
 

 

VERENIGING VAN VOLKSTUINDERS – DELDEN 

NIEUWSBRIEF 
3e jaargang nummer 5 – mei 2018 

De inhoud van deze nieuwsbrief bestaat uit : 
 
1 Inleiding  
2 Oproep voor een nieuwe penningmeester 
 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 4  Sponsoractie Rabobank 
 
Bijlage 1: Verslag algemene ledenvergadering 14 februari 2018  
Bijlage 2 (los): Rabo clubkasactie voor aanschaf handfrees volkstuin 

 

1        Inleiding 
Na de nodige voorjaarszon en -buien hebben we als volktuinders het nodige werk al weer verzet en 
mogelijk de eerste oogsten al weer binnen gehaald. We hebben al weer kunnen genieten van 
vroegbloeiende vaste planten en bloesem in de fruitbomen. Daarnaast gaat ook het (bestuurs)leven 



buiten het tuinieren door. Zo is het bestuur van de Vereniging van Volkstuinders nog steeds op zoek 
naar een penningmeester, op 25 mei gaat de nieuwe privacywet van kracht en doet de vereniging 
mee aan een sponsoractie van de Rabobank. In deze nieuwsbrief worden deze zaken onder de 
aandacht gebracht. Achteraan de nieuwsbrief zijn de notulen van de algemene ledenvegadering 
weergegeven (bijlage 1). 
 
Ontvang je deze Nieuwsbrief middels bezorging door een bestuurslid en beschik je over een eigen e-
mailadres, dan verzoeken wij je dit e-mailadres te willen doorgeven door een mailtje te zenden aan  
                                                  volkstuinders.delden@gmail.com 
Adresgegevens zijn uitsluitend voor gebruik t.b.v. mailverkeer van de vereniging,  wij verstrekken 
geen adressen aan derden.  
 
 

2  Oproep voor een nieuwe penningmeester. 

 

Omdat de huidige penningmeester met ingang van 2019 gaat stoppen met haar werkzaamheden 

voor de Volkstuinvereniging zijn we per direct op zoek naar iemand die dan haar taken over wil gaan 

nemen. Het komende jaar kan dan gebruikt worden om ingewerkt te worden.  

De nieuwe penningmeester maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging en is 

aanwezig bij de bestuursvergaderingen die ongeveer drie, hooguit vier, keer per jaar plaatsvinden. 

Verder zijn de taken: 

- het  digitaal bijhouden van de financiële administratie van alle inkomsten en uitgaven van dat 
jaar 

- het opstellen van een begroting voor het volgende jaar 
- tijdens de jaarvergadering de begroting toelichten 
- het maken van de nota’s voor de jaarlijkse huur en bijdrage van de leden en het innen 

daarvan  
Het zwaartepunt van alle activiteiten ligt in de winter en het vroege voorjaar. Enige kennis van en 

ervaring met Excel is heel wenselijk omdat daar het financiële programma in werkt. 

We hopen dat onder ons ledenbestand zich iemand aanmeldt om deze taak op zich te nemen.  

Als u dat bent, en u wilt meer informatie over deze bestuursfunctie, neem dan gerust contact op met 

de vereniging via de website www.volkstuindelden.nl of het e-mailadres 

volkstuinders.delden@gmail.com. 

  2  Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

Binnenkort gaat de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Dit is een Europese 

regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Als de Vereniging 

van Volkstuinders gegevens van leden vastlegt, moet de vereniging  in een privacyverklaring 

uitleggen wat zij met die gegevens doen. 

 

mailto:volkstuinders.delden@gmail.com


Privacyverklaring 

Persoonsgegevens van de leden (huurders van een volkstuin) worden bijgehouden in een 

persoonsregister. Alleen naam, adres en e-mailadres en tuinnummer en complex zijn bekend bij de 

het bestuur van de vereniging en zullen niet zonder toestemming van de huurder aan derden worden 

verstrekt. Bij beëindigen van de huur zullen adresgegevens verwijderd worden. De adresgegevens 

worden niet gedeeld en bewaard op met virusscanners beveiligde computers van de secretaris, 

penningmeester en voorzitter van de vereniging. Het persoonsregister zal alleen gebruikt worden 

voor het verspreiden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor vergaderingen en facturen. Bij 

verzending per e-mail van bijvoorbeeld nieuwsbrieven aan meerdere personen worden de 

geadresseerden in de BCC aangegeven. Via de website www.volkstuindelden.nl of het e-mailadres 

volkstuinders.delden@gmail.com kunnen klachten ingediend worden.       

  3  Sponsoractie Rabobank  

 
De Rabobank Centraal Twente houdt een sponsoractie voor diverse verenigingen in Twente. Als 

Volkstuinvereniging doen ook wij daar aan mee en proberen op deze manier geld op te halen om 

 voor de vereniging een handfrees/ploeg aan te schaffen. Deze is voor algemeen gebruik. 

Succesvol tuinieren vereist dat de grond vrij is van onkruiden, een goede structuur heeft en goed is 

losgemaakt. Voor tuinders met een fysieke beperking vormt het schoonmaken van de grond in het 

voorjaar en het spitten van de grond vaak een te hoge drempel. Dat geldt voor jongeren met een 

beperking van het bewegingsapparaat, maar wij constateren dat in toenemende mate ook de ouder 

wordende tuinders grote moeite hebben met onkruidvrij maken en spitten. Om te voorkomen 

fysieke ongemakken een drempel vormen om te genieten van het hebben van een volkstuin is bij het 

bestuur de wens ontstaan om te kunnen beschikken over een ploeg- en freesmachine die het zware 

werk voor de betrokken tuinders kan verrichten. 

Helaas zijn hieraan hoge kosten aan verbonden. 

Met een bijdrage van € 649 uit de Rabo Clubkas zou onze wens kunnen worden vervuld. 

Als u een bij de Rabobank een rekening hebt dan kunt u met uw stemmen ons helpen om dit bedrag 

bij elkaar te krijgen. 

Voor meer info verwijs ik u naar bijlage 2 (losse bijlage). 

Namens het bestuur, 
Walter Bergman                            Marijke Leussink 
 voorzitter         secretaris 

  



BIJLAGE 1 
VERENIGING VAN VOLKSTUINDERS – DELDEN 

 
 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 14 FEBRUARI 2018 
Aanwezig : 30 leden en 3 bestuursleden 
Bericht van verhindering is ontvangen van de tuinders : Pots, Westerop, Kezier, Krabbe en Scheffer 
 

1 WELKOM 
 
Marijke Leussink (secretaris) heet de tuinders en Jan Zwienenberg (spreker) hartelijk welkom. 
Zij meldt dat voorzitter Walter Bergman wegens overlijden moeder, penningmeester Jetty de Vreede  
wegens overlijden goede vriendin en bestuurslid Wim Klaver wegens overlijden zus zijn verhinderd. 
Bestuurslid Jan Bos is deze week gevallen en kan daardoor ook niet aanwezig zijn.  
Omdat alles voor deze vergadering geregeld was en het moeilijk is  uitstel op zo’n korte termijn te 
realiseren, is besloten de vergadering te laten doorgaan. 
 
Met een ogenblik stilte worden herdacht de afgelopen jaar overleden leden Gerard Kemperink, 
Rudolf Tielkes en Ad Stokkentreeff. 
 
Bestuurslid Paul Bolhaar heeft laten weten niet meer herkiesbaar te zijn. Marijke bedankt hem voor 
zijn inzet ten behoeve van de vereniging en laat dat vergezeld gaan van een bloemetje en een 
cadeaubon.  
 

2 VERSLAG LEDENVERGADERING VAN 9 FEBRUARI 2017 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen over dit verslag. 
 

3 FINANCIEEL OVERZICHT 2017 EN BEGROTING 2018 
 
Bij afwezigheid van Jetty de Vreede geeft Henk Vennik de volgende toelichting : 
Het bestuursbeleid is er op gericht het huren van een tuin voor iedereen financieel haalbaar te 
maken. De marges op financieel terrein zijn echter klein. Het verschil tussen de maximaal te innen 
huur van de tuinders en de verschuldigde huur aan gemeente en Twickel is maar  € 5. 
Het verschil tussen exploitatiekosten en maximaal te innen bijdragen van de tuinders is  € 50.  
In het jaar 2017 was sprake van een geringe leegstand en daardoor is het tekort van € 9,55 te 
verklaren. Gelukkig is er in het verleden een reserve opgebouwd om dit af te dekken.  
Het ter beoordeling toegezonden overzicht van de baten en lasten in 2017 behoeft nauwelijks 
toelichting : 
-de onderhoudskosten zijn € 51 lager dan begroot 
-de ontvangen huren en bijdragen zijn € 45 lager dan begroot 
-de rentebaten zijn € 34 lager 
Het resultaat 2017 is gelijk aan de begroting 2017.  
In de begroting 2018 is een nieuwe kostenpost opgenomen : Digitale middelen € 250. 
Dit zijn voorziene uitgaven voor de website www.volkstuindelden.nl en een office software pakket. 
 
Er zijn geen  op- of aanmerkingen over de financiën.  
 
Namens de kascommissie verklaart Henk Meier dat de zaken prima in orde zijn bevonden. 
Frank Snellink treedt af als lid van de kascommissie, Huub Hofstede stelt zich beschikbaar als nieuw 
lid voor de komende 2 jaren.                                                                                       

http://www.volkstuindelden.nl/
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4 JAARVERSLAG BESTUUR 

 
Er zijn geen  op- of aanmerkingen over dit verslag, opgenomen in de Nieuwsbrief nummer 4. 
 
 Henk Rijsman merkt op dat de mails van de vereniging in het adresvenster de naam van de secretaris 
vermelden. Herkenbaarder zou zijn als daar “Vereniging van Volkstuinders” staat.  Dat is ook de 
bedoeling. Er zal worden bekeken waarom het fout is gegaan. 
(Voor de verzending van mails aan de leden wordt de functie BCC ingeschakeld om de mailadressen 
van de leden af te schermen.) 
 
Marijke meldt nog dat er op 5 maart 2018 weer een speciale koopavond is bij Welkoop te Hengelo 
(korting 20 % op alle producten)  en men kan gratis grond laten testen.  
 

5 RONDVRAAG  (vraag :  en –reactie vanuit het bestuur) 
 
Thea Bos vindt het aantal genoemde leveranciers van tuinzaden in de Nieuwsbrief erg beperkt : 
-dat klopt maar genoemd zijn alleen leveranciers van historische- en vergeten groenten.  
(Door het gastenboek in te vullen op de website kunnen de leden informatie verschaffen bestemd 
voor andere leden. Bijvoorbeeld over adressen voor aankoop van zaden.) 
 
Diny Stokkentreeff bedankt voor de ontvangen steunbetuigingen bij het overlijden van Ad. 
Zij meldt dat zij zich ergert aan de wijze van onderhoud van de tuin door haar tuinburen en vindt het 
een taak van het bestuur deze tuinder te wijzen op het nalatig onderhoud : 
-Marijke zal dit doorgeven aan het bestuurslid Jan Bos die de taak ”handhaving” heeft overgenomen.  
  Bennie Visschedijk voegt nog toe dat hij contact heeft gehad met betrokken tuinder. Die vroeg om  
  een andere tuin op complex Cramersweide. Er is echter op dit moment geen leegstand.  
  Na ruggespraak binnen het bestuur is besloten een medegebruiker te zoeken voor deze tuinder. 
 
Henk Rijsman verwacht dat de opening van museum No Hero zal leiden tot meer gebruikers van de 
toegangspaden rond complex Cramersweide. De tuinen zijn dan het visitekaartje van onze 
vereniging. Dat vereist een extra inspanning om het beeld van de tuinen positief te beïnvloeden : 
-Marijke zal Jan Bos vragen hier extra aandacht aan te geven. 
 
Chriet Vos  wijst op erg slecht onderhoud van een tuin nabij het Rentmeesterslaantje. Dat slaat terug 
op de andere tuinders : 
-dit is bekend bij het bestuur en voorzitter Walter Bergman is bezig met het zoeken naar een 
oplossing.  
 
Mw. Verburg vraagt zich af of bij nalatig onderhoud niet de hulp van Twickel kan worden ingeroepen: 
-Twickel schakelt zelf personeel van buiten in en zal dat personeel niet willen inzetten voor de 
vereniging. Wij moeten zorgen dat Twickel geen klachten krijgt over de tuinen omdat er dan keuzes 
gemaakt kunnen worden over de bestemming van de grond die nadelig kunnen zijn voor de 
vereniging. 
In een Nieuwsbrief is al eens gewezen op naoberhulp als het onderhoud van de tuin een probleem 
gaat worden.  
 
Tuinder Redder van de Sportlaan heeft veel overlast van een aangrenzende niet verhuurde tuin : 
-deze tuin is inmiddels verhuurd. 
 

-2- 
 



Harry Dessens heeft bij de bestuursmededelingen niets gelezen over een actie van het bestuur op de 
bedenkingen van Henk Rijsman over het aanscherpen van de handhavingsregels, uitgesproken 
tijdens de ledenvergadering 2017 : 
-het bestuur heeft dit signaal van Henk opgevat als een wake up call en daarover een schriftelijke 
reactie gedaan aan Henk Rijsman. Te veel geboden en verboden moeten we voorkomen. 
Henk Rijsman meldt dat dit voor hem voldoende is.  
 
Rik van Geenen is niet op de hoogte van wie contactpersoon is voor de tuinen langs de Rondweg :  
-dat is Wim Klaver (voor de andere complexen zijn dat Cramersweide Bennie Visschedijk, 
Veldbloemen Piet Straathof, Sportlaan I Gerard Kemper en Sportlaan II Alberto Landewe). 
 
Gerard Kemper vraagt of er al iets bekend is over de parkeervoorziening voor de te bouwen sporthal 
aan de Sportlaan : 
-hierover is geen nieuwe informatie. 
 
Na een korte pauze volgt de presentatie door Jan Zwienenberg : 
 
Jan kan boeiend vertellen en maakt daarbij gebruik van teksten en afbeeldingen op een scherm.  
Aan de orde kwamen de ontstaansgeschiedenis van de bloemen en het samenspel tussen deze 
planten en de bestuivers : soms de wind maar meestal bijen, wespen, hommels, zweefvliegen en 
vlinders.  
Er gaat een heel nieuwe wereld voor ons open om te zien hoe de interactie tussen bloemen en de 
bestuivers verloopt. De tijd is te kort om alles in woord en beeld te laten komen en Jan wil nog graag 
eens terugkomen.  
 
 
 


