
VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING VTV DE
VLASHOF, GEHOUDEN IN SYMFONIE, DONDERDAG 5

APRIL 2018.

De aanwezige leden hebben bij binnenkomst getekend voor ontvangst van stemkaarten en 
consumptiebonnen.

Aanwezig: Jan van Leeuwen, Mw. M.P. van Boxtel, Mw A.M. van Boxtel, Manu Zantkuijl, 
Anneke van Luyken, Ineke Kwantes, Ingeborg Staaijen, Sacha van Oosterhout, Bart van 
Oosterhout, Marina Wennink, Huub Kwantes, Ben Ramdani, Mw. Trum, Maikel Dinther, Leo 
van de Wouw, Jan Vos, Jos Wouters, M. van den Braak, Dennis Huizinga, Hanneke Godfroij,
Henk Christ, Colette Schneider, Ans Schreurs, Kees Wilborts, Pierre van Zuylen, Mireiile 
Harteveld-Bauw, Ria Romein, Dhr Frèrejean, Lin The, Cees van Zundert, Chris de Beer, Tine
de Ruiter, Suliman Shamma, Ron van Lee, Marianne Verkroost en Jan van der Heijden 
(notulist).

Afgemeld: Sebastiaan Verkuijl, Babs Heijsser, Toon Noot, Millie Blondé-Goedhart, dhr van 
den Braak, Saskia van Weert-Berghout, dhr Musters, dhr, Poelstra, mw. Poelstra-Ignacio, 
Daisy van de Berghe, Wilfred obbe, Jeltje Bedeaux, Frans Bedeaux, Sven Harteveld, Marty 
van Lier, Roy Kuyk, Kevin van de Berghe.

- Opmerking over de opzet van de notulen:
De notulen zijn opgemaakt in de volgorde van de door het bestuur opgestelde agenda.

- De in deze notulen opgenomen inhoudelijke verslagen van de 3 bestuursleden zijn 
met enkele tekstuele aanpassingen integraal overgenomen.

1.Opening van de vergadering door de voorzitter.
 Ans bedankt alle aanwezigen voor hun komst. 

Manu merkt op dat in het huishoudelijk reglement onder pt 2.4 , staat, dat de secretaris de 
notulen van de ALV maakt. 
De voorzitter geeft aan, dat door omstandigheden de secretaris niet in staat is om dit te doen
en heeft Jan van der Heijden benaderd, die in principe voor een keer als notulist optreedt. De
notulen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

De ALV gaat hiermee akkoord.

2.Verslag van de vorige vergadering.
Manu vraagt n.a.v. Blz 4, alinea 2. of de beloofde inventarisatie per tuin, door het bestuur al 
heeft plaatsgevonden. De voorzitter geeft aan, dat dit nog een voornemen is en nog niet 
heeft plaatsgevonden.

Ans:
Blijkbaar is er een kaart van de waterleidingen, in het verleden met hulp van Jos gemaakt.
Het bestuur gaat hierover een enquête doen, waarbij per tuin gevraagd wordt om de 
hoofdkraan en de leidingen aan te geven.

Blz. 5, betr. feest. Dat is niet doorgegaan, er bleek niet voldoende animo om dit te 
organiseren.

3.a Aanvulling op de agenda  .
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 Anneke wil als aanvulling op de agenda opmerken dat de klusochtend niet bedoeld is voor 
het opruimen van andermans tuintje.
De voorzitter geeft aan, dat het niet in alle gevallen lukt, om het verlaten tuintje op te ruimen. 
De sanctie is, dat de borg niet wordt terugbetaald.
Vraag Manu: worden leden, die hun tuin verwaarlozen weleens weggestuurd. Antwoord: dat 
is in 2017 1x voorgekomen.

3.b Ingekomen stukken. Er zijn een aantal vervelende anonieme brieven binnengekomen, 
waarschijnlijk afkomstig van dezelfde persoon. Op de inhoud van die brieven wordt op deze 
plaats niet nader ingegaan.

4. Inhoudelijk verslag 2017, opgesteld door secretaris Dennis

Vanwege persoonlijke omstandigheden en toenemende werkdruk ben ik een behoorlijke tijd 
afwezig geweest. Ans en Bob hebben mijn taken verdeeld en uitgevoerd. 
Ik begin weer beetje mee te draaien, echter nog niet volledig.

We zijn nu als bestuur op de feiten gedrukt dat, als er iemand van het bestuur wegvalt, de 
werklast van de overige 2 te veel wordt. Het is noodzaak dat er bestuursleden bijkomen.

Leden opbouw:
Er zijn afgelopen jaar 11 inschrijvingen en 9 uitschrijvingen geweest.
We hebben van 2 leden afscheid moeten nemen vanwege hun overlijden
Louis Benito en Lauran Mommers

Leeftijdsopbouw van de leden:
3 Twintigers, de jongste 25
5 Dertigers
15 Veertigers
12 Vijftigers
18 Zestigers
21 Zeventigers
4 Tachtigers. Oudste 85

De meeste inschrijvingen verlopen na interesse en via internet.
De website levert vruchten af.

Aanname beleid.
We zijn strenger geworden in het aanname beleid. We accepteren alleen nog leden 
waarmee we kunnen communiceren over de regels die wij hanteren. We willen dat ze ons 
overtuigen dat ze de regels begrijpen en zullen naleven.
We bespreken zaken zoals, knolvoet, wisselteelt milieu vriendelijk tuinieren.

Werkochtenden.
*We hebben het grote onderhoud afgelopen jaar zonder onze vertrouwde  tuincommissaris 
moeten doen. Gelukkig hebben een aantal vaste leden het grootste deel van het onderhoud 
voor hun rekening genomen, hiervoor onze dank!.
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*Er zijn afgelopen jaar een aantal klusochtenden uitgevallen, hoofdzakelijk door het slechte 
weer.
De rest van de ochtenden waren redelijk bezet.
Bovendien zijn er ook een aantal leden die tijdens de klusochtend niet aanwezig kunnen zijn.
Zij hebben zich op een andere manier ingezet voor de vereniging.
*Helaas zijn er ook nog genoeg leden die we nooit op de klusochtenden zien of zich op een 
andere manier inzetten voor de vereniging, dit vinden we erg jammer. We willen dan ook dat 
beter word omschreven in ons HR dat 2 maal per jaar verplicht is, om je in te zetten voor de 
vereniging. Het kan zijn dat als de opkomst van leden zo blijft, we een externe partij moeten 
inhuren, hetgeen de vereniging uiteraard geld gaat kosten.
Een lid heeft aan het bestuur gevraagd ontheffing te krijgen voor deelname aan 
werkzaamheden. Dit is geaccepteerd.
Dan geef ik nu het woord aan Ans terug.

4. Inhoudelijk verslag voorzitter, Ans

Het bestuur bestond in 2017 uit Bob Frerejean, penningmeester, Dennis Huizinga secretaris 
en Ans Schreurs voorzitter.

We hebben 11 bestuursvergaderingen gehad en 50 spreekuren. 

Wat valt er op aan afgelopen tuinjaar?

Begin van het seizoen 2017 hebben we te maken gehad met stevige nachtvorst, die flink wat
schade heeft aangericht. Vooral de bloesem van fruitbomen en de hortensia's hadden er flink
van te lijden.

- Onderhoud

Het zwaarst beschadigde deel van het wegdek is vernieuwd. Het was een flink karwei, dat de
vrijwilligers enkele weken heeft beziggehouden, Het bleek toch wel erg zwaar werk te zijn. 
De laatste loodjes werden in de stromende regen afgelegd. In totaal hebben er 20 
verschillende vrijwilligers aan meegewerkt. Toen het klaar was hebben die, ter afsluiting, een 
verdiende barbecue gekregen. De gemeente Tilburg heeft (bij hoge uitzondering) voor de 
afvoer van het asfalt gezorgd. 

De poortsloten zijn vernieuwd. Iedereen heeft een nieuwe sleutel gekregen en het kleine 
poortje is als noodpoort ingericht zodat iedereen altijd de tuin kan verlaten, ook als de sleutel
zoek is.

Om de veiligheid te verbeteren is de begroeiing tussen beide poorten weggehaald. Dan 
kunnen gebruikers van beide poorten elkaar beter zien en even op elkaar wachten. 

Op advies van tuinleden zijn ook poortvangers toegevoegd en reflectors geplaatst. Heel fijn 
dat jullie meedenken.

In de groenstroken hebben we afgelopen jaar voor het eerst de reuze berenklauw moeten 
bestrijden en de Japanse duizendknoop. Beide zijn invasieve onkruiden. Dat betekent dat ze 
geen natuurlijke vijanden hebben en ongehinderd kunnen woekeren als we niets doen. Ze 
komen oorspronkelijk niet uit onze streken. 
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De reuze berenklauw kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Verbranding met ernstige 
blaarvorming door het sap. De Japanse duizendknoop is een woekerplant die hele 
funderingen kan aantasten. Dat hebben we ook liever niet. Mochten deze planten in je tuin 
opduiken, meldt dit dan bij het bestuur.

Afgelopen jaar hebben we het weer zonder officiële tuincommissaris moeten doen. Dat is 
geweldig opgevangen door vaste vrijwilligers. Mensen waarop je altijd een beroep kunt doen 
en die bij elke bijzondere klus aanwezig zijn om te helpen of adviseren. We kunnen ze niet 
missen en zijn er heel blij mee.

- Boomstronken

Er zijn afgelopen jaren tientallen boomstronken uit tuinen gehaald. Dat is zwaar werk. Bomen
horen niet in een volkstuin omdat ze teveel schaduw geven en in een brede kring de voeding
uit de grond halen waardoor er verder niets groeit. We zijn dus heel blij met deze uitdunning.

- Dieren in de tuin. 

Jos heeft er voor gezorgd dat de ratten populatie onder controle blijft. Zo ving hij aanvankelijk
wel 47 ratten in één jaar. In 2017 nog maar 26. 

Ratten zijn alleseters en halen graag voedselresten uit de compostbak. Gooi er dus nooit 
bereid eten op. Neem dat mee naar huis en gooi het daar in de container.

De duiven, en kraaien komen graag mee snoepen van jong groen, bonen, zaden en bessen. 
Er zijn trucjes om ze te ontmoedigen. Als je zorg t dat ze geen landingsplaats hebben maak 
je het al lastig.

Tip: Met een dun touwtje boven een stok kunnen ze daar niet meer landen.

- Waterverspilling

Afgelopen jaar hebben we 5 x te maken gehad met doelloos wegstromend duur kraanwater. 
Als de druk op de tuinslang blijft staan en de zon er lekker op schijnt, dan begeven die 
slangen het. Haal dus altijd de druk er af. Maak er een gewoonte van de slang te 
ontkoppelen. Dan kan hij ook niet gaan lekken. Gelukkig zijn er attente leden die het meteen 
doorgeven als ze dit zien, zodat er snel maatregelen genomen kunnen worden.

- Jaarlijkse gemeente controle

We krijgen elk jaar een gemeenteambtenaar op bezoek die de onderhoudstoestand van ons 
complex beoordeelt. De belangrijkste opmerking ging over het onkruid op de paden. 

N.a.v. inhoudelijk verslag van Ans, vraagt mw. Harteveld of de klusochtend verzet kan 
worden naar zondag, voor degenen, die op zaterdag moeten werken.

Opmerking voorzitter  , 
Het is belangrijk, om op het waterverbruik te blijven letten, er komen vaak niet ontdekte 
lekkages voor, die voor veel waterverspilling zorgen.
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5. Bespreken financieel jaarverslag 2017, door penningmeester, Bob

We kunnen met een gerust hart stellen dat onze financiële situatie gezond is.
Ondanks het feit dat er afgelopen jaar een aantal behoorlijke investeringen hebben 
plaatsgevonden, is ons eigen vermogen maar iets gedaald (€ 207,55)

1700  debiteuren rekening: huisje op tuin 20 overgenomen voor € 180,00. Als de 
fietsenstalling klaar is, komt deze tuin weer in de verhuur en zal het huisje en kas voor die 
prijs worden verkocht. 
Door inmenging van de gemeente en de OVAT hebben wij het huisje en de inboedel van tuin 
190 moeten overnemen voor een bedrag van € 575,00. Deze tuin is op 22 januari verhuurd 
en de opbrengst van het huisje en de inboedel is € 575,00.

4060 water: Begroot € 2000,00 Tm 31.12.2017 betaald € 2139,10.
Uiteindelijk overschrijding van € 139,00. Het bestuur heeft gezien dat een aantal leden 
tussen 10.00 en 17.00 uur in de zomer het water rijkelijk hebben laten vloeien. Deze mensen
zijn op hun gedrag aangesproken. Toch willen wij vragen om zuinig gedrag.

4100 klein materiaal en onderdelen: Afgelopen jaar hebben we weer een aantal rollen anti-
worteldoek aangeschaft. Aangezien we hier ook nog niet verhuurde tuinen mee afdekken, 
komt dit niet meteen ten gunste van deze rekening.

4210 groot materieel (investeringen). 
-  Aanpassing sluiting poorten en nieuwe sleutels € 3.478,75
-  Aanhangwagen, extra wielklemmen en disselslot € 1.023,30
-  Echo Bosmaaier  € 526,14
-  Compress Roda € 109,00
-  Accuboor en decoupeerzaag Hitachi  € 274,90
-  Klein materiaal  € 214,25
-  Totaal € 5.626,34

4220 Groot Onderhoud wegdek
Aan huren van gereedschappen, aankoop van materialen, vrijwilligersvergoedingen en
een etentje voor alle deelnemers heeft het kruispunt € 1617,00 gekost.
De bedoeling was om het hele complex te bestraten doch de gemeente gaf opeens niet 
meer thuis.
Ook de blessures die menigeen hiermee opliep, heeft ons pas op de plaats laten maken.
Door de wegafsluiting zullen we minder ingrijpende herstelwerkzaamheden hoeven te doen.
Op de resultaten rekening staat onder kostensoort 4210 als zijnde begroot € 13.000,--.
Ook de kostensoorten 4220 en 4230 vallen onder dit bedrag. Voor de komende jaren worden
deze kostensoorten apart op de begroting opgenomen.

8130 Ingehouden tuinborg. Mensen die het complex hebben verlaten, maar hun tuin in 
slechte staat hebben achtergelaten, hadden geen recht op retournering tuinborg. Alles bij 
elkaar een opbrengst voor de vereniging van € 955,00

8150 opbrengst tuinhuisje: Ook hebben een aantal mensen van de opbrengst van hun 
tuinhuisjes afgezien.
€ 175,00 was de opbrengst die ten goede komt aan de vereniging.

Bezettingsgraad tuinen
In 2017 heeft slechts 1 tuin het hele jaar door leeggestaan, en wel tuin 98. 
De voedselbank en kindertuin zijn projecten die opgenomen zijn in de financiële administratie
van de Vlashof maar die volledig vergoed worden door gemeente en stichting opmaat. Beide
tuinen dragen huurgelden af aan de vereniging.
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6.Verslag van de kascontrolecommissie over 2017De kascontrolecommissie, Manu 
Zantkuyl en Ineke Kwantes, hebben de stukken goedgekeurd.
De aanwezig leden verlenen decharge aan het bestuur.

7. Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2018.
Manu Zantkuyl en Ineke Kwantes zijn benoemd. Reserve is Ria Romein.

8. Wijzigingen huishoudelijk reglement.

7.5 Bij overdracht van de tuin aan een nieuwe huurder dient sprake te zijn van overleg 
tussen de oude huurder en nieuwe huurder, waarbij het principe is dat de oude huurder 
het vruchtgebruik heeft tot en met 31 december en dat de nieuwe huurder de grond vanaf
1 januari kan bewerken, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd en goedgekeurd 
door het bestuur.

7.6 Er mogen géén overname gelden worden betaald voordat de afstandsverklaring is 
getekend.

Aldus vastgesteld door de ALV.

9.Voorstel om vrijwilligersvergoeding aan te passen.
De ALV stemt in met het voorstel om de vrijwilligersvergoeding te verhogen van E2,50 naar 
E3,50.

10. Bestuurssamenstelling.
10.1 Ans wordt wederom herkozen. Zij geeft duidelijk aan, dat deze termijn voor haar de 
laatste is.
10.2 Er zijn geen nieuwe kandidaten voor het bestuur.
Dat is een grote zorg zoals uit het verslag van de secretaris ook blijkt.

N.a.v. dit onderdeel van de vergadering heeft Henk heeft een aantal vragen en opmerkingen 
en suggesties.
In zijn tijd als voorzitter (gedurende 22 jaar) waren er geen problemen met het vinden van 
bestuursleden. Hij noemt een aantal suggesties.

-Wellicht moeten we terug naar een vaste vergoeding voor het bestuur. 
-In het verleden werden cursussen gegeven.
-Er was een vaste aanvoer van compost, er waren vaste werkgroepen. 
-De tuincommissie is  verdwenen en daarover bestaat ongenoegen heeft hij gemerkt. 
Kortom hij pleit in het algemeen voor meer structuur.

En tenslotte: de tuinen worden groter.

Het bestuur antwoordt, dat als 2 buren het samen eens zijn om met de tuingrens te schuiven 
daar geen bezwaar tegen is.
Henk vraagt of de bouwtekeningen nog gehandhaafd worden. 
Ja.

Henk bedankt het bestuur voor hun inzet.

Het bestuur benadrukt dat het open staat voor suggesties en verbeteringen.
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11. Rondvraag
Marcella wil graag een inventarisatie van de taken, die blijven liggen. B.v. door een lijst , 
waar mensen op kunnen intekenen, individueel of met een groepje (is altijd wat gezelliger) 

Mw Hartevelt attendeert op de nieuwe privacywetgeving en vraagt, hoe het bestuur hiermee 
om gaat.
De documentatie over de nieuwe privacywetgeving is toegankelijk voor de leden.
Er is door het bestuur al vooruitgelopen en het bestuur zal de leden informeren, hoe zij met 
de gegevens zullen omgaan.

Anneke vraagt zich af of de tuinen geschouwd kunnen worden, mede op het gebruik van 
worteldoek, het is schadelijk voor de diertjes en is niet ecologisch verantwoord. Bob neemt 
aan, dat nu het weer beter wordt, het worteldoek snel zal verdwijnen.

Manu: ivm wisseling van huurders, zou er gekeken moeten worden naar de bouwvergunning 
en indien nodig, de bebouwing teruggebracht moeten worden naar de oude maten.
Is hiervoor aanpassing van het reglement nodig?

Marina: hoe is het met het vijverbezit?
Bestuur: In principe wordt een vijver getolereerd en is ook goed in de ecologie, maar ivm 
watermisbruik, is het gewenst, deze met regenwater te vullen.

Henk: betr. tuin 25, de huurder laat de tuin al 4 jaar ongemoeid, kan het bestuur haar erop 
aanspreken? Bestuur is ermee bezig, maar tuin 25 is een randgeval.

Ingeborg: betreffende de e-mail enquête. Blijkbaar is enquête per e-mail niet voldoende. Er 
zijn leden, die geen internet hebben of er geen voldoende gebruik van kunnen maken.
Is een papieren enquête nog mogelijk? 
Bestuur: De enquête kon ook op papier ingevuld worden. Die hingen in de Unit en het is 
vermeld in de kas. Helaas lukt het nooit om iedereen te betrekken. Vanavond is ook niet 
iedereen aanwezig.
Verder is zij is niet blij met het paaltje aan de ingang.
Ook anderen bevestigen, dat zij er niet blij mee zijn. 

Er bestaat nog onduidelijkheid, over hoe aan de sleutel te komen, en dat levert onrust op

Anneke is erg blij met het paaltje, het geeft veel rust en het pad wordt minder belast.

Voorzitter legt uit, dat men het bestuur kan benaderen om de code van het sleutelkastje te 
krijgen.

Voorstel om op zaterdag ochtend standaard de paal naar beneden te doen van 10- 15 uur.
Op andere dagen kan men om de code vragen, om binnen te komen.
Evt. hardrijders moeten op hun gedrag aangesproken worden.

Manu attendeert op het feit, dat het bestuur niet over dit voorstel mag  beslissen zonder 
raadpleging van de leden. 
Bestuur: Leden zijn geraadpleegd middels enquête. Vooraan toch in ledenvergadering doen.
De ALV is het hier mee eens.
Besluit aangenomen deze keer niet met algemene stemmen en met enkele onthoudingen.
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12. Sluiting
Dank aan het bestuur voor de inspanningen in het afgelopen jaar.

- Applaus.

Waarna ieder uitgenodigd wordt voor een drankje.
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