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Verslag Algemene Ledenvergadering  De Drie Wijken op 8 maart 2017
  
 
Aanwezigen:  
Oosterhoogebrug: Simon Freese, Meindert Meijer, Gea Piek, Marijke Bolhuis, Nelleke Drukker, Henk 
v.d. Molen, Joke Sprang (namens Ivo Lint), Vera Heininga, Tina Kretschmer, Annie Zijlstra-Eeuwema,  
Gemma Verkleij (secretaris) 
Boterdiep: Margo Lambers, Helga de Zwaan, Anna v.d. Molen, Marjolein de Jong, Carola de Poel, Will 
Lehmer, Kees Kamstra, Henny Post, Stella en Marcel Schenkel, Ro Blokzijl, Dick Stol, Titia Zijlstra, 
Aloysius en Ingmar Lo-a-Njoe, Drazen Knezevic, Henk v.d. Brink (penningmeester) 
Fossemaheerd: Frank van de Waard, Marianne van Voorn 
Froukemaheerd: - 
 
Afbericht van: 
Oosterhoogebrug: Marian Bouwma, Ina Warmeling, Marian Klaver, Jos Boersma, Berti Wilting, Jan 
Jager, Ivo Lint. 
Boterdiep: - 
Fossemaheerd: Caroline van den Dool 
Froukemaheerd: Hugo Ahrends 
 
 
1. Opening  
Omdat Jessica Pilon zich om privé redenen als voorzitter heeft teruggetrokken, zit Henk v.d. Brink 
vanavond de vergadering voor. De voorzitter opent de vergadering en laat de presentielijst rondgaan. 
Óp de tafels liggen kopieën van de agenda. 
Er is een extraatje bij de koffie, omdat we precies vandaag, 35 jaar bestaan! 
 
2. Mededelingen / ingekomen stukken  
mobiele kassen: het bestuur heeft dit besproken en is tot de slotsom gekomen een mobiele kas niet te 
beschouwen als een bouwwerk. Daarom vindt het bestuur dat mobiele kassen op de tuin gezet 
kunnen worden, ook als er al een bouwwerk staat, mits dit geen overlast voor andere tuinierders 
oplevert. 
 
nieuwe website: op de vorige ALV vergadering werd geconstateerd dat de huidige website niet meer 
voldoet en of die gemoderniseerd kon worden. 
Er is een voorstel ontwikkeld voor een nieuwe website door Jessica Pilon en Carola de Poel en Carola 
heeft een offerte gemaakt. Dit  is besproken met het bestuur en de beheerders. 
De kosten kunnen betaald worden van het overschot op de rekening van 2015. 
Carola de Poel geeft toelichting:  
De website is technisch klaar en is zelfs al online, en de inhoud van de oude website is erin 
opgenomen. Er zijn 4 locaties aangemaakt en elke locatie heeft een eigen stukje op de website 
beschikbaar. De vraag is nu: welke tekst moet er verder inkomen? 
Om het leuker te maken is het ook nodig dat er bv. tips en foto’s worden aangeleverd door leden. 
Vraag is dus of mensen hieraan een bijdrage willen leveren. Iedereen kan teksten en/of foto’s 
aanleveren. De teksten die beheerders hebben aangeleverd voor het jaarboekje van deze ALV, 
zouden ook op de website geplaatst kunnen worden. 
Voor het inrichten van de website is een beheerder nodig, dat kan Carola niet alleen doen. 
Jessica was beheerder, maar ze heeft al aangegeven dat het maar de vraag is of ze dit nog kan 
blijven doen. Dat betekent dat we ook de vraag willen voorleggen of er mensen zijn die de rol van 
websitebeheerder zouden willen vervullen. 
Annie Zijlstra geeft aan dat haar man Eddie dit zeker zou kunnen en ze gaat hem vragen of hij dit zou 
willen gaan doen. Ook Will Lehmer meldt zich als mogelijke websitebeheerder.  
De secretaris zal zorgen dat de leden de juiste gegevens krijgen voor de website; de oude en de 
nieuwe website bestaan nu nog wel even naast elkaar. 
 
Er is inmiddels ook een Facebook groep aangemaakt; op de nieuwe website komt een link naar deze 
Facebookgroep. Secretaris zorgt ervoor dat leden het adres van de website en Facebook pagina 
krijgen. 
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wisseling beheerders complex Boterdiep. 
In de loop van het afgelopen jaar heeft er een wisseling van beheerders op het Boterdiep plaatsgehad 
omdat Henny Post had aangegeven deze rol niet meer te willen vervullen. Daarnaast is Carla Luining, 
de tweede beheerder, niet veel later naar elders verhuisd. 
Dit is het bestuur besproken en het bestuur vond het belangrijk dat er snel een beheerder zou komen. 
Kees Kamstra, die zich op de vorige ALV als bestuurslid had aangemeld, heeft aangegeven dat hij 
deze rol van beheerder graag zou vervullen. 
Bestuurslid zijn en tegelijk beheerder, dat is niet combineerbaar. Ingeval van problemen op een 
complex, moet het bestuur onafhankelijk kunnen oordelen. 
Daarmee heeft Kees zich teruggetrokken uit het bestuur. Sinds juni is hij beheerder van het Boterdiep 
complex, geassisteerd door Will Lehmer. 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Notulen ALV van 21 maart 2016   
De notulen van de ALV van vorig jaar zijn via het tuinboekje aan iedereen toegestuurd.  
(en ook al per mail na de ALV 2016 via de beheerders) 
 
We lopen de notulen van de vorige ALV bij langs.: 
 
Joke Sprang vraagt of naast vergunning van het bestuur om een bouwwerk neer te zetten, ook nog 
vergunning van de gemeente nodig is. Volgens haar (en andere leden van de vergadering) is dit 
komen te vervallen en is toestemming van de gemeente niet meer nodig. 
 
Voorzieningen op de tuinen: op Oosterhoogebrug staan nog steeds geen waterpompen en water 
putten uit de diepe tussensloot is niet makkelijk. Komen er nog pompen? 
Annie Zijlstra zegt dat de ervaringen met pompen op het Boterdiep niet goed waren, ze gingen snel 
kapot. Daarom komen er geen waterpompen op Oosterhoogebrug. 
Will Lehmer vertelt dat ze op het Boterdiep 6 vaten van 1000 liter over het complex hebben verdeeld. 
Will heeft een motorische pomp en daarmee worden de vaten volgepompt. 
  
De Fossemaheerd heeft in 2016 nog geen geld gebruikt voor de basisvoorzieningen; als mensen daar 
wat willen is er budget voor verbeteren van de basisvoorzieningen. 
 
Biologisch tuinieren / permacultuur: Annie vertelt dat dit over is. De mensen die hierbij betrokken, zijn 
allemaal van de tuin af. 
 
De notulen van vorig jaar worden hierbij vastgesteld. 
 
4. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017  
Om de financiën goed te kunnen bespreken, zullen er volgend jaar een aantal geprinte exemplaren 
aanwezig zijn van de jaarrekening en de begroting. 
 
De penningmeester licht de begroting toe: ook over het afgelopen jaar is er een positief resultaat, 
omdat er in 2016 méér inkomsten zijn geweest dan begroot en minder uitgaven dan gepland. 
Redenen: soms zijn tuinen wel 3x per jaar verhuurd, vanwege snelle doorstroming, waardoor er 
meermalen contributie en tuinhuur is ontvangen. 
Verder was er geld beschikbaar om basisvoorzieningen van de tuinen te verbeteren, maar dat is (nog) 
niet op alle complexen uitgegeven. 
Daarom worden in de begroting voor 2017 wederom méér uitgaven gepland om de 
basisvoorzieningen goed op orde te krijgen; we hebben er het geld hiervoor beschikbaar. . 
 
5. Verslag kascommissie 2016  (Agatha Schnieders en Stella Schenkel)) 
De kascommissie heeft de een duidelijk overzicht van de financiën gekregen en heeft 
steekproefsgewijs enkele controles uitgevoerd. De kascommissie is van mening dat de 
penningmeester zijn taak goed heeft uitgevoerd. De penningmeester krijgt hiervoor applaus. 
De vergadering verleent decharge aan de penningmeester. 
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6. Benoeming nieuwe kascommissie 2017 
Meindert Meijer en Henk v.d. Molen (beiden complex Oosterhoogebrug) melden zich aan als leden 
van de kascommissie voor volgend jaar. 
 
7. Oproep voorzitter en algemeen bestuurslid 
Eerder dit jaar hebben de leden een oproep gekregen dat het bestuur uitbreiding nodig heeft. 
We zoeken een voorzitter en een algemeen lid van het bestuur.  
Op deze oproep heeft Stella Schenkel (Boterdiepcomplex) gereageerd; ze wil wel bestuurslid zijn. 
Ter vergadering meldt Ro Blokzijl ( Boterdiepcomplex) zich ook als nieuw bestuurslid. 
Hiermee zijn we op sterkte. Dat we geen officiële voorzitter hebben, is niet zo’n probleem, dit regelt 
het bestuur onderling wel. 
De vergadering stemt in met deze twee nieuwe bestuursleden. 
 
8.  35 jarig bestaan van de vereniging; instellen lustrumcommissie 
De voorzitter legt de leden de vraag voor of we op een of andere manier extra aandacht zouden 
moeten geven aan het feit dat we dit jaar 35 jaar bestaan. Dan zou het handig zijn om een 
lustrumcommissie samen te stellen bestaande uit vertegenwoordigers van alle complexen. 
Gezien de begroting zou er een budget van € 1000,- beschikbaar gesteld kunnen worden. 
Na enige discussie over de hoogte van dit bedrag wordt er gestemd: vrijwel alle stemmen zijn vóór, er 
is één onthouding. Besluit: er mag maximaal  € 1000,- besteed worden.  
 
Ideeën die tijdens de vergadering genoemd worden: 

- er is in februari een beheerdersoverleg geweest en daar ontstond het idee op om een running 
cycling dinner te organiseren, waarbij leden van de ene naar de andere tuin kunnen fietsen 
waarbij elke tuin een menugang verzorgt 

- een lezing over biologisch tuinieren door iemand die daar veel over weet, met iets te eten en 
drinken daarna 

 
Wie meldt zich voor deze lustrumcommissie? 
complex Boterdiep: Kees Kamstra, Anna v.d Molen, Titia Zijlstra 
complex Oosterhoogebrug: Henk v.d. Molen, Gea Piek 
Deze vertegenwoordiging lijkt niet in evenwicht als er niet ook een vertegenwoordiger namens de 2 
kleine complexen Fossemaheerd en Froukemaheerd gevonden wordt. 
M.a.w.: er dient nog iemand van een van deze complexen bereid te worden gevonden in deze 
commissie mee te gaan doen. Dat is een voorwaarde voordat de commissie van start kan gaan. 
Frank van de Waard (beheerder Fossemaheerd) zegt dat ze op de tuin binnenkort een schoonmaak-
dag hebben en dan zal hij dit aan de tuinders daar voorleggen. Hij zal er ook voor zorgen dat Hugo 
Ahrends (beheerder Froukemaheerd) over de lustrumcommissie geïnformeerd wordt.  
Over 2 weken zal het resultaat gemeld worden aan het bestuur.  
 
9. Rondvraag 
Gea Piek vindt dat het schoonhouden van de paden tussen de tuinen erg bewerkelijk, zeker als haar 
buurman hier niets aan doet. Zou dit niet op de schoonmaakdagen gezamenlijk kunnen gebeuren? 
Afspraak hierover is dat ieder zelf zorgt voor het onderhoud van paden tussen de tuinen en ook een 
deel van de gezamenlijke paden die aan de tuin grenzen. Natuurlijk is het lastig wanneer je buren 
daar anders mee omgaan dan je zou wensen, maar de basisafspraak gaat daarom niet veranderd 
worden. 
Ook meldt ze dat egels veel slakken eten, zouden er geen egels naar de tuinen gebracht kunnen 
worden? Daarover lopen de meningen erg uiteen. Tips van het nut van egels zou wel op de website 
gezet kunnen worden.  
Verder vindt ze dat er wel veel verstening zichtbaar wordt op de tuinen, kan dat niet anders? 
Het staat mensen vrij om wel of geen stenen op hun tuin te leggen, 
 
Kees Kamstra stelt het punt van de borg van € 50 aan de orde. Soms laten mensen hun tuin zo slecht 
achter, dat het heel veel tijd kost om de zaak weer toonbaar te maken. Zou de borg niet omhoog 
moeten?. Over mogelijk verhogen van het bedrag van de borg wordt besloten dat de beheerders 
hierover eerst met het bestuur overleggen hoe we hiermee moeten omgaan.  
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Henk v.d. Molen meldt dat er over biologisch tuinieren heel veel informatie bestaat, hij heeft recent 
een interessante lezing hierover bijgewoond. Zou dat iets voor ons zijn? Iemand stelt voor of dit iets 
kan zijn voor de lustrumcommissie. 
AVVN - landelijke organisatie voor hobbytuinders. We zijn als DDW geen lid van de AVVN. 
Heeft dit een reden? 
Sommigen herinneren zich dat dit langer geleden ook al eens aan de orde geweest is  en dat het toen 
te duur werd gevonden. Henk gaat uitzoeken wat het oplevert om van de AVVN lid te worden en wat 
de kosten zijn. 
 
Er wordt de vraag gesteld over mogelijk sanitaire voorzieningen? 
Vorig jaar is daar ook over gesproken, toen we het over de basisvoorzieningen van de complexen 
hebben gehad. Toen is gesteld dat de basisvoorzieningen voor een complex bestaan uit een 
watervoorziening, een afrastering/hek met een afsluitbare toegang en een schuilhut. Maar we gaan 
bv. geen elektriciteit of waterleiding aanleggen. 
Een toilet valt niet onder de basisvoorzieningen; het is een basisvoorziening-plus. Maar wanneer men 
met een betaalbaar alternatief komt, zou dat mogelijk bekeken kunnen worden.  
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering rond half 10 en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar. 
 
 
 
 
 
Besluitenlijst: 
Om de financiën goed te kunnen bespreken, zullen er  op de volgende ALV een aantal geprinte 
exemplaren aanwezig zijn van de jaarrekening en de begroting. 
 
Secretaris zorgt ervoor dat leden het adres van de website en Facebook pagina krijgen. 
 
Over mogelijk verhogen van het bedrag van de borg is besloten dat de beheerders hierover eerst met 
het bestuur overleggen hoe we hiermee moeten omgaan. 
 
  
 
16.03.2017 per mail naar de beheerders verzonden met verzoek dit naar de leden door te sturen. 


