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1 Inleiding
Als aanvulling op het jaarverslag in de vorige nieuwsbrief is bij deze nieuwsbrief het financiële
overzicht als bijlage 1 toegevoegd (niet in de versie op de website). Onze penningmeester is onlangs
onverwacht afgetreden, waardoor we met spoed op zoek naar een vervanger. De taken worden
waargenomen door Heleen Driessen. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen zijn wij op
zoek naar leden die zich willen inzetten voor onze vereniging, om zo alle bestuurstaken op een juiste
manier te verdelen.

2 Corona virus
Het corona virus heeft het hele land in zijn greep voor ons als volkstuinders is het nog vroeg in het
voorjaar maar de voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Als volkstuinders hebben
wij niet echt intensieve contacten in de vorm van uitgebreide vergaderingen maar maken gelukkig
wel een gezellig praatje in de tuin.
Om tuinders te verbieden om te werken in hun tuin kunnen wij als bestuur niet verlangen, wel
vragen wij om de voorgeschreven afstand van elkaar te houden bij een gezellig praatje in de tuin.
Het naar buiten gaan is een gezonde bezigheid en bevordert de saamhorigheid. Mocht je als tuinder
griepverschijnselen hebben gebruik dan het gezonde verstand en blijf dan thuis. Laten we zorgen
met elkaar dat we elkaar niet besmetten tijdens onze hobby in de tuin.

3 Oproep nieuwe penningmeester en algemene bestuursleden
De penningmeester is halverwege februari om persoonlijke redenen gestopt met zijn
werkzaamheden voor de Vereniging van Volkstuinders. Derhalve zijn we per direct op zoek naar
iemand die zijn taken over wil gaan nemen. 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. De nieuwe
penningmeester doet dit werk het eerste jaar samen met de secretaris. We hopen dat één van onze
leden 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 of bij Engelbert Workel (voorzitter), Heleen Driessen (secretaris) of
Walter Bergman (communicatie).
Behalve een penningmeester zoeken we ook een of twee bestuursleden met een meer algemene
taak die het eerste jaar met de andere bestuursleden meelopen. Dit is gelet op de continuiteit van
het verenigingsbestuur op korte termijn noodzakelijk.

4 Rabo campagne
In 2020 staat weer een clubkascampagne op het programma. De opzet van de campagne is afwijkend
ten opzicht van voorgaande jaren. en heeft de naam Rabo ClubSupport meegekregen. Rabo
ClubSupport kent in principe hetzelfde concept als de Rabo Clubkas Campagne. Er zijn twee
verschillen en de eerste is de periode van de campagne. De Rabo Clubkas Campagne speelde in het

voorjaar en Rabo ClubSupport is vooral actief in het najaar. Het tweede verschil is dat bij Rabo
ClubSupport alleen leden van Rabobank kunnen stemmen. Bij de Rabo Clubkas Campagne konden
alle klanten nog stemmen. Later dit jaar zullen we nadere informatie verstrekken omtrent deze actie.

4 Groente van de maand
Sinds de eerste week van januari wordt wekelijks door de Vereniging van Volkstuinders een recept in
het Hofweekblad geplaatst. Elke maand staat een seizoensgroente centraal, waarvan recepten
ingestuurd kunnen worden naar volkstuinders.delden@gmail.com. Wellicht wordt uw recept
geplaatst in het Hofweekblad. In januari stond boerenkool centraal, in februari prei, in maart bonen
en in april zal rabarber de groente van de maand zijn. Ook suggesties voor de groente van de maand
voor de resterende maanden zijn welkom.

5 Algemene ledenvergadering 2020
Op 5 februari jongstleden is de algemene ledenvergaderinggehouden. De notulen van deze
vergadering zijn als bijlage 2 toegevoegd. Na een korte pauze werd een lezing gehouden door Wytze
Boersma, voorzitter van de Vereniging voor Veldbiologie, afdeling Hengelo en Oldenzaal. Wytze is
tevens cursusleider van de plantenwerkgroep van het NIVON te Hengelo. In een boeiende
presentatie werd onder meer de levenswijze en groei en bloeiwijzen van onkruiden uitgelegd. De
hele presentatie is terug te vinden op onze website.

7 Opschonen tuinen Sportlaan
De afgelopen weken is er veel gebeurt op complex Sportlaan. Op 26 februari heeft er een brand
gewoed in een kippenhok. Los van de materiële schade zijn hier ook de kippen om het leven
gekomen. Alles is opgeruimd en zal eventueel herbouwd worden.
Op twee percelen die zijn vrijgekomen en niet in verhuurbare staat zijn achtergelaten zijn onder
leiding van Arie Bakker de percelen opgeschoond. Al de opstallen zijn verwijdert en de tuinen zijn
gespit met een kraan. Waarna de tuinen zijn ingezaaid met een groenbemester. In de tuin komen in
de loop van de week de bordjes te huur staan zodat nieuwe huurders met een schone lei kunnen
beginnen. Mochten jullie eventuele huurders weten kunnen deze zich melden via het mailadres van
onze vereniging.

Impressie van het opruimen van tuinen met achterstallig onderhoud aan de Sportlaan (foto’s gemaakt door Arie Bakker)

(advertentie)
Bij Pets&Co is de catalogus voor tuinzaden weer
binnen. Ook pootaardappels en plantgoed kunnen bij
Pets&Co worden gehaald

Jaarvergadering 2020 Vereniging van Volkstuinders Delden
5 feb 2020
1 Opening en mededelingen
Engelbert Workel opent de vergadering. Aanwezig 41 leden.
a. Engelbert gedenkt het overlijden van Hendrik Peper.
b. De Vereniging heeft officieel toestemming gekregen van Provincie Overijssel voor het
onttrekken van water uit de sloot bij het complex Rondweg.
c. In 2020 en 2021 geen compost van Twence vanwege de brand in het composteerbedrijf in
2019. Vanwege de kwaliteit is er geen collectieve aankoop van compost van andere
bedrijven. Er is tot 1 maart 2020 wel collectieve aankoop van biologische stalmest van de
te bestellen bij Walter Bergman Volkstuinders.delden@gmail.com. Via Rens Hagreis (tel
0631599590) is oude mest uit de potstal (geen paardenmest) af te halen. Dit kost €15,00
voor een enkelasser en €20,00 voor een tandemasser, de mest wordt geladen. Mest laten
brengen kan ook. Dit kost €70 voor ca 3 m3 mest incl. transport)
2 Samenstelling Bestuur 2020 en vacature
Tijdens de jaarvergadering treedt af als bestuurslid: Jan Bos. Hij is helaas niet aanwezig en zal op
een andere wijze worden bedankt voor zijn diensten. Walter Bergman treedt af als voorzitter,
maar is wel beschikbaar voor een volgende termijn als bestuurslid.
Het bestuur stelt de volgende taakverdeling voor aan de ledenvergadering: Voorzitter Engelbert
Workel, secretaris Heleen Driessen, penningmeester Tonnie Vossebeld, communicatie Walter
Bergman. Helaas heeft zich in 2019 nog niemand gemeld voor de vacature in het bestuur. Het
bestuur ziet graag dat iemand bij het bestuur aansluit en meedraait en na een wenperiode
geleidelijk aan bestuurstaken oppakt.
Toewijzing tuinen in 2020 gebeurt door Heleen Driessen.
3 Contactpersonen
Bijna elk complex heeft nu een contactpersoon als aanspreekpunt, vraagbaak en voor het
signaleren van knelpunten. Omdat de contactpersoon zelf een tuin op het complex heeft zul je
hem/haar waarschijnlijk allang kennen.

De contactpersonen willen graag een lijst van de huurders op het complex met adres en
telefoonnummer. In verband met de AVG moet het bestuur de leden daarvoor om toestemming
vragen. De leden zijn hiermee akkoord.
4 Jaarverslag
Het bestuur heeft in 2019 3 keer vergaderd en tussentijds lopende zaken per telefoon of e-mail
afgehandeld. In 2019 zijn de volgende projecten uitgevoerd;

a. Achterstallig onderhoud tuinen Cramersweide en Rondweg. Tonnie Vossebeld heeft het
voortouw genomen om samen met de contactpersonen en enkele leden deze tuinen op
te schonen. Deze tuinen zijn inmiddels verhuurd.
b. Watervoorziening complex Rondweg. Er is een aanzuigpunt met drijver in de sloot
aangelegd. Ook een centrale pompvoorziening bij drie tuinen, die voor alle tuinen in
water voorziet. ook zijn bronnen egslagen aan het begin en aan het eind van het complex.
Deze geeft te weinig water. Poging om een bron te slaan is dus helaas mislukt.
c. Nummerbordjes en anti-poep bordjes. Op enkele complexen worden deze nog i.s.m. de
contactpersoon geplaatst.
Verhuursituatie januari 2020
complex
aantal m3 in gebruik
leegstand
Veldbloemen
2000 m3
geen
3
Sportlaan I
2760 m
geen
Sportlaan II
5201 m3
3 tuinen
3
Rondweg
7168 m
geen
Cramersweide
4620 m3
geen
Er staan 8 aspirant-leden op de wachtlijst voor een tuin op een door hen gewenst complex.
5 Financiën
a. De kascommissie ( Henk Meijer en Albert Kaspers) is akkoord met het financieel verslag
2019. Henk Meijer is aftredend, Marijke Leussink vervangt hem in de kascommissie 2021.
b. Penningmeester Tonnie Vossebeld licht het financieel verslag en de begroting toe. De
financiële situatie van de vereniging is gezond dankzij het geringe aantal niet-verhuurde
tuinen en de lager uitgevallen projectkosten. De vergadering is akkoord met het financiële
verslag 2019 en de begroting 2020.
6 Huishoudelijk reglement
Het bestuur stelt voor om de opzegtermijn voor de vereniging te vervroegen van uiterlijk 31
december naar uiterlijk 30 november, zodat zo snel mogelijk naar een nieuwe huurder kan
worden gezocht.
Het nieuwe huishoudelijke reglement met o.a. de bepaling over het opleveren van de tuin in
verhuurbare staat is nog niet door de ledenvergadering goedgekeurd. Het bestuur zegt toe hierop
terug te komen in 2020 of op de jaarvergadering in 2021.
7 Rondvraag
- Er komt een voetpad langs de Sportlaan langs de tuinen van Sportlaan II. Er komen geen
parkeerplaatsen op het complex en ook niet op de ponyweide langs complex Sportlaan I.

