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Mededelingen van het bestuur.
In maart vond de algemene ledenvergadering plaats en

Geschikte Peer” had het eerste volkstuincomplex in
beheer.

bent u voor het laatst bijgepraat. Vervolgens trad om

Inmiddels had Evert zich bereid getoond wederom

gezondheidsredenen onze voorzitter (Evert) af en

zitting in het bestuur te nemen, echter conform de regels

moesten de zittende bestuursleden oplossingen zoeken

ook als kandidaat-lid. Hierbij werd afgesproken dat Evert

voor de voortgang van de vereniging. Bart van den

als interim vice-vooraitter zou optreden en in deze functie

Helder werd bereid gevonden het bestuur te

de contacten met de gemeente zou onderhouden. De

ondersteunen en vervult sindsdien de functie van

vraag waar we mee worstelden was, moeten we een

interim-voorzitter. Als eerste en voornaamste taak zag

ledenvergadering uitschrijven om alleen de aanvulling

Bart de communicatie met de gemeente om tot

van het bestuur te kiezen. Besloten werd dit uit te stellen

ondertekening van het contract te komen en een volledig

tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering die

bestuur te krijgen. Nieuwe kandidaat-bestuursleden

jaarlijks in het begin van het jaar gehouden wordt. Is dit

werden gepolst en in willekeurige volgorde genoemd

in strijd met de statuten en reglementen die de vereniging

waren de volgende personen bereid het bestuur te

heeft? Nee, en wel om de volgende reden. In artikel 9 lid

ondersteunen en te versterken: Louis Otto, Louis

6 van de statuten staat dat een niet voltallig bestuur

Hoogervorst, Ko Valentijn en Louis Mulders. Evert was

bestuursbevoegd blijft. Conform artikel 31 van het

buiten de vereniging om in gesprek gekomen met de

Huishoudelijk Reglement kan het bestuur een commissie

burgermeester over de situatie voor Nieuwkoop, waarbij

benoemen om een opdracht uit te voeren. Deze

de volkstuinen in Ter Aar ter sprake kwamen. Omdat

commissie wordt ontbonden zodra de opdracht gereed is

Evert altijd de contacten met de gemeente had

dan wel na een periode van maximaal 12 maanden.

onderhouden, was hij bereid contact op te nemen met het

Daarnaast is overwogen dat de leden willen tuinieren en

bestuur en als tussenpersoon op te treden. Het

geen lid zijn geworden om te vergaderen. Inmiddels is

conceptcontract en de overigen eisen van de gemeente

gebleken dat deze werkwijze door de meeste leden is

werd besproken. Evert organiseerde een gesprek tussen

geaccepteerd.

het bestuur (incl. kandidaatsleden) en de burgermeester
en de heer Dijkstra.

Zoals eerder vermeld is de vereniging sinds 1 juli van dit
jaar beheerder van het moestuincomplex in Ter Aar. Dit
betekent dat, rekeninghoudend met de vakantieperiode,
niet stil is gaan zitten, maar zaken is gaan regelen. Het
begindeel van het pad is opgeknapt. Het deel ter hoogte
van tuin 16, waar nog veel water staat, wordt binnenkort
nog onderhanden genomen. Ook zal er bij de brug een
goot geplaatst gaan worden zodat het regenwater van de
parkeerplaats niet meer naar ons terrein zal lopen. Ook
dit werk zal worden uitgevoerd door de firma Rijneveld.
Als bestuur hechten wij er grote waarde aan dat het
complex er netjes uitziet. Daarom is met de gemeente

De standpunten en wensen werden hier duidelijk
besproken en nog geen veertien dagen later, op 1 juli jl.
werd het contract met de gemeente getekend. Vtv “De

geregeld dat er eenmalig containers geplaatst worden
waarin op de tuin liggend afval gestort kan worden, met
uitzondering van groenafval en asbest. Dit laatste dient

verpakt en apart aangeboden te worden. Inmiddels is

kalender. Dit stuk grond ligt in het bestemmingsplan

gebleken dat hier een goed gebruik van wordt gemaakt

Kern Nieuwkoop. Dit bestemmingsplan gaat

en er reeds 3 containers volledig gevuld zijn. Er worden

geactualiseerd worden. Tot 27 oktober jl lag dit ter inzage

daarom nog twee containers bijgeplaatst.

en konden wijzigingsvoorstellen worden ingediend. Het

Dat de vereniging het beheer heeft gekregen over het
complex in Ter Aar hebben de leden daar ook reeds
ondervonden. De huur werd niet meer betaald aan de
gemeente, maar aan de vereniging. Met de overname van
het complex is ook de borg overgenomen van de
gemeente. Helaas heeft de gemeente hierover geen goede
administratie bijgehouden. Indien een lid de huur van
een tuin opzegt, dient hij deze schoon en leeg achter te
laten. Indien de huurder dit niet doet zal de betaalde borg

bestuur heeft hiervan gebruik gemaakt om verschillende
stukken grond in het bestemmingsplan als volkstuin
aangemerkt te laten worden, zodat we later niet een
aparte procedure moeten gaan volgen. Zodra er meer
zekerheid is, zullen we hierover informatie geven. Omdat
het er niet naar uitziet dat dit allemaal op korte geregeld
kan worden, dienen leden uit Nieuwkoop die in
aanmerking willen komen voor een tuin in Ter Aar dit bij
het bestuur te melden.

gebruikt worden om de tuin op te ruimen. Door de

Het seizoen loopt ten einde en de voorbereidingen voor

gemeente is in de loop van jaren 4 borgbedragen in

het nieuwe seizoen zullen niet lang op zich laten

rekening gebracht. Variërend van f 50,- tot € 100,-. Als

wachten. Wat gaan we doen als vereniging? Bepaalde

bestuur hebben we er voor gekozen de borgbetaling per

dingen kunnen we gezamenlijk inkopen en daarbij

tuin voor iedereen gelijk te stellen op € 50,- per tuin van

korting bedingen. Er zou ook een ruildag voor zelf

ca. 100m . Dit betekende dat sommige huurders iets

gezaaide plantjes georganiseerd kunnen worden. Heeft u

moesten bij betalen en anderen iets terugkregen. Hiermee

ideeën of voorstellen laat het weten aan het bestuur.
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hebben we in een keer een sluitende administratie
gerealiseerd. Elk lid heeft hiervoor inmiddels een
rekening gekregen met daarop indien aan de orde
gespecificeerd de contributie, de tuinhuur en de borg,
alsmede een opgaaf van het reeds betaalde bedrag. Nog
niet ieder lid blijkt betaald te hebben. Ook de
penningmeester zit niet te wachten op extra
administratie. Hij tuiniert liever. Als bestuur hebben we
daarom besloten aan de leden die nog niet betaald
hebben een herinnering te sturen. Wordt dan nog niet
betaald dan zal een tweede aanmaning aangetekend
worden verzonden. Dit is overeenkomstig art. 6 lid 4 van
de statuten en art. 8 lid 4 van het Huishoudelijk
Reglement .Blijkt dan dat binnen 14 dagen nog niet
betaald is, zal een incassobureau worden ingeschakeld.
De rekening wordt dan verhoogd met de kosten van het

Het bestuur wil graag de vereniging promoten. Een van
de ideeën die hierbij leeft is het organiseren van een
lezing. Dit zou kunnen gaan over een bepaalde
kweekmethode, vergeten groentes of over een biotuin,
etc. Dit zou voor zowel leden als niet leden (tegen een
kleine vergoeding) kunnen. Hoe denk u daarover. Laat
het ons weten.
De vereniging heeft ook een website. Heeft u al eens
gekeken naar http://www.vtvdegeschiktepeer.nl ? Wist u
dat onze website ook regelmatig bezocht wordt door
tuinders uit België en er daar ook verwijzingen zijn naar
onze website. Heeft u een bijdrage voor de website laat
het dan aan ons weten. Informatie hoe dat kan vind u in
de kop van deze nieuwsbrief.

incassobureau. Tevens zal dan conform de reglementen

Is er een bepaald onderwerp waar u meer informatie over

besloten worden het betreffende lid te royeren en de

wilt hebben van het bestuur en dat ook voor andere leden

toegang tot de tuin te ontzeggen. We hopen dat dit nooit

interessant kan zijn laat het weten.

zal voorkomen.

Mulchen

Binnenkort zal een mededelingen bord geplaatst worden
aan het begin van het terrein in Ter Aar. Ook zal er een

In de herfst is het slim om de grond te mulchen. Mulchen

brievenbus komen om verzoeken, opmerkingen, ideeën

is het aanbrengen van een beschermende laag op de

of klachten in te deponeren.

aarde, tussen de planten en onder de bomen. De

Met betrekking tot het verkrijgen van een tuincomplex in
Nieuwkoop wordt nog steeds overleg gepleegd met
grondeigenaren. Een stuk grond is van de gemeente en
heeft als bestemming algemene begraafplaats. Het is
echter niet duidelijk of dit door gaat. Zover bij het
bestuur bekend staat dit voor volgend jaar op de politieke

mulchlaag beschermd planten tegen strenge vorst en is
meteen prima voeding voor de bodem. Je kunt kiezen uit
verschillende materialen. Afgevallen bladeren,
cacaodoppen, houtsnippers of schors geven een mooi
natuurlijk effect. Het voordeel is dat ze ook het onkruid
goed weghouden.

