Volkstuinvereniging gemeente Veere
Onderwerp: verslag bijeenkomst complexcoördinatoren
Datum

: 12 november 2019

Plaats:

Grijpskerke, Noordzaal bij de Opstandingskerk. Jacob Catstraat 7.

Aanwezig: bestuur:
Floor Arts(voorzitter), Jan de Groot, Freek Wisse(notulist) en Huub van der Laan.
Coördinatoren: Kees Roelse en Carla Janisse(Westkapelle), Isaac Bebelaar en Matthijs
Louws(Oostkapelle), Hans Geertse en Rinus Berrevoets (Grijpskerke), Ko Riemens
(Meliskerke), Merijn Vermast (Veere), Lau Jasperse(Veere, Zanddijk ), Jaap Poortvliet
(Koudekerke), Piet de Keuning en Jaap Krijger(Biggekerke), John Tabak(Aagtekerke)
Afwezig met kennisgeving: Janis Wisse en Evelien Ravays.
1. De voorzitter, Floor Arts, opent de vergadering. Floor heet iedereen hartelijk
welkom. Hij legt het belang van de functie “complex coördinator” nog eens uit en
constateert dat zij prima functioneren en heel veel werk van het bestuur uit handen
nemen. Hij vraagt om uit te kijken naar een 5e bestuurslid. Wat neerslag betreft is
2019 een kopie van 2018, maar de opbrengsten waren een stuk beter door de
groeizame nazomer.
2. Notulen van de vergadering d.d. 20-11-2018, worden conform goedgekeurd en
vastgesteld.
3. Aandachtspunten n.a.v. deze notulen: alle zaken komen in de agenda aan de orde.
4. Algemene stand van zaken: Huub van der Laan: Van de 230 tuinen zijn er
momenteel 28,5 tuinen niet verhuurd. Iets grotere leegstand dan in het vorig jaar.
In de kernen met de hoogste leegstand, Koudekerke en Grijpskerke, de dorpsraad
vragen of wij via hun info-blad de volkstuinen onder de aandacht mogen brengen.
Het betalen van de borg is per nieuw lid geregeld. Grootte van de tuin speelt geen
rol.
5. Financiële stand van zaken: Jan de Groot: Momenteel hebben we ongeveer €9000-,-in kas. Een stijging van € 1200,- t.o.v. 2018. We kunnen een kleine buffer opbouwen
voor eventuele onderhoudswerken. Afgesproken blijft dat alle complex
coördinatoren omstreeks 1 november de watermeterstand doorgeven aan de
penningmeester.
6. Pauze: Voor aanvang van de pauze geeft Floor aan iedereen een Opinel-zakmes met
inscriptie. Dit is als dank voor het werk dat de c.c.’s en het bestuur doen.
7. Per complex, uitleg en ervaringen: Globaal zijn de volgende werken uitgevoerd:
Koudekerke, afrastering, afzetting paden en extra ploegwerk, Biggekerke, hek voor
het parkeerterrein en afrastering, Veere extra ploegwerk, Aagtekerke een hekwerk
rondom de tuinen. Koudekerke, het complex is goed afgeschermd. De paden
behoren nu bij het complex. Minder overlast van honden. 4 lege tuinen. De
problematiek rondom de tuinen van fam. Bosschart krijgt alle aandacht. Rekening
innen bij een huurder van 2 tuinen. Verbetering van het waterleiding netwerk wordt
nu opgepakt. Meliskerke: 2,5 tuin leeg, hier en daar wat overleg , een kasje bouwen.
Ze gaan bordjes plaatsen bij de niet verhuurde tuinen.

Westkapelle: De discussie rondom het verbod van Roundup. Bestuur heeft duidelijk
haar standpunt bij de leden uitgelegd. Het advies is om dit ieder jaar te herhalen bij
het begin van het groeiseizoen. Huub legt uit dat de fa. Pireco in de A.L.V. de
alternatieven zal bespreken. De plannen voor de uitbreiding van gemeentelijke
gebouwen worden concreter. Op termijn zal dit de verhuizing van een deel van de
volkstuinen inhouden. Aagtekerke: 7 tuinen leeg. Herten worden nu tegen
gehouden, tegen de konijnen wordt een laag scherm aangebracht. Echter de
woelmuizen blijken ook een plaag te zijn. Freek overlegt met John Tabak over dit
probleem. Ook heeft men prikkeldraad over. Biggekerke heeft hiervoor
belangstelling. Veere, de loslopende honden over het wandelpad zijn vervelend. Dat
probleem doet zich ook in Grijpskerke voor. Een extra bodje plaatsen. Freek zal met
Lau de problematiek van de hoge bomen bekijken. Veere, Langedam, Merijn vraagt
aandacht voor het ontbreken van water in de tuinen. Het bestuur gaat dit
onderzoeken. Oostkapelle, voor het eerste een lege tuin. Graag weer wat schelpen.
Verder gaat het prima. Grijpskerke; 3 lege tuinen. Ze hebben een grasmaaier over.
Biggekerke heeft belangstelling. Piet de Keuning zal helpen bij het snoeien van
fruitbomen. Op de groenstrook ligt veel hondenpoep. Vrouwenpolder, Freek legt de
vreemde situatie uit . Ondergrond voor een deel verkocht door de gemeente. We
willen pas verhuizen als er vervangende grond beschikbaar is.
8. Ervaringen contacten met VTV Levenslust in Vlissingen: In hun tuinwinkel hebben zij
af en toe leuke aanbiedingen. Op de website informeren hoe onze leden hiervan
gebruik kunnen maken.
9. Communicatie met de buitenwereld: We zoeken nog een beheerder voor de
website. Iedereen gaat in zijn eigen bestand zoeken naar iemand die hier verstand
van heeft. Via de mail gaan we de website promoten.
10. Aandachtspunten voor de algemene vergadering: Geen bijzondere punten.
Opnieuw aandacht vragen voor het werken zonder Round-up. De vergadering staat
gepland op 12 maart.
11. Rondvraag: De facturen worden weer door de c.c.’s rondgebracht. Piet Keuning
merkt op dat hij enkele bijzondere vlinders in de tuin heeft aangetroffen.
12. Afsluiting : Floor Ars sluit af met het aanbieden van een hapje en een drankje. Het
verenigingsgevoel leeft vooral per complex. Deze bijeenkomst was voor hem
opnieuw bijzonder waardevol. Eigenlijk draait de organisatie best goed.
Opgesteld door Freek Wisse:
16 november 2019

