Voorwoord.
Hierbij ontvangen jullie de verslagen en andere informatie voor de komende
jaarvergadering.
Terug kijkend op het achter ons liggende jaar kunnen we vaststellen dat het wat
het weer betreft een evenwichtig jaar is geweest om te tuinieren, geen extreme
temperaturen, niet overmatig veel regen, geen zware stormen, kortom een
groeizaam en vruchtbaar tuinjaar.
We kunnen ook tevreden terug kijken op het realiseren van de afspraken die
eerder met de gemeente zijn gemaakt met betrekking tot het opknappen van
ons tuinenpark, tuincomplex mag ik niet meer gebruiken van Fons ondanks dat
we er soms wel een complex van kregen.
Na jaren van gespreken en overleggen hebben we het dan toch voor elkaar
gekregen dat het besef bij de gemeente in doorgedrongen dat tuinieren ook een
gezonde en belangrijke tak van sport is waar door de overheid best in mag
worden geïnvesteerd. We zijn best trots op onze nieuwe paden en aan ons allen
nu de taak deze netjes te onderhouden.
Elk lid hoort het pad (hoofd en zijpad) dat grenst aan zijn of haar tuin schoon en
vrij van onkruid te houden. Als we ons allen hier het komende seizoen aan
houden blijft het genieten van wat we nu hebben bereikt.
Ook heeft dit najaar groot onderhoud plaatsgevonden m.b.t. het baggeren van
de middensloot.
In het nieuwe 15 jarige contract wat we met de gemeente hebben afgesloten dit
jaar is vastgelegd dat in de toekomst het baggeren van de sloten valt onder
groot onderhoud en dus voor rekening van de verhuurder. Wel moeten wij er
zelf zorg voor dragen dat met regelmaat de planten uit de middensloot worden
verwijderd omdat daar geen kraan bij kan komen. Sloothaken zijn beschikbaar.
Op de vorige ALV is met algemene stemmen besloten dat we graag bijen willen
blijven houden op ons park maar dat we wel op zoek zouden gaan naar een
andere locatie. Die hebben we gevonden op tuin 53 in goed overleg met de
buren en daar hebben dit jaar op basis van proef wisselend 3 tot 5 volken
gestaan. Omdat deze pilot succesvol is verlopen is besloten dat op deze plaats de
komende weken een definitieve bijenstal zal worden gebouwd die voor iedereen
toegankelijk zal zijn en waar we ook meer aan voorlichting en educatie kunnen
doen.
Met dank aan de vele vrijwilligers is vorige week weer een begin gemaakt met
onze winkelactiviteiten en hopelijk wordt dit weer net zo succesvol als vorig jaar,
commercieel maar vooral sociaal. De winkel en de koffieochtenden in de
schuilhut zijn en blijven een belangrijk onderdeel van onze ontmoetingen.
Een goed en gezond tuinjaar gewenst.
Hans de Vos, voorzitter.

Jaarverslag 2016 Winkel.
De verkoop heeft afgelopen jaar voor het eerst plaatsgevonden in de nieuwe
verenigingskas. De luifel van de kas bleek een prachtige en gezellige plek voor
een bakje koffie of kopje thee.
De winkelcommissie bestond afgelopen jaar uit Janny Holzapfel, Margrit Joosten,
Corrie Nap, Henk Wenneker en Diënty Hazenbrink. De dames zaten roulerend
achter de kassa terwijl diverse vrijwilligers onze leden hielpen bij hun aankoop.
Nadat de eerste vruchtgroenten waren besteld, kon er worden ingekocht met
dank aan de vrijwillige chauffeurs. Niet alles kon altijd direct worden geleverd.
We zijn nou eenmaal afhankelijk van wat kwekerij Jongerius op dat moment
voorradig heeft.
Vanaf 12 maart tot en met 25 juni was de winkel wekelijks open op de zaterdag
van 9.00 tot 12.00 uur. Vanaf april kon ook doordeweeks op woensdag planten,
meststoffen, zand, aarde en compost worden gekocht. Henk Wenneker maakte
de verkoop van zand, aarde en compost buiten winkeltijden mogelijk.
Eind november/begin december zijn door vrijwilligers de nieuwe zaadgidsen van
Zaadhandel van der Wal en Zaadhandel Garant weer onder de leden verspreid.
Plannen voor 2017
De verkoop gaat ook aankomend jaar weer plaatsvinden in de verenigingskas.
De uitgifte van de zaden (4 februari) en de aardappels (4 maart) gebeurt in de
schuilhut plaatsvinden.
Vanaf zaterdag 11 maart opent de winkel weer haar deuren. Tot en met 17 juni
is de winkel weer wekelijks open op de zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Vanaf
april is ook op woensdag de winkel open.
Vanaf dit jaar zal bijna niemand meer een zaadgids thuis ontvangen. Zaden
inkopen met korting via de vereniging blijft mogelijk. Naar alle waarschijnlijkheid
zullen er alleen bestelformulieren worden verspreid en kunnen leden via internet
hun zaaigoed uitzoeken. Meer informatie hierover volgt einde van het seizoen.
Wij hopen weer op een gezellig, druk en goedlopend winkelseizoen!
Diënty Hazenbrink, coördinator winkelverkoop.

Jaarverslag 2016 tuinverhuur.
Verhuur
In 2016 is het ledenbestand van de vereniging afgenomen met 7 leden. Er waren
32 opzeggingen. Dit is meer dan 2015 toen 23 leden hun tuin hebben opgezegd.
Opvallend is dat er dit jaar veel opzeggingen op het Klaphek waren.
Er werden daar 8 tuinen opgezegd.
Veel van de leden die hun tuin hebben opgezegd deden dit omdat zij vanwege
hun leeftijd of gezondheidstoestand de werkzaamheden in de tuin niet langer
aankonden. Ook waren er enkele verhuizingen waardoor de tuin niet langer
aangehouden kon worden. Een aantal tuinders is in de loop van het jaar naar een
andere tuin gegaan. Nieuwe leden krijgen een proeftijd van een jaar die na een
jaar kan worden omgezet in een definitief contract.
Afgelopen jaar bestond de tuinverhuurcommissie uit Corrie Nap, Hans de Vos
en Han Brinkman. Corrie en Han zullen in 2017 geen deel meer uitmaken van de
Tuinverhuurcommissie.
Hans de vos zal de taak overnemen. Er wordt gezocht naar mensen die deel
willen uitmaken van deze belangrijke commissie.
Schouwen
Twee maal per jaar wordt op De Wiers en Het Klaphek een schouw gehouden.
Ook het afgelopen jaar is er weer tweemaal geschouwd. De schouwrapporten
worden verwerkt en de leden waarvan hun tuin er tijdens het schouwen niet
goed uitzag krijgen een herinnering dat hun tuin moet worden opgeknapt. Enkele
tuinders die hun tuin al langere tijd niet goed hadden verzorgd zijn uitgenodigd
voor een gesprek met (een delegatie van) het bestuur. Met hen zijn duidelijke
afspraken gemaakt. In een paar gevallen was het resultaat dat het lidmaatschap
van de tuinders werd beëindigd. Ook de komende jaren zal de schouw een
belangrijk hulpmiddel blijven om onze tuinen in een goede staat te brengen en te
houden.
Vergunningen
In het contract dat de vereniging heeft met de gemeente is vastgelegd dat er
een vergunning moet worden verleend voor de bouw van een huisje, een kas of
een kooi. De eisen waaraan deze bouwwerken moeten voldoen zijn opgenomen
in ons reglement en staan op de website. Het stellen en handhaven van
duidelijke regels heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat een toenemend
aantal bouwwerken volledig voldoet aan de gestelde eisen.

De bouwwerken die in een of meerdere opzichten niet aan de eisen voldoen
worden getest of het voldoende degelijk is en in een goede staat van onderhoud
verkeert. Is dat het geval, dan wordt zo’n bouwwerk gedoogd. Bij verandering
van de huurder van een tuin wordt opnieuw bezien of het bouwwerk nog kan
worden getolereerd.

In het afgelopen jaar hebben de leden zich goed aan de aanvraagprocedure
gehouden. Ook de aanwijzingen die in enkele gevallen moesten worden gegeven
zijn goed opgevolgd. In alle gevallen zijn de aanvragen schriftelijk of per email
ingediend en is de toestemming voor de bouw eveneens gegeven. Dit jaar is een
begin gemaakt met een volledig nieuwe inventarisatie van alle opstallen op de
tuinen.
In 2017 zal Son Tran zich bezig gaan houden met de aanvraag en afwikkeling
van de bouwvergunningen. Het komende jaar zullen alle vernieuwde
bouwvergunningen worden uitgereikt. De tuinen krijgen hierdoor een steeds
betere uitstraling.
Han Brinkman, tuinverhuur.

Jaarverslag 2016 – PR & Activiteiten.
De eerste activiteit van 2016 was, net als voorgaande jaren, de
Nieuwjaarsborrel. Deze werd gehouden in de schuilhut van de Wiers en het was
onder sfeerverlichting en met de kachel aan erg warm en gezellig.
Dankzij de hulp van diverse leden (Margrit Joosten, Clio Wiersma, Marnie
Kasankarijo en Josien van Kraanen (reserve Corrie Nap en Meta van Veen) was
er ook afgelopen jaar elke woensdag een koffie-ochtend. Een gezellige
gelegenheid om met andere leden o.a. te praten over de tuin.
De activiteitencommissie bestond afgelopen jaar uit twee leden (Janny Holzapfel
en Diënty Hazenbrink), die door vele vrijwilligers worden geholpen. Er is
afgelopen jaar een bijenlezing geweest door Hans de Vos, Anja Peters en Alex de
Lannée, er is weer honing geslingerd door imker Hans de Vos en je kon weer
eerlijke en echte honing kopen. In september is er weer een oogstfeest
georganiseerd. Er was een pompoenwedstrijd en diverse tuinen hebben prijzen en
oorkondes in de wacht gesleept met hun mooie tuin.
Vanuit het bestuur is er afgelopen jaar met enige regelmaat het Verenigingsnieuws
verstuurd (vaak na een bestuursvergadering). Alles wat de leden moeten weten
over algemene informatie, het bestuur en verkoop of diensten van leden is hierin
te vinden.
In 2016 hebben alle leden de lente- en zomereditie van ons clubblad de MoesZon
ontvangen via email. Zowel Diënty als Janny hebben aangegeven dat zij stoppen
met het organiseren van de PR en Activiteiten.
Als je het leuk lijkt om de PR & Activiteiten voor de vereniging te organiseren laat
het dan weten. Je krijgt alle ondersteuning vanuit het bestuur.
Diënty Hazenbrink.

Jaarverslag 2016 Natuurbeheer.
De Natuurbeheer-groep bestaat uit 10 leden: Meta van de Veen, Herman van
Loon, Anja Peters, Hans de Vos, Jajette Mom, Janny Holzapfel, Anke Sloots, Toop
Meerwijk, Helga Weideman en Fons van Kuik.
In 2016 hebben we een forse stap gemaakt om ons tuinenpark verder te
verfraaien. Naast het parkeerterrein is een bloementuin aangelegd. Een echt
visitekaartje voor onze vereniging. De stukjes tuin voor de winkelkas en naast de
schuilhut zijn van onkruid ontdaan en daarvoor in de plaats staan nu planten die
gedurende het groeiseizoen de tuin meer kleur gaan geven. In het voorjaar
zullen als eerste de geplante bollen gaan bloeien.
Er zijn plannen gemaakt om de voormalige vlindertuin een opknapbeurt te
geven. Er is een beplantingsplan gemaakt en de uitvoering is in volle gang.
Komend jaar kan iedereen er weer van genieten. We kijken al uit naar de
vlindertelling van 2017!
De proef om bijen te houden op onze tuin is geslaagd. Er was in het geheel geen
overlast. Integendeel, leden en ook bezoekers zijn enthousiast dat er bijen
worden gehouden. De voorlopige bijenstal wordt omgebouwd tot een
permanente bijenstal. Om misverstanden te voorkomen zal inzichtelijk worden
gemaakt wat de onkosten zijn en de opbrengsten van de verkoop van honing.
Leden die zich willen aansluiten bij de Natuurbeheergroep zijn van harte welkom!
Fons van Kuik.

