
  

Notuelen ledenvergadering volkstuinvereniging  
“Achter de Vuurlijn”. 
Datum: 22 mei 2022 
Locatie: Garage van Teun 
Tijd: 15.00 uur 
 
 
 

1. Opening 
Ida opent de ledenvergadering. 

 
2. Aanwezig 

Het bestuur: Ida, Patrick, Rob, Jeanne en Peter 
De leden: Nancy, Gerda, Luis, Frank, Rob, Sonja, Josien, Omar, Ronald, Henk, Bert, Darsih 
en Thea 

 
3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 
 

4. Notulen ledenvergadering 28 april 2019 
De notulen van de ledenvergadering 2019 zijn niet verspreid en worden verder besproken 
onder no. 14 ‘Rondvraag’. 

  
5. Algemeen jaarverslag 

Patrick geeft een korte toelichting op het algemeen jaarverslag. 
 

6. Financieel jaarverslag 
Rob geeft een toelichting op het financieel jaarverslag;  

• Voor het 200-jarig jubileum van Uithoorn heeft de vereniging EUR 1.000,00 
ontvangen om de opendag te organiseren, uiteindelijk kon de vereniging het bedrag 
toch behouden (ondanks het niet doorgaan van de open dag) 

• Kascommissie: de kascontrole is door Gjermund gedaan (Jacqueline was door 
omstandigheden niet tijdig bereikbaar) en heeft het bestuur decharge verleend 

• Nieuwe kascommissie: Ronald en Marij 

• Werving nieuwe leden: lastig, er is in 10 jaar tijd een verloop geweest van zo’n 50 
leden 

 
7. Verkiezing bestuursleden 

Rob en Jeanne zijn de aftredende en opnieuw verkiesbaar gestelde bestuursleden. Aangezien 
er zich geen nieuwe kandidaat bestuursleden gemeld hebben, blijven Rob en Jeanne in 
functie. Ex-voorzitter Jeanne krijgt een presentje vanwege haar 8-jarig voorzitterschap. 
 

8. Ingebrachte punten door leden 
Geen. 
 

9. Communicatie 
Zou wellicht iets beter kunnen, maar hoe wordt niet helemaal duidelijk. Er is niet voldoende 
animo voor de nieuwsbrief. Het prikbord zou beter benut kunnen worden. 
 

10. Tuinschouw 
Tuinschouw blijkt m.n. door een zweem van verplichting / aanwezig moeten zijn niet praktisch. 
 
 

11. Kruiwagens 
Er wordt geopperd de kruiwagens te nummeren, bv. middels een sjabloon. Het verzoek is evt. 
genummerde kruiwagens direct na gebruik terug te zetten op de parkeerplaats.  
Lekke/leegstaande banden is een issue, een skelterband gaat bijna niet lek. Anti-lekbanden 
zijn evt. verkrijgbaar bij Welkoop en Eveleens (Aalsmeer). De 2 donkergroene kruiwagens zijn 
van Joeri. 
 



  

12. Interviews 
Interviews krijgen een vervolg. 
 

13. Toelichting website tuin 
Is niet echt nodig, de navigatie op de site is goed en de menu’s zijn duidelijk. 
Er wordt gevraagd (i.v.m. de recente wijzigingen in de privacywetgeving/veiligheid) of de 
website beveiligd kan worden middels een wachtwoord of iets dergelijks. Kosten hiervan 
bedragen ong. EUR 100,00 per jaar. Er wordt gestemd of een beveiliging wenselijk is (geen 
meerderheid). 

 
14. Datum barbecue verschuiven naar augustus 

De suggestie om i.v.m. vakanties de datum van de BBQ te verschuiven van september naar 
augustus oogst veel bijval. 
 

15. Rondvraag 
Gerefereerd wordt aan de laatste ledenvergadering (notulen 2019) 

• Er werd geklaagd over kavels met veel onkruid (opgelost?) 

• Ook was er geluidsoverlast veroorzaakt door een coolunit van de buren, dit is 
inmiddels minder 

 
Nieuwe vragen:  

• Bert: er schijnt onduidelijkheid te zijn of er een wachtlijst is of niet, sommige tuinen die 
vrijkomen worden door Joeri aan bestaande tuinders verhuurd  

• Josien vraagt of de rijplaten die het pad vormen kunnen worden rechtgelegd, er 
bestaat het gevaar op valpartijen/verwondingen 

 
16. Sluiting 

 

 
 
Aan het einde van de bijeenkomst ontvangen de aanwezigen 
 

• Een boekje over de historie van 10 jaar “Achter de Vuurlijn” 

• Verrassende eetbare planten: een puntpaprika en een door Rob geteelde pompoen 
“Queensland Blue’, beide voorzien van een bijstekertje met naam lid 


