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VAN DE VOORZITTER 

 

Beste tuinmannen en tuinvrouwen, 
 
Het jaar 2015 ligt al weer een paar maanden achter ons. Er is veel gebeurd in het 
afgelopen jaar. Veel tuinen zijn van eigenaar gewisseld en op dit moment is er nog 
een aantal tuinen beschikbaar. 
 
Met z’n allen hebben we de schelpenpaden vernieuwd wat voor goed begaanbare 
paden heeft gezorgd ondanks de natte winter.  Het was een gezellige ochtend en 
het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun bijdrage. 
De tuincommisie zoekt nog steeds een of twee extra leden die zo af en toe 
meehelpen. Verder is er een nieuw toegangshek en nieuwe sloten geplaatst. De 
ruimte naast het grote hek zal nog middels een net, bijpassend raster worden 
afgesloten. Wij hopen, dat in de toekomst, door het nieuwe hek en de nog te 
plaatsen bordjes “verboden toegang” het vandalisme wordt teruggedrongen. 
Mocht er toch nog iets vernield of gestolen worden dan zijn er in het 
tuinderskwartier aangifteformulieren beschikbaar. 
 
De school is afgelopen jaar weer zeer actief geweest met diverse werkzaamheden 
op ons complex, daarvoor zijn wij de school zeer erkentelijk. Wij hopen dat deze 
samenwerking nog lang zal duren. De school is van plan naast/achter de huidige 
kas een praktijklokaal te plaatsen. Daarvoor is door de school een tuin, die grenst 
aan de kas, overgenomen. Met een aantal tuinders is overleg geweest over het 
onderhoud van hun tuin, gelukkig konden er met de tuinders goede afspraken 
gemaakt en we zullen zien hoe e.e.a. uitpakt. Misschien ten overvloede, ik raad 
iedereen aan om het huishoudelijk- en tuinregelement nog eens door te lezen. 
 De financiën van de vereniging zijn op orde, de penningmeester spreekt van een 
“robuuste financiële positie”! 
 
Nu ik dit schrijf is het eerste lenteachtig weekend in aantocht, het wordt weer 
gezellig druk op de tuinen. Er wordt reeds gespit en over een poosje kunnen de 
aardappelen weer de grond in. In de kasjes wordt weer gezaaid en vol verwachting 
wordt gediscussieerd over de opbrengst. Dit laatste is een belangrijk onderdeel 
van het hebben van een moestuin, over het telen raak je immers nooit uitgepraat. 
Wij, het bestuur, hopen dat dit jaar weer brengt wat we ervan verwachten. Dat de 
regen valt als we het nodig hebben en dat de zon schijnt als de planten erom 
vragen. 
 
Volgend jaar vieren wij het 50-jarig bestaan van onze vereniging, heb je ideeën, zet 
ze op papier en lever ze in bij het bestuur. Het moet een groot feest worden. 
  
Wij wensen jullie een heel goed tuinjaar toe! 
 
 
Martin Jansen 
Voorzitter ATV Oranjebond 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

 
 
Verslag van de penningmeester 
 
De vereniging kan, in financieel opzicht, terugkijken op een goed tuinjaar. Het 
resultaat is ruim boven de begroting uitgekomen en de vermogenspositie is 
daarmee verder versterkt. Er is daarnaast geïnvesteerd in onder andere een 
nieuwe heggenschaar en in het schelpenpad.  
De ontwikkeling in de kaspositie vanuit gewone verenigingsactiviteiten incl. 
(vervangings-)investeringen was per saldo positief. Er is sprake van een robuuste 
financiële positie, met een positieve ontwikkeling hierin. 
 
Er zijn natuurlijk ook altijd dingen die beter kunnen. Zowel afgelopen tuinjaar, als 
ook dit tuinjaar heb ik moeten constateren dat de regels/ afspraken niet altijd 
nageleefd worden. Daarom wil ik van deze mogelijkheid gebruik maken om 
onderstaand een aantal afspraken onder de aandacht te brengen/ te 
verduidelijken. Daarnaast wil ik met ingang van het seizoen 2016/2017 de leden de 
mogelijk geven om per automatische incasso de jaarnota te voldoen. 
 
Afspraken: 
1. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van ten 
minste 2 maanden. Dit betekent dat opzeggingen uiterlijk 31 augustus bij het 
bestuur binnen moeten zijn. In uitzonderlijke gevallen zal het bestuur hier 
natuurlijk op een coulante wijze mee omgaan. 
2. De jaarnota moet jaarlijks voor 1 februari voldaan zijn. Het heeft mijn sterke 
voorkeur dat dit middels een overboeking of incasso gebeurt, omdat dit 
administratief voor mij het makkelijkst is. 
3. Indien het voor leden niet mogelijk is om de jaarnota in één keer te betalen, dan 
bestaat er natuurlijk altijd een mogelijkheid om een regeling te treffen. 
Vanzelfsprekend zal er dan tijdig een regeling overeengekomen moeten worden. 
Het lid neemt hiertoe tijdig contact op met de penningmeester.   
 
Erik Scholte 
Penningmeester ATV 
“Oranjebond” 
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VAN DE TUINCOMMISSIE 
 

 De tuincommissie is dringend op zoek naar mensen de commissie willen 
helpen met klussen op het complex.   

 Het paden schoffelen hoort niet in de sectorwerkzaamheden, dit is de 
verantwoordelijkheid van de huurder. Indien de huurder niet tijdig 
zijn/haar deel van het pad onderhoud (schoffelen en onkruid uit de heg 
verwijderen) worden zij hierover aangesproken door hun buren en/of de 
tuincommissie om deze werkzaamheden uit te voeren. 

 Wil iedere tuinder de sloot achter zijn eigen tuin schoon maken?  
In verband met de vele regen de afgelopen winter staat het water op 
sommige plaatsen erg hoog. Een goede afwatering is dan erg belangrijk. 

 Er was een goede opkomst bij de sectorwerkzaamheden in 2015. 

 Bij bijna iedere tuin staat een betonnen paal met het nummer van de tuin. 
Deze is niet altijd goed zichtbaar/leesbaar. Wilt u daar a.u.b. eens naar 
kijken? U zou het cijfer beter leesbaar maken door deze in te kleuren met 
een zwarte permanent marker of wat zwarte verf. 

 Het slot van het achterhek is vernieuwd. Wanneer u hem dichttrekt is hij 
dicht maar niet op slot. Wilt u het hek op slot doen? 

 
 
 
Heggen knippen: 

 Binnenkant van de heggen mogen worden geknipt door de huurder en zijn 

op 14 mei 2016 geknipt.  

 Op zaterdagen van 14, 21 en 29 mei 2016 worden de heggen geknipt in 3 

ploegen van minimaal 4 personen. Heggen die niet aan de binnenkant 

geknipt zijn worden ook geknipt en in rekening gebracht bij de betreffende 

huurder. 

 In de periode van 14 mei t/m 29 mei vrijwilligers ploegen samenstellen die 

op de andere dagen doorgaan met heggen knippen. Deze noteren ook de 

tuinen die aan de binnenkant geknipt worden. 

 Vergoeding voor het knippen binnenkant heg: € 7,50. 

 Beuken heggen alleen knippen in augustus/september. Zelfde systematiek 

als voor de andere heggen. 
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OPBOUW KOSTEN HUURPRIJS 2016  
 

 Lidmaatschap Oranjebond: € 22,60. Bijdrage AVVN: € 25,40.  

Grondprijs: € 0,34 per m2. 

 Wanneer men meerdere tuinen huurt, betaalt men de grondprijs + 

contributie en bijdrage AVVN. De verhuur wordt van jaar tot jaar bezien 

door het bestuur. Wil men zekerheid dat men de tuinen kan behouden 

moet men net zoveel malen verenigingsbijdrage betalen als het aantal 

tuinen. Maar men hoeft maar 1x de afdracht aan het AVVN te betalen. 

Voor de eerste tuin betaalt men contributie, voor de meerdere tuinen 

betaalt men een verenigingsbijdrage. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING ATV ORANJEBOND 17-4-2015 

 

 

1. Opening en mededelingen: De voorzitter heet iedereen van harte 
welkom en bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. PrO Assen wordt 
bedankt voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte en de 
koffie. 

  Helaas hebben we een lid van de vereniging die overleden is en we 
zijn even stil bij het overlijden van dhr. Hekman. 
Er is een kleine aanpassing van de agenda. Tussen punt 5 en punt 6, 
dus voor de verslagen van het verenigingsjaar, is een agendapunt 
toegevoegd. Dit gaat over de mestplaats en het schelpenpad. 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die behulpzaam zijn bij diverse 
werkzaamheden op de tuin. Heg knippen, schoonmaak van het 
tuinderskwartier en voor het onderhoud van de loods. U kunt zich 
opgeven bij één van de bestuursleden. We willen graag een lijst 
maken met mensen die oproepbaar zijn.  

2. Notulen algemene ledenvergadering 22-04-2014: Geen 
opmerkingen. 

3. Wat te doen tegen vandalisme en diefstal op het complex: 
Afgelopen verenigingsjaar zijn er diverse zaken vernield en gestolen. 
Het bestuur heeft contact gehad met de wijkagent en er is aangifte 
gedaan. Het advies van de wijkagent is om zoveel mogelijk 
gereedschap en kruiwagens op te ruimen. Verder is er geadviseerd 
om iedere keer aangifte te doen. Er zal een verkort aangifteformulier 
in de winkel te verkrijgen zijn. Dit is geen oplossing. Daarom willen we 
onze leden vragen hoe zij denken dat wij ons als vereniging kunnen 
beschermen tegen vandalisme en diefstal. Er worden geeltjes 
uitgedeeld waarop ieder zijn ideeën kan schrijven. Dit kan individueel 
of per tafel. Na de pauze zal er een overzicht worden gegeven van de 
ideeën. Vervolgens zal het bestuur zich later buigen over de 
opmerkingen en kijken welke mogelijkheden gerealiseerd kunnen 
worden. Dhr. Snippe, tuin 32a, vertelt dat vroeger werd gezegd dat 
het complex openbaar was.  De voorzitter antwoord dat het complex 
geen openbare ruimte is en dus zouden we een verboden toegang 
bordje mogen ophangen en mensen die vervelend doen weg sturen.  

4. Pauze 
5. Kort overzicht:  

 Beter slot in het hek achterzijde 

 Tuincomplex in de wintervakantie afsluiten 

 Alleen toegankelijk voor mensen met een sleutel die een tuin hebben 
op het complex. 

 Waarschuwingsbord bij de hoofdingang dat bij diefstal altijd aangifte 
gedaan zal worden bij de politie. 

 Leden vragen buitenstaanders: zoekt u iemand? 

 Terrein vanaf 22.00 uur in de zomer sluiten 

 Terrein minder toegankelijk maken. 

 Verbodsbord 

 Camera’s 

 Sociale controle 

 Bewegingssensoren 
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 Hekwerk afsluitbaar meer verlichting 

 Schadefonds 

 Verlichting met bewegingssensor. 

 Afsluitbaar hek bij ingangen en hek tussen ons complex en het 
buurcomplex. 

 Hoog hek 

 Elk lid een sleutel 

 Toegankelijk voor auto en voetgangers. 

 Bord bij de ingang: dit is privéterrein. U bent welkom als gast en we 
hopen dat u zich ook als zodanig gedraagt. 

 Hekwerk eromheen. Of bord verbodentoegang tussen zonsondergang 
en zonsopgang. 

 Legitimatiebewijs dat je lid bent van de tuinvereniging. 

 Zelfde hek bij de hoofdingang als bij de achteringang. 
Er wordt nog opgemerkt dat er relatief weinig schade is. De kosten 
van een hek zullen vele malen hoger zijn. Kan er een schadefonds 
worden opgericht? 

6. Mestplaats en schelpenpad: De eerste lading stalmest was erg nat en 
het kan vanuit milieuoogpunt niet om stalmest op het grasveld te 
storten. Het bestuur heeft het AVVN gevraagd hoe het zit met de 
opslag van mest. Het AVVN antwoordde dat de regels voor opslag van 
mest zeer ingewikkeld en ondoorzichtig zijn voor volkstuinen. Maar 
op een grasveld storten is zeker niet toegestaan. We moeten een 
fatsoenlijke mestopslag hebben. Naar aanleiding daarvan heeft het 
bestuur onderzocht wat een mestplaats gaat kosten.  €15.000,- . We 
hoeven dan zelf geen werkzaamheden te verrichten. Dhr. Kruiter 
(bouwcommissie) geeft uitleg bij de tekening van een mestplaats. De 
mest zal dan per kruiwagen €0,25 duurder worden. Dhr. Blaauw, tuin 
81 vraagt of er nog wel overjarige mest te krijgen is. Dhr. Van Loon, 
tuin 4a, zegt dat er in zijn straatje nog maar 2 mensen stalmest 
hebben genomen. Er moet minder mest worden besteld. Het kost 
veel geld. Dhr. Snippe, tuin 32a, vraagt of er een tweedehands te 
verkrijgen is. Er wordt geopperd dat wanneer we vanuit de vereniging 
geen mest meer verkopen de tuinders zelf met karretjes de mest 
aanvoeren. Er worden alleen ladingen van 60 kuub verkocht. Dhr. 
Vrijlandt, tuin 155, stelt voor alleen compost te nemen en verder 
verpakte mest te verkopen. De mest die er nu nog ligt kan op de oude 
mestplaats worden gestort. Evaluatie: Op korte termijn zullen we een 
enquête houden: Wel of geen mestplaats. 
Schelpenpad: Er is onderzocht wat het gaat kosten om het 
schelpenpad te vernieuwen. Dit komt neer op ongeveer €5000,-. We 
moeten dan wel zelf de schelpen verspreiden. Dhr. Van Loon, tuin 4a, 
zegt dat er maar één slechte plek is en dat we voor dat geld beter een 
frees aan kunnen schaffen. Dhr. Snippe, tuin 32a, zegt dat er drainage 
onder het pad zal moeten worden aangelegd. Een meerderheid van 
de aanwezigen is voor het verbeteren van het schelpenpad. 

7. Verslagen verenigings jaar 2014: 

 Secretaris: geen opmerkingen. 

 Penningmeester: er worden enkele zaken verduidelijkt 

 Inkoopcommissie: De winkel heeft goed gedraaid. Er is een winst van 
€ 3936,- 
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 Kascommissie: Dhr. Lutke meldt dat de boekhouding bijzonder goed 
verzorgd en compleet is, en in orde is bevonden. De kascommissie is 
onder de indruk van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de 
boekhouding en hebben dhr. Feijen daarvoor gecomplimenteerd. De 
kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester voor de 
boekhouding over het boekjaar 2014 decharge te verlenen. 

 Tuincommissie: zie Raffia pagina 4. 

 Bouw en onderhoudscommissie: zie Raffia pagina 10. Er is een grote 
verandering: Er hoeft geen vergunning meer te worden aangevraagd. 
Dat wil niet zeggen dat er nu geen regels meer zijn. De commissie 
stelt spelregels op en het blijft zo dat u eerst moet overleggen 
voordat u gaat bouwen. 

8. Bestuursverkiezing: Dhr. Henk Feijen is volgens rooster aftredend. Hij 
stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Dhr. 
Henk Feijen is dus herkozen. Hij is inkoopcommissielid en 2e 
penningmeester. Dhr. Erik Scholte is penningmeester. 

9. Kascommissie verkiezing: De kascommissie bestaat uit dhr. Lutke en 
dhr. Weijermans. Er is een reserve lid nodig. Dhr. Berkhout, tuin 9, 
stelt zich beschikbaar. 

10. Rondvraag:  

 dhr. Lutke, tuin 115, is de vrijdagavond wel een geschikte 
vergaderavond? 

 Dhr. Oldenbeuving, tuin 35a, stelt voor een frees aan te schaffen. 

 Dhr. Vrijlandt, tuin 155, Waarom zit de aardappel Friesland nog steeds 
in het pakket? Deze aardappel is erg gevoelig voor phytophthora.  

11. Sluiting:  
De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling dat zaterdag 
om 14.00 uur dahlia’s kunnen worden geruild in de theetuun. 

 

 
E-MAILADRESSEN 

 
Is uw e-mailadres bekend bij ons? Of hebt u een ander e-mail adres? 
Geef het dan even door naar oranjebond@home.nl  
 

 
 

FACEBOOK 

ATV Oranjebond heeft ook een Facebookpagina . Het zou leuk zijn als jullie een 
kijkje kwamen nemen, maar vooral leuke berichten plaatsen voor elkaar. 
https://www.facebook.com/atvoranjebond 
 

mailto:oranjebond@home.nl
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VAN DE BOUWCOMMISSIE 
 
Verslag bouwcommissie 2015. 
 
Doordat we geen vergunningen voor bouwwerken meer hoeven aan te vragen bij 
de gemeente, is het op dat gebied een stuk rustiger geworden. Door het vertrek 
van Kees Wolters is het nu een één mans functie geworden en is er leegte 
ontstaan in deze commissie. Het is ook niet de hoeveelheid werk, maar het niet 
even kunnen overleggen, geeft weleens een dilemma.  
Als bestuur hebben we richtlijnen voor de bouwcommissie opgesteld, en die liggen 
meestal ook op de balie in de loods. 
Er hoeft geen vergunning meer aangevraagd te worden maar we willen toch graag 
een ordentelijk complex, vandaar dat altijd voordat U wilt gaan bouwen eerst 
overleg met de bouwcommissie wenselijk is. 
Eén van de hoofdregels voor het bebouwen is: 

- Niet meer bebouwen dan 10% van de oppervlakte van de tuin. 
- Een puntdak. 
- De kleuren bruin of groen. 
- Gaarne vooraf een digitale foto, of een tekening van de leverancier 

De/mijn overige werkzaamheden zijn: 
- In-en opmeten tuinen bij verschillen in oppervlaktes, of als een tuin in 

tweeën gedeeld moet worden.  
- Verzamelen/archiveren waar het afgelopen jaar aardappels zijn  

verbouwd. * 
- Beheer kaartmateriaal. Schuurtjes, kassen en blokhutten, oppervlaktes, 

nummering en ondergrondse leidingen op kaart zetten. 
- Uitwerken plannen en berekeningen. 
*Als ik bij het op tekening zetten van de aardappels veel opslag van vorig jaar 
zie, dan bel ik direct het betreffende lid of hij/zij deze opslag wil verwijderen. 
Opslag van aardappels van een voorgaand jaar bevordert zeer sterk de 
aardappelmoeheid. 

 
Roel Kruiter. 
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HULP NODIG! 
 We zijn op zoek naar tuinders die het op zich willen nemen om 

de kantine en het toilet schoon te houden. U zou dit kunnen 

doen i.p.v. sectorwerkzaamheden.  Informatie hierover kunt u 

verkrijgen in de winkel op het complex bij dhr. Henk Feijen. 

 De tuincommissie kan altijd hulp gebruiken!  

Meer informatie? Loop even binnen in de winkel. 

 
 
 

THEETUUN 
 

Theetuun nieuws.  

 
De theetuun stopt met de theetuun activiteiten.  
Dat wil zeggen dat we stoppen met de thee en koffiedrink momenten en met het 
maandelijks organiseren van een activiteit. Het afgelopen jaar hebben we een 
aantal activiteiten af moeten lasten vanwege het weer en we hebben gemerkt dat 
de behoefte voor een inloop niet erg aanwezig was.  Dus na de proefperiode 
hebben we besloten dat we hiermee gaan stoppen.   We hebben ook aan een 
andere naam gedacht, maar het woordje Theetuun is toch wel aardig ingeburgerd 
dus dat laten we maar zo. Een aantal activiteiten handhaven we. Die maken we 
hieronder bekend.   
 
De tuin blijft zo ie is en wij blijven voor het onderhoud zorgen en U kunt nog 
steeds van de tuin gebruik maken.  Wilt u iets muzikaals organiseren?   
Koffiedrinken met vriendinnen?  Een kruidenrondleiding?  Even een telefoontje en 
we overleggen met u.  06-209 25 361 
 
Gon en ik gaan ons dit jaar toeleggen op de diverse kruiden en hun toepassing in 
beeld brengen.  De resultaten zult u in de tuin kunnen vinden als dat klaar is.  
We handhaven de Dahlia ruil (en koop) middag (was veel vraag naar) en we 
breiden die middag uit met een plantjes RUIL op 23 april.  Uiteraard is er dan wel 
koffie, thee en cake met walnoten van onze eigen boom te koop voor 50 cent.  
 

Ook de aardappelproefmiddag van 
Phytophthora resistente rassen zullen we blijven 
organiseren en dat zal in augustus of september 
zijn.  Zie hiervoor de aankondigingen op het 
publicatiebord bij de ingang van de tuin.  
 
Gonnij en Gieny 
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BITTER EN ZOET 

 
Uw overgebleven groenten op de menukaart van het 
restaurant Bitter en Zoet in Veenhuizen?  
 
Menig tuinder ondervindt nog weleens dat de oogst meer opbrengst dan 
dat men zelf op kan. Weggeven houdt een keer op en weggooien is ook 
jammer, daarvoor heb je niet gewerkt. Op de Oranjebond zijn we gewend 
om overschot op de heg te leggen maar niet iedereen vindt dit een leuke 
oplossing.  
 
Maar die groente kan ook op het bord van de gasten van Bitter en Zoet 

terecht komen!  
 
Vorig jaar heeft Rik 
Dortmond, chef eigenaar 
van restaurant Bitter en 
Zoet, her en der wat van 
deze groenten opgehaald 
tegen een gangbare prijs.  
Doel van Bitter en Zoet is 
om seizoensgebonden 
groenten te verwerken in 
hun restaurant die 
afkomstig zijn van 

Moestuinen.  Zij verwachten wel dat één en ander op een biologische 
manier is verbouwd.  Op de menukaart van Bitter en Zoet wordt dan 
melding gemaakt dat de groente die geserveerd wordt zoveel mogelijk uit 
eigen moestuin komt, en aangevuld wordt met groente van 
Volkstuinvereniging Oranjebond.  Ook bijzondere groenten zijn welkom. 
Vorig jaar heeft hij van de aangeboden groenten een speciaal dagmenu 
gemaakt, zodat hij gebruik kon maken van het aanbod van het moment.  
 
Om de visie van Bitter en Zoet, om zelfvoorzienend en in lijn met hun 
duurzame bedrijfsvoering te zijn, gestalte te geven, startten ze vorig jaar 
met een eigen moestuin en boomgaard.  De moestuin voorziet de keuken 
van verse groentes en kruiden en dient als leidraad en inspiratie voor het 
samenstellen van de menu’s. Rik kweekt de groentes op biologische wijze, 
zonder kunstmest en gifstoffen.  
 
Omdat de vraag van het restaurant groter is dan de inhoud van zijn tuin, 
helpen andere tuinders hem.  Zo is de Oranjebond ook gevraagd, net als 
een ATV in Roden, of er bij ons ook tuinders waren die hun overgebleven 
oogst aan hem wilden verkopen. En vorige jaar hebben daar al enkelen 
gehoor aan gegeven.  Hoe het werkt?  Wanneer u erachter bent gekomen 
dat u een overschot aan oogst heeft, dan kunt u mij bellen 06-209 25 361 
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en we spreken een moment af dat ik de oogst in ontvangst neem.  U heeft 
dan al een prijsje in gedachten die ik doorgeef aan Rik.  Bij wederzijds 
akkoord doen we zaken.  Iedereen blij.   
 
Het is overigens geenszins de bedoeling dat u uw tuin gaat gebruiken om 
een handeltje te drijven. Het gaat puur om de oogst die over is.  
Zijn er leden die mee willen werken aan dit initiatief? Graag een e-mail of even 
bellen.   
Gieny Meester:       g_meester@kpnmail.nl      06 209 25 361  
Wilt u Rik ontmoeten?  Hij bezoekt binnenkort de Oranjebond.  Aankondiging 
daarover bij de ingang.  

Meer weten over Bitter en Zoet?   http://bitterenzoet.nl/ 
 
 
 

mailto:g_meester@kpnmail.nl
http://bitterenzoet.nl/
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JAARVERSLAG ATV ORANJEBOND 2015 

 
Periode 1-11-2014 t/m 31-10-2015 

Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Martin Jansen  
Penningmeester: Erik Scholte  
2e penningmeester: Henk Feijen  
Secretaris: Grietje Oldenbeuving  
Tuincommissie:  Anne Klaassen (aanspreekpunt) 

   Arie Quist  
   Harm Hamering  

Inkoopcommissie Henk Feijen (aanspreekpunt) 
  Anne Klaassen  
Bouwcommissie: Roel Kruiter (aanspreekpunt) 

               Kees Wolters 
In april is Arie Quist gestopt met bestuurswerkzaamheden. 
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 

 Het bestuur is maandelijks bijeen geweest voor een vergadering. 

 Er hebben, om uiteenlopende redenen, dit jaar veel leden hun 
lidmaatschap opgezegd. Er kwamen ook weer veel nieuwe leden bij. 

 In de periode half december/ begin januari is er veel gestolen op het 
complex. We hebben contact gehad met de wijkagent en hebben de leden 
tijdens de algemene ledenvergadering gevraagd wat we verder voor 
maatregelen kunnen nemen. 

 De schelpenpaden waren aan een opknapbeurt toe. Zaterdag 3 oktober 
hebben ongeveer 100 tuinleden 65 kuub schelpen op de paden 
aangebracht. Om 12 uur was de klus geklaard. 

 Mestplaats: De bouwcommissie is naar de gemeente gestapt met de 
vraag: Waar moeten wij als amateur tuinvereniging voor opslag van mest 
milieutechnisch aan voldoen. Antwoord:  
Dit is voor de gemeente geen inrichting. De milieuwetgeving is hierop 
derhalve niet als “bedrijf” geldend. Daarnaast is sprake van tijdelijke 
opslag gedurende 6 weken. Het advies is dan om er praktisch mee om te 
gaan waarbij er wel voldaan wordt aan een zekere mate van bescherming 
van de bodem. Dat betekent dus dat het advies is om het af te dekken met 
folie en niet op te slaan in de nabijheid van eventuele sloten/watergangen. 
We hoeven dus geen geld uit te geven voor een dure mestplaats. Wel 
moet de mest na bestelling zo snel mogelijk worden opgehaald. 

 Er hoeft geen bouwvergunning meer worden aangevraagd bij de 
gemeente. Dat wil niet zeggen dat er geen regels meer zijn. De 
bouwcommissie heeft regels opgesteld. Deze zijn verkrijgbaar in de winkel. 

 Ook dit jaar waren er weer tuinen die achterstallig onderhoud hadden. Er 
werden brieven en mails verstuurd en gesprekken gevoerd. In een aantal 
gevallen heeft dit geleid tot beëindiging van het lidmaatschap. 

 PrO Assen wil de school uitbreiden met 80 vierkante meter en hebben 
daar een stuk van ons complex voor nodig. 

 Er is een nieuw toegangshek geplaatst. 

 Ook dit jaar werden er tijdens een aantal zaterdagen algemene 
werkzaamheden uitgevoerd. Dit onder leiding van de sectorhoofden en de 
tuincommissie.   
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 Contact met PrO Assen: Voor de ledenvergaderingen mogen we gratis 
gebruik maken van een ruimte in de school. Verder worden er 
verschillende werkzaamheden op het complex uitgevoerd door leraren en 
leerlingen in overleg met de tuincommissie. 

 Contact met het AVVN: Het AVVN houdt ons op de hoogte met weetjes en 
nieuwtjes. 
 
Februari 2016 
Grietje Oldenbeuving, secretaris 
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Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van     
ATV Oranjebond, welke zal worden gehouden op donderdag 14 april 2015 in de 
vergaderzaal van PrO-Assen. (De school naast het volkstuincomplex)  
Aanvang 20.00 uur. 
 
 
 
Agenda: 
 

 Opening en mededelingen 

 Notulen algemene ledenvergadering 17 april 2015 

 Pauze 

 Verslagen verenigingsjaar 2015 

 Secretaris 

 Penningmeester (verslag ligt ter inzage in de loods) 

 Inkoopcommissie 

 Kascommissie 

 Tuincommissie 

 Bouw en onderhoudscommissie 

 Bestuursverkiezing: Grietje Oldenbeuving is volgens rooster aftredend.  Zij 
stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten dienen zich voor 10 april te 
melden bij de secretaris. 

 Rondvraag 

 Sluiting 
 
 
 
 
 
 
Tot ziens op 14 april!!  
Grietje Oldenbeuving 
Tel. 0592-343066 

 


