmaaier zorgen in 2012 voor een hogere verzekerde waarde en dus stijging van de premie.
De kantineuitgaven (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 aanschaf van 20 stoelen en 5 tafels is hierin begrepen (plm. 350 euro)
De machinekosten ( 4330) zijn belangrijk minder omdat er minder onderhoud nodig was op de trekker.
De post vuilafvoer (4350) is geïntroduceerd en voornamelijk besteed aan het laten verwijderen van een volle opslag
door de firma Teeuwissen
In het beheer van het complex (4400) waren de kosten belangrijk minder omdat er geen grote werken zijn geweest.
In het onderhoud van de opstallen (4420) waren de kosten belangrijk minder omdat er geen grote werken zijn geweest
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 2010 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 2011 is 12
maanden voor een bedrag van € 460,00 meegenomen.
De nieuwe trekker en de bosmaaier zijn bekostigd uit de reserves en er vindt derhalve geen afschrijving op plaats.

Contributies en tuinhuren. (9000.)
Deze zijn als volgt opgebouwd :
Soort
Contributies
Huur tuinen
Donaties
Hulptuinders
Extra bergkasten
Inschrijfgelden
Advertentie inkomsten
Totaal

Bedrag [€]
9.610,00
6.440,00
90,00
100,00
105,00
225,00
245,00
16.815,00

Resultaat.
Het uiteindelijke resultaat van € 985,00 betekent een positief sluitstuk van het jaar 2011
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Toelichting op de balans van 2011
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 2010 minus de afschrijvingen over 2011 van € 1.750,00.
Bij de machines (420) zijn in 2011 geen bijboekingen geweest. De afschrijvingen over 2011 bedragen € 1.670,00.
De post te ontvangen ( 1050) wordt gevormd door de over 2011 te ontvangen bankrentes op de spaarrekening.
De post voorschot (1310) betreft een permanent voorschot voor het kantinebeheer, klein materiaal in de werkplaats en
brandstof.
De post Rabobank (1060) betreft de rekening die in 2010 geopend is bij de RABO bank.

Verplichtingen
De post krediteuren (1600) betreft de nog te betalen afrekeningen voor de vrijwilligersavond.
De voorziening motorisch materieel (1910) is opgeheven ten gunst van de vervangingsreserve (1925)
Op de voorziening duurzaam materieel (1920) is opgeheven ten gunst van de vervangingsreserve (1925).
De voorziening vervangingsreserve (1925 werd aan het begin van het jaar gedoteerd met € 20.795,37. Ten laste hiervan zijn gegaan de aanschaf van de tweede trekker, ad. € 4.760,00 en ander gereedschap (de bosmaaier en generator) ad. € 1.059,95.
De voorziening jaarlijks beheer (1930) is begin 2011 gedoteerd met € 7.500,00 uit de algemene reserve en de vrijval
van de borg tuinen. Vooralsnog is deze voorziening, bedoeld voor grote onderhoudsposten niet aangewend in 2011.
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. € 700,00. Aanvullend beleid is hierop in 2011 genomen worden door dit bedrag aan een andere
voorziening toe te wijzen. Dit wordt bij de begroting voor 2012 bij de beginbalans verder toegelicht.
De overige schulden (1950) bestaan uit de nog te betalen bankkosten (€ 40,00) en de uitgestelde onderhoudsbeurt
van de trekker (€ 300).
De algemene reserve (1960) is de sluitpost van de balans. Het resultaat van het boekjaar wordt hieraan toegevoegd.
Tot slot.
Een aantal voorzieningen en reserves heeft in 2011 een nadrukkelijker doel gekregen zodat er gericht besteed kan
worden. Er hoefde geen onttrekking aan het algemeen beheer plaats te vinden aangezien het doorsteken van de drainage door een aantal vrijwilligers is gedaan. De hiermee gemoeide kosten van materiaal en inwendige mens zijn in de
diverse verenigingskosten opgenomen.

Toelichting op de begroting 2012
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 bij andere leveranciers.
Verenigings- en administratiegerichte uitgaven.
Deze uitgaven begeven zich op hetzelfde niveau als de laatste jaren.
Voor een jaarlijkse barbecue is vanuit de vereniging een budget van 500 euro ter beschikking. Tevens is hier een som
van 200 euro opgenomen voor de kosten van een jaarmarkt (publiciteit hiervoor staat onder reclamekosten)
Verzekeringen. (4060)
De reguliere verzekeringen zijn op niveau. Voor het besturen en werken met het zware materieel zijn richtlijnen opgesteld waardoord de aansprakelijkheid van de vereniging voldoende wordt gekaderd.
Aangezien er een tweede trekker is aangeschaft wordt er rekening gehouden met een stijging van de verzekering hiervoor.
Infoblad en site. (4040)
In het verenigingsjaar 2011 was een publiciteitscommissie in het leven worden geroepen die zowel de zorg heeft voor
het verenigingsblad als de realisatie en onderhoud van de website. In 2011 hebben door personeelsgebrek weinig vernieuwende activiteiten plaatsgehad. Vandaar dat er voor 2012 weer een normaal budget is begroot om de huidige publiciteit te handhaven.
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Reclame en advertenties. (4260)
In het jaar 2012 is het de bedoeling weer een jaarmarkt 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 verkopen
Onderhoud machines. (4330)
Deze post is opgebouwd uit :

Regulier onderhoud trekker(s) € 500,00

Regulier onderhoud hakselaar € 150,00

Overig regulier onderhoud grote machines € 250,00
Het voornemen is om regulier (groot) onderhoud periodiek te laten uitvoeren door derden.
Vuilafvoer. (4350) Het voornemen is om onder strak bewind een groencontainer te huren waarmee groenafval kan worden afgevoerd. Bedoeling is dat het groenafval uit de sanering van tuinen maar ook ziek en ongewenst groenafval van
tuinders (bijvoorbeeld aardappelloof) centraal wordt ingeleverd op vooraf gepubliceerde tijden en professioneel kan worden afgevoerd.
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 2012 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.
Contributies en huur tuinen (9000)
In 2010 is afgesproken contributie en tuinhuur voor de jaren 2011 en 2012 gelijk te houden. Daarmee komt de opbrengst
soortgelijk uit als over 2011.
Voor de inschatting van deze post is als uitgangspunt genomen de stand per 1 januari 2012.
Op deze peildatum was de verdeling als volgt :




94 tuinen van 200 m2
76 tuinen van 100 m2
22 tuinen van 50 m2

Nog niet verhuurd waren :




1 tuin van 200 m2
5 tuinen van 100 m2.
1 tuin van 50 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 2012.
Ontvangen subsidies. (9070)
In het jaar 2010 is zowel bij de Alliantie als de RABO bank een subsidieaanvraag ingediend. De Alliantie 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.
Ook in 2012 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 die 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 er net zoals in 2011 voor om de jaarlijks exploitatie in principe sluitend te laten zijn en een
aantal achterstallige inhaalraces vanuit de reserveringen te financieren.

Balans 2012.
Normaal gesproken worden balansen niet begroot.
Toch meent het bestuur een aantal balansposten van een doelstelling te voorzien.
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Voorraad tuinwinkel. (440)
De eindvoorraad van 2011 was beduidend lager dan in 2010.
Voor 2012 wordt een nog meer afgestemde inkoop voorzien waardoor gestreefd wordt naar een eindvoorraad van
maximaal 2 maanden verkoop (plm. € 1.500 ,00)
Als er een redelijk geprijsd kassasysteem aangeschaft kan worden is dat een optie om zowel de registratie van de winkelverkoop als de voorraad beter te laten verlopen. Een richtbudget van € 500,00 is hiervoor beschikbaar.
Vervangingsreserve.
De bestaande Voorziening motorisch materieel (1910) en Voorziening duurzaam materieel. (1920) zijn samengevoegd tot een vervangingsreserve voor alle werktuigen en gereedschappen.
Voor 2012 wordt er voorzien in de aanschaf van een kettingzaag met toebehoren van plm. € 700,00. (inclusief beschermende kledij zoals broek en schoenen/laarzen)
Daarnaast is het bestuur voornemens handzaam materieel aan te schaffen waarmee op kleinere tuinen dan wel in slechtere omstandigheden geploegd, diep gespit en gefreest kan worden voor maximaal € 3.000,00
Voorts is er behoefte aan een aanhanger. Voor een tweedehands aanhanger wordt een budget uitgetrokken van plm €
500,00
Deze investeringen worden rechtstreeks uit de voorzieningen betaald en worden verder niet afgeschreven ten laste van
de exploitatierekening.
Voor het overige is deze voorziening bedoeld als extra buffer voor tegenvallende onderhoudskosten van het motorisch
materieel. Regulier onderhoud is voorzien onder de onderhoudskosten. Eenmalige bijzonderheden kunnen uit deze
voorziening worden bekostigd.
De hoeveelheid tuingereedschappen slinkt voortdurend door verlies, diefstal en algemeen ongecontroleerd “gebruik”.
In 2012 is een budget van € 500,00 beschikbaar voor de aanvulling van het normale tuingereedschap onder de volgende
voorwaarden :

Het tuingereedschap wordt individueel genummerd op onuitwisbare wijze.

Het gereedschap wordt van een bijzondere duidelijke opvallende kleur voorzien

Het gereedschap wordt alleen uitgeleend tijdens de tuindiensten, waarbij er een uitgifte registratie wordt bijgehouden.

Het gereedschap hok wordt voorzien van een dusdanig slot dat alleen bestuurs- en commissieleden er toegang
toe hebben. ( inclusief de tuindienstcoördinatoren).
Voorziening jaarlijks beheer.(1930)
Vanuit de algemene reserve wordt deze voorziening gedoteerd met € 1.000,00.
Hiervan kunnen infrastructurele maatregelen genomen worden.
.
Deze voorziening dient jaarlijks met € 1.000,00 gedoteerd te worden omdat naar verwachten elke 5 jaar een bedrag van
om en nabij de € 5.000 ,00 nodig is voor onderhoudswerken als drainage etc.
De basis electriciteitsvoorziening in de gebouwen (centrale kas, werkplaats en winkel) moet verbeterd worden. Hier is
een budget uit getrokken van € 1.000,00 om ondermeer de stoppenkast te vervangen en uit te breiden.
Borg tuinen. (1940)
Op basis van het aantal tuinen dat verhuurd is per 1 januari 2012 is een voorziening nodig van € 7.800,00. Rekening
houdend met wat overlopende claims en wat nieuwe inkomende betalingen lijkt een voorziening van
€ 8.000,00 meer dan voldoende.
Het overschot ten opzichte van de eindbalans van 2011 plm. € 700,00 wordt aan de algemene reserve toegevoegd.
Voor de toekomst wordt de gedragslijn gevolgd dat het aantal tuinen verhuurd per 1 januari de basis is voor deze voorziening. Deze basis wordt dan uit veiligheid vermeerderd met € 250,00 voor overlopende posten inzake tuinafwikkelingen
per 1 januari van dat jaar.
Algemene reserve.( 1960)
De algemene reserve is de sluitpost van de balans en dient als reserve voor calamiteiten. Calamiteiten kunnen niet begroot worden en dus is aan deze reserve geen bestemming vooraf te koppelen.

- 15 -

Aanpassing tuinreglement

VolksTuindersVereniging Huizen

Artikel 1.10
1. het is verboden op het tuincomplex niet toegestaan:
Oud
10.
chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken, die bij wet verboden zijn;
Nieuw
10.
gewasbestrijdingsmiddelen te gebruiken, die bij wet verboden zijn. Gewasbeschermingsmiddelen
zijn wel toegestaan. Alleen de gewasbeschermingsmiddelen, die op een door de vereniging gepubliceerde
lijst staan, mogen gebruikt worden;
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