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WOORD VOORAF
Voor u ligt het jaarboekje 2015 dat bestemd is voor alle leden. Het geeft informatie over het afgelopen
jaar om op de complexvergaderingen en de Algemene Vergadering met elkaar te bespreken. Het bevat
o.a. de (financiële) jaarverslagen van de vereniging en van de complexen. Daarnaast verslagen van
bijeenkomsten en de plannen en agenda voor het komende jaar.
We hopen dat het boekje u uitnodigt om mee te denken en te praten op de complexvergaderingen.
Deze zijn voor alle complexleden bedoeld. De Algemene Vergadering van de VAT wordt gevormd
door de afgevaardigden van de complexen, vaak de complexbestuursleden, en het VAT bestuur. Op de
complexvergaderingen kunnen leden zich ook laten kiezen tot afgevaardigde voor de A.V. Voor deze
A.V. zijn ook de notulen van de vorige vergadering en de conceptagenda opgenomen.

Namens het bestuur wens ik u een goed tuinjaar toe.
Marc Bik
Waarnemend Voorzitter VAT-Ede
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JAARVERSLAG VAT- EDE 2015
Samenstelling bestuur in 2015
Voorzitter waarnemend:
Secretaris:
Penningmeester en ledenadministratie:
Algemeen bestuurlid, 2e penningm.
Algemeen bestuurslid, webmaster:
Algemeen bestuurslid:

Hr. M.G.J. Bik
Mevr. T. Werner
Mevr. E. van Haarlem
Hr. V. Demmink
Hr. T.G. Weening
Hr. I. Steinfort Schaap

Algemeen
2015 was op meerdere terreinen een productief jaar. Er is op de tuinen natuurlijk veel gespit gezaaid,
geplant en geoogst. Velen van u zullen er plezier aan hebben beleefd, niet alleen in de tuin maar ook
aan tafel. Naast het tuinieren is er ook werk verricht om de complexen bij te houden en op te knappen
hier en daar. Er is ook werk verzet door de verschillende besturen: de uitbreiding van de Kreelseweg is
met de gemeente afgerond en het fietspad op de Bovenhoek is ook klaar. Er is ook een notitie
geschreven voor de gemeente om een volkstuinbeleid in De Structuurvisie van de gemeente Ede naar
voren te laten komen. Dat gaat een vervolg krijgen in 2016. De specifieke zaken van de complexen
zullen in de complexverslagen aan de orde komen. In 2015 was het ledenaantal 402 en dat gaat in
2016 groeien met een kleine 20 nieuwe leden.

De Algemene Vergaderingen
Op 1 april en 17 december vonden de Algemene Vergaderingen plaats. De Algemene Vergadering
bestaat uit vertegenwoordigers van de complexbesturen en eventueel andere complexleden. Het
bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering. Daarnaast is er ruimte voor informatie
en discussie over het wel en wee van de vereniging. Leden kunnen als zij dat wensen wel als
toehoorder aanwezig zijn maar hebben geen spreekrecht.

In Memoriam
In 2015 zijn overleden: dhr. H. Loos van De Bovenhoek en dhr. L. Hendriksen van tuinenpark De
Koekelt.

Jubilarissen
In 2015 vierden maar liefst zeven jubilarissen hun zilveren jubileum:
Blokkenweg: H. Akbal en B.H. Th. Van der Heijden
Bovenhoek: J.Scheltens
Kreelseweg: J. Veurink
De Koekelt: L. Hendriksen, M.H.C. Ettaouil, Th.Weening.
De jubilarissen werden gehuldigd tijdens de complexjaarvergaderingen van hun complex en
kregen een bloemetje, een pen met inscriptie en een oorkonde.
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Complexschouwen
Het is dit jaar om verschillende redenen niet gelukt om bij alle complexen op bezoek te gaan voor een
schouw. De Breukerkamp en de Hartogsweg zijn niet bezocht. Dat gebeurt normaal door een lid van
het VAT bestuur samen met een vertegenwoordiger van een ander complex. Er komen wensen of
problemen naar voren en men wisselt informatie uit die nuttig kan zijn voor andere complexen. Ook is
het voor de band tussen de complexen goed om elkaar eens ter plekke te treffen.

Bestuurswisselingen
In december heeft Eline van Haarlem afscheid genomen als penningmeester van de VAT. Op de
laatste AV in december is zij bedankt voor de vele uren die ze in de financiële administratie heeft
gestoken. De procedures zijn wat gestroomlijnd en ze heeft de taken overgedragen aan Vincent
Demmink. Ze heeft aangeboden om nog hulp te verlenen in 2016 als dat nodig mocht blijken. Dat
wordt zeer gewaardeerd.
Ook Ivo Steinfort Schaap heeft afscheid genomen van het bestuur vanwege persoonlijke
omstandigheden. Ivo heeft zich in het bestuur o.a. bezig gehouden met vragen over reglementen en
statuten en daarover contact met de notaris onderhouden en praktische zaken zoals ledenavonden.
Beide hebben een cadeau ontvangen van de vereniging als dank voor de inspanningen.
Op deze plek nog een keer: Eline en Ivo, van harte bedankt voor jullie inzet!!

Verslag ledenavond VAT 11 november 2015
Piet Bodingius heeft een goed bezochte lezing verzorgd rond schadelijke insecten en hun natuurlijke
vijanden. Aan de hand van heel veel beeldmateriaal heeft hij ons meegenomen op een verassende tocht
door de eigen wereld van een aantal insecten. Heel verrassend om te zien hoe mooi een aantal van
deze insecten eruit zien, nog verrassender om te horen dat ze zelfs in staat zijn om te leren van hun
ervaring.
Schadelijke insecten:

Luizen (wel 3000 soorten!) goed herkenbaar aan een tweetal uitsteeksels (sifons) die
ze op hun achterlijf dragen. Natuurlijke vijanden zijn gaas- en
zweefvliegen, lieveheersbeestjes en hun larven, galmuggen, sluipwespen, oorwurmen,
roofwantsen en fluweelmijten. Mieren doen zich te goed aan de honingdauw die de luizen
afscheiden en verraden de aanwezigheid van luis in het gewas.

Mijten zoals de spint- en roestmijt die je weer kunt bestrijden met roofmijten en
roofwantsen

Witte vlieg en rupsen: ook hier is de sluipwesp actief als bestrijder.

Vlooien en slakken die worden o.a. bestreden met roofwantsen en loopkevers
Piet heeft ons een aantal aandachtspunten meegegeven:

Leer om nuttige en schadelijke insecten te onderscheiden.

Bij aantasting door schadelijke insecten kijken of deze dieren al worden aangepakt
door natuurlijke vijanden, bijv. rupsen waarin al eitjes zijn gelegd. In dat geval de natuur haar
gang laten gaan.

Bij bestrijding m.b.v. middelen natuurlijke en selectieve bestrijdingsmiddelen
gebruiken die de natuurlijke vijanden sparen.

Zorg voor een biotoop waarin natuurlijke vijanden gedijen bijv. een gevarieerde
windsingel en door de aanplant van struiken zoals bessen, kardinaalmuts, bramen,
zonnebloemen of door een stukje in te zaaien met bloemrijke kruiden. Samenwerking op een
complex kan hierin behulpzaam zijn.
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Verdiep je eens in de literatuur rond dit thema.
Zorg voor sterk en gezond plantmateriaal, evenwichtige groei en jaag de planten niet
op met hoge dosis kunstmest.

Zorg voor een mooie losse bodem, voeg kalk toe en maak gebruik van goede mest of
compost zodat een rijk bodemleven ontstaat.

Informeel overleg bestuur met complexvertegenwoordigers 10 oktober 2015
De complexen Blokkenweg, Landje, Kreelseweg, De Koekelt, Bovenhoek waren vertegenwoordigd en
twee VAT-bestuursleden. Er was geen agenda vastgesteld.
De volgende punten zijn besproken:
- Bestuurssamenstelling
- Uitbreidingen en aanpassingen complexen
- Compostbestelling
- Archief van de vereniging
- Tuinreglement
Het invullen van de voorzittersfunctie van de VAT. Alle complexbesturen hebben in meer of mindere
mate moeite de bestuursvacatures op te vullen en het hoofdbestuur is daarop geen uitzondering. Er zijn
al vele pogingen gedaan, maar er is nog steeds geen voorzitter gevonden.
De uitbreiding van de Kreelseweg wordt kort besproken, de nieuwe pachtprijs is tijdens dit overleg
nog niet bekend. Ook de Bovenhoek krijgt een stuk erbij (ter compensatie van het fietspad dat over het
complex is aangelegd). Hierbij is afgesproken de pachtprijs niet te verhogen. De Blokkenweg krijgt
waarschijnlijk ook te maken met een fietspad, tussen het complex en het spoor. Dit zal waarschijnlijk
in 2019 plaatsvinden. Het is nog onduidelijk of ProRail de verhuurder blijft of dat het complex
overgenomen wordt door de gemeente.
Rene Rietra neemt de compostactiviteiten van Leo Langeveld over. Er wordt gevraagd waarom er niet
bij alle complexen biologische compost geleverd kan worden. Dit wordt nagevraagd bij Rene.
Archief: wat moeten we bewaren en wat kan er weggegooid worden? Het hoofdbestuur neemt contact
op met de gemeentearchivaris voor nadere informatie.
Tuinschouw: bij sommige complexen is het dit jaar niet doorgegaan wegens drukke agenda’s.
Tip: op de AV in december al richtdata geven, zodat iedereen bijtijds ruimte kan vrijhouden in de
agenda. Sommige complexen hebben behoefte aan notulen vanuit het hoofdbestuur. Dit wordt verder
besproken in het hoofdbestuur.
Er wordt aangegeven dat het handig is om direct de reglementen te mailen naar nieuwe leden, i.p.v.
alleen te verwijzen naar de website.

De bibliotheek
Het Veldhuus op de Koekelt biedt onderdak aan de VAT bibliotheek. De bibliotheek is zaterdag
geopend tussen 10.00 en 11.30. U kunt kosteloos gedurende een maand boeken lenen.
Voor verdere informatie: zie de website of neem contact op met Henk ter Maat, beheerder.

AVVN
VAT – Ede is aangesloten bij de AVVN. Ook in 2015 hebben we gebruik gemaakt van de vraagbaak
die de AVVN is op gebied van bestuur en organisatie, o.a. voor de uitbreiding van de Kreelseweg en
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aanpassingen. Ook zijn er workshops voor verenigingsblad en financiële administratie bezocht door
Theo Weening en Vincent Demmink. En natuurlijk krijg ieder lid “De Tuinliefhebber”.

De Kruiwagen
In 2015 zijn 4 Kruiwagens verschenen. Na het verschijnen van iedere Kruiwagen evalueert de redactie
het uitgebrachte nummer. Het blijkt soms een hele klus om de kopij op tijd binnen te krijgen. Mede
daardoor is vanuit de redactie de vraag gesteld of het blad nog wel gewaardeerd wordt en toekomst
heeft. E.e.a. is besproken binnen het hoofdbestuur en op de AV in december. In 2016 wordt het
gesprek hierover vervolgd.
Mevrouw E. Verhoeven – Loos heeft afscheid genomen als eindredactrice. We willen haar ook op
deze plaats van harte bedanken voor haar grote inzet en de vakkundigheid waarmee ze De Kruiwagen
iedere keer weer in elkaar zette.
Dit jaar werd de redactie versterkt met de heren J. Mulder, P. Bolsterlee, S. Holsteijn en R. Paize.
Dankzij de afhalers en bezorgers konden de leden de Kruiwagen op tijd in de bus krijgen.

Tot slot
In 2015 heeft de website een verandering ondergaan in verband met een technische oorzaak. Daar
heeft de site zeker niet onder geleden. De site is nog steeds erg informatief en nog completer geworden
dan hij al was. Theo Weening is daar druk mee.
Naast de Kruiwagen en de website zijn er ook 6 nieuwsbrieven verschenen met informatie voor leden.
Deze worden meestal na een bestuursvergadering opgemaakt met de laatste informatie.
Er is voor elk complex een nieuw uithangbord aangeschaft dat goed afgestemd is op de vlag die vorig
speciaal is ontworpen voor de vereniging.
In het jaar 2015 is er veel gebeurd op het gebied van aanpassingen en uitbreidingen op de Bovenhoek
en de Kreelseweg ook in de voorbereiding. Daarover meer in de complexverslagen.
Veel leden hebben meegedaan aan complex- en verenigingsactiviteiten en helpen daarmee de
vereniging vooruit en zorgen voor een band tussen de leden. Het bestuur bedankt alle medewerkers en
leden van harte voor hun inzet in 2015!

COMPLEXVERSLAGEN
De Blokkenweg
Voor ons complex was 2015 een goed jaar.
De oogst was bij de meeste tuinders goed, ook dankzij het gunstige weer. De wintermaanden januari
en februari waren beide vrij zacht. De lente was in haar geheel vrij koel, met name door een koele
meimaand. De zomer was vrij warm met een hoog gemiddelde temperatuur van 17,5 °C. Er was wel
sprake van een grillig temperatuurverloop en sterk wisselend weerbeeld. In juni werden koele
tijdvakken afgewisseld door zeer warme dagen. De herfst ging koud van start. September was sinds
2001 niet meer zo koud geweest. Ook oktober was een koude maand. De herfst eindigde extreem
zacht. November was de op één na zachtste novembermaand in ruim een eeuw.
Het jaar 2015 heeft voor ons complex in het teken gestaan van diverse mutaties van tuinders. Er waren
tuinders die hun tuin halveerden of opzegden, ook waren er tuinders die er een tuin bijnamen. Dankzij
voldoende belangstelling waren alle tuinen bezet.
In februari was weer onze jaarvergadering in de Meerpaal, deze werd goed bezocht.
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Er hebben geen bestuurswisselingen plaatsgevonden.
In april en september waren er weer onze Algemene Werkzaamheden, deze werden helaas matig
bezocht. Er werden enkele nieuwe beukenstruikjes gepoot en deze zijn goed aangeslagen.
In mei vierden wij ons 35-jarig jubileum, deze werd geopend door de Wethouder Mevrouw Marije
Eleveld. Zij plante samen met onze voorzitter Anton van Willigen een leuk boompje.
Verder waren aanwezig Tineke Werner van VAT-Ede bestuur en de heer De Haan als afgevaardigde
van het AVVN.
De belangstelling was groot, ondanks dat de weergoden ons niet erg gunstig gezind waren.
Iedereen genoot van een uitgebreide BBQ.
Zoals bekend zijn er plannen voor een fietspad aan de spoorzijde van het complex, van de Gemeente
Ede is hierover nog niets definitiefs vernomen.
Anton van Willigen

De Bovenhoek
Op de Bovenhoek stond het tuinjaar 2015 vooral in het teken van het fietspad.
Begin februari werd ons, enigszins onverwacht, door de gemeente Ede medegedeeld dat er een
fietspad over het complex zal worden aangelegd. Al onze bezwaren hiertegen werden als niet
ontvankelijk verklaard en afgewezen. Na bestudering van het bestemmingsplan en in overleg met de
AVVN is besloten er uiteindelijk maar in toe te stemmen, waarna er vele onderhandelingen volgden
over meerdere compensatie wensen, totdat er in mei overeenstemming werd bereikt.
De tuinders van 4 tuinen waarover het fietspad zou worden aangelegd zijn geïnformeerd en hebben
een andere tuin op het complex aangeboden gekregen of namen genoegen met een iets kleinere tuin.
Helaas heeft het nog tot medio augustus geduurd voordat daadwerkelijk met de aanleg is begonnen.
De braakliggende stukken werden niet onderhouden en dreigden zelfs een lokale vuilnisbelt te worden.
Twee grote aanhangers vol plastic en ander zwerfvuil moesten door het bestuur worden afgevoerd.
Ook een andere tuin die werd opgezegd was dermate vervuild achtergelaten dat die niet verhuurd kon
worden. Bestuursleden hebben die tuin weer zo goed als mogelijk schoongemaakt en heel veel
kweekgras afgevoerd. Daarna zijn er aardappels op die tuin geplant om ook het resterende kweekgras
te kunnen bestrijden. Het gebruik van Round-Up (glyfosaat houdende middelen) is op de Bovenhoek
verboden.
In 2015 is ook de blokhut gedeeltelijk gerenoveerd, voorzien van een stevige deur en geschilderd. Het
tegelterras voor de blokhut is met behulp van vele vrijwilligers eruit gehaald, de grond geëgaliseerd en
professioneel opnieuw gelegd.
Maar er waren ook gezellige zaken zoals het gezamenlijke koffiedrinken op de 1ste zaterdagen van de
maanden mei, juni, juli en hebben we bezoek gehad van de kinderen van de kinderopvang Jotum.
Voor 2016 hebben we weer veel plannen.
 De extra verkregen grond ter compensatie voor het fietspad verdelen in een 4-tal tuinen.
 Deze afrasteren en uitgeven
 Aanleggen van waterleiding naar deze tuinen
 Het toegangspad naar deze tuinen verharden met tegels
 Ook het bestaande pad vanaf de blokhut naar de tuinen gedeeltelijk betegelen
 Het loodsje voor de kruiwagens verplaatsen naar een resthoek nabij het nieuwe fietspad
 Deze resthoek aanleggen als siertuin en rustplek
 Het achterhek gefaseerd vernieuwen
 De bomen achter het achterhek snoeien en opkronen.
Genoeg te doen dus op de werkzaterdagen en voor de technische commissie.
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Gerard Bolscher (voorzitter)

De Breukerkamp
In 2015 zijn er zoals jaarlijks gepland de jaarvergadering, twee onderhoudsdagen en een gezamenlijk
uitje gehouden. De onderhoudsdagen zijn goed bezocht. Bij de onderhoudsdag in het voorjaar was een
zo goed als volledige opkomst. Bij de snoeidagen in het najaar waren er meer afmeldingen. Voor de
afwezigen is er in het aankomend seizoen een vervangende klus.Er gingen 10 mensen mee met het
uitje naar kwekerij de Boschoeve met afsluitend pannekoeken eten bij pannekoekhuis de
Panoramahoeve. Het was een gezellige middag.
Op dit moment bestaat het Breukerkamp bestuur uit Herbert Momberg/voorzitter, Ingeborg Oude
Lansink/penningmeester en Irene van Donkelaar/secretaris. Herbert zal na de komende
jaarvergadering op 15 februari 2016 het bestuur verlaten. We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Er zijn in 2015 twee incidenten van vandalisme geweest. Van 1 incident is aangifte gedaan bij de
politie.
Bij de tuincontrole die twee maal per jaar door het complexbestuur wordt gehouden werden bij de
najaar controle enkele tuinders er op gewezen dat er achterstallig onderhoud op hun tuin en/of het
aangrenzende pad was. Het was een nat en warm najaar waardoor het onkruid bleef groeien en bloeien
wat maakte dat het voor enkelen niet meer was bij te houden. Het wachten was op vorst.
Aan het eind van 2014 hebben 2 tuinders de vereniging verlaten. De plaatsen zijn inmiddels
opgevuld door een nieuw lid en door wisselingen binnen de tuin. Er is nu nog sprake van een kleine
wachtlijst.
Irene Van Donkelaar

Dr. Hartogsweg
Jaarverslag 2015 VAT complex dr. Hartogsweg.
Dit jaar stond in het teken van het konijn en de overlast die we daarvan hebben. De afrastering om het
complex is al vele jaren oud en veelvuldig op klusdagen gerepareerd. We hebben na een eerste poging
tot een laatste grondige reparatie, besloten tot vernieuwing. Een zorgvuldige afweging volgde waarbij
prijs, kwaliteit en duurzaamheid belangrijke factoren waren. Het voorjaar was al ver gevorderd voor
de uitvoering plaats vond. De aannemer slaagde erin de overlast voor de aanliggende tuinen beperkt te
houden. Er staat nu een prachtig, stevig hekwerk wat er weer vele jaren tegen kan. Of de overlast van
konijnenvraat hiermee verleden tijd is? De tijd zal het leren. Ook blijken woelmuizen het erg naar hun
zin te hebben op het complex. De geplaatste uilenkast is waarschijnlijk nog niet bewoond.
Ons complex vierde haar 35 jarig jubileum met een geslaagde borrel.
De vanen wapperen weer en alle tuinen zijn in gebruik. Het lukt steeds beter om het geheel er verzorgd
uit te laten zien. Wandelaars die ons hoofdpad in hun route opnemen spreken hun waardering uit.

Jan Leydens

Tuinenpark De Koekelt
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Het afgelopen jaar hebben we weer genoten van alles wat er groeide en bloeide. Tevreden waren we
allen met het voedsel dat we tot ons konden nemen, na het eerst te hebben zien rijpen in onze
moestuin.
Minder leuk was het na met vakantie geweest te zijn en terugkomend op ons park het onkruid
weelderig zijn best heeft zien doen. De natuur zorgt steeds dat we bezig blijven. Niet ongezond
overigens.
Het ledental is stabiel gebleven. De wachtlijst liep op tot boven de 20 verzoeken. Inmiddels is voor
2016 een goed uitzicht, voor een stukje grond betreffende de lang wachtende. Praktisch alle aanvragen
gingen voor tuinen van 50m2. Daardoor is het ook dit jaar nodig de opgezegde tuinen te verkleinen
indien mogelijk. Bij dezen heet ik alle nieuwe moestuinders alvast van harte welkom en wens hen een
vlotte inburgering op ons tuinenpark De Koekelt.
De ontwikkeling van ons grondgebied is ook dit jaar voortgezet. De aangekondigde opening van onze
jeugdtuin werd officieel verricht door wethouder mevrouw M. Eleveld. Overigens is er een plan om
dit jaar de kindertuinen te vergroten. Verlichting van de fietsenstalling is door de technische dienst
verwezenlijkt. Tevens was er eind 2015 goed nieuws voor de leden in cluster Oosterenk, die veel last
hadden van boomwortels die horizontaal groeiden en de tuinen voorzagen van ongewild bezoek. Er is
daartegen een scherm aangebracht van één meter diep in het gehele pad aan de boszijde, zodat een
probleem is opgelost. De heggen om de clusters moeten nodig worden aangepakt. Hiervoor is overleg
me de gemeente gaande.
Voorts vraag ik uw aandacht voor de personele bezetting van onze werkgroepen. Heeft u wat tijd over,
laat dat dan even weten. Gezelligheid kent geen tijd. Voor nadere informatie wende u zich tot het
Koekelt bestuur.
Vanaf heden doet ook De Koekelt mee met het digitale tijdperk. Hier kunt u alle nieuws vinden, ook
van de andere complexen (zie de kruiwagen). Tevens zal op de publicatieborden, die een opknapbeurt
hebben gehad, alle nieuwigheden worden geplaatst.
Cor Dekker

De Kreelseweg
Met een wachtlijst die net zo lang was als het aantal leden op ons complex (28 leden) was het fijn dat
we dit jaar eindelijk onze uitbreiding konden realiseren. We hadden gehoopt dat dit wat eerder in het
jaar zou lukken, aan het begin van het tuinseizoen, maar het werd pas aan het eind van het seizoen. Het
grasland dat zich aan de achterkant van het complex bevond, kunnen we van de gemeente erbij huren.
Per 1 oktober is het huurcontract in gegaan en konden we aan de slag.
Van onze wachtlijst vielen nog veel mensen af die er soms al vijf jaar op stonden. Maar uiteindelijk
konden wij 16 tuinders een nieuwe tuin aanbieden. De tuinen zijn 100m2 groot.
Voordat het tuinen werden, was er nog wel veel werk te verzetten.
Nieuwe tuinders en onze huidige tuinders zijn heel wat momenten aan de slag gegaan om deze tuinen
te realiseren.
We zijn begonnen met het snoeien van de begroeiing en hebben vervolgens de grond laten ploegen.
De tuinen moesten worden omheind. De ijzeren palen die een actieve tuinder (Herman Boerrigter) in
2014 al had verzameld en had gezaagd, geverfd en van gaten voorzien, konden gebruikt worden voor
het omheinen. Daarna hebben we er met zijn allen kippengaas omgespannen.
Een van onze nieuwe tuinders is een hele dag bezig geweest om met een mini-graafmachine een geul
te graven voor de waterleiding. Een andere handige nieuwe tuinder heeft de waterleiding aangelegd.
De laatste ochtend hebben we de geul dichtgegooid en konden de tuinders aan de slag op hun tuintje.
Enthousiast kwamen er tuinplannen uit de tas en werd er begonnen in de tuin!
Het weer werkte heel erg mee, daar hebben we erg mee geboft. Het was zacht weer, de zon scheen
regelmatig op deze ochtenden en het was zeker geen straf om er met onze nieuwe tuinders en huidige
tuinders gezamenlijk een mooie uitbreiding van te maken. Vergezeld van koffie/thee en wat lekkers
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was het naast hard werken ook gezellig om met elkaar kennis te maken en alvast wat tuinkennis met
elkaar te delen.
Het is mooi om te zien hoe iedereen zijn tuin aan het indelen is en we zijn benieuwd hoe het er
volgend jaar aan het eind van het seizoen uit zal zien.
Esther Ringelenberg

‘t Landje
Het 31e tuinjaar verliep goed en rustig voor 't Landje. Alle 11 tuinen waren bezet en er waren geen
mutaties.
In het voorjaar werden enkele algemene werkzaamheden uitgevoerd. Ook kreeg het naambordje - een
herinnering aan het 30-jarig bestaan, een definitieve plaats op het middenpad. Tegen het einde van het
verslagjaar mochten we het nieuwe bord van de VAT in ontvangst nemen en kreeg dat zijn
bestemming bij de entree van het complex.
Teun van Reeuwijk
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Notulen Algemene Vergadering 17 december 2015
De Velder, 20.00 – 22.00
Presentie:
Bestuur VAT: dhr. M. Bik (waarnemend voorzitter), mevr. E. van Haarlem
(penningmeester), dhr. V. Demmink(2e penningmeester), dhr. Th.G. Weening (algemeen lid),
mevr. T. Werner (secretaris).
Complexafgevaardigden:
Blokkenweg: dhr. G. Driessen, dhr. J. de Groot, dhr. L. Langeveld, dhr. A. van Willigen.
Bovenhoek: dhr. G. Bolscher, mevr. van Es, dhr. van de Linden.
Breukerkamp: mevr. I van Donkelaar, dhr. H. Mombarg.
Hartogsweg: dhr. S. Hosek, dhr. J. Leydens, dhr. A. Sierksma, dhr. Th. van Voorst.
De Koekelt: dhr. C. Dekker, dhr. van der Laak, dhr. Paize, dhr. J.J. Verwaal.
Kreelseweg: mevr. A. de Leeuw, mevr. H. Vermeulen.
’t Landje: dhr. G. van Beek.
Afwezig: J. Doornweerd,dhr. K. de Groote (m.k.g.), mevr. C. van der Lei, dhr. T. van
Reeuwijk (m.k.g.), mevr. E. Ringelenberg (m.k.g.), dhr. B. Zonnenberg, AVVN.

1. Opening en mededelingen:
Marc Bik zit de vergadering voor als waarnemend voorzitter.
De vergadering begint met een minuut stilte ter nagedachtenis aan allen die ons zijn ontvallen
in 2015.
Mededeling: dhr. I. Steinfort Schaap ziet zich genoodzaakt vanwege persoonlijke redenen zijn
functie als algemeen lid van het bestuur per direct neer te leggen.
2. Appèl leden van de AV:
De namen van de afgevaardigden worden voorgelezen.
Aantal stemmen per complex op basis van aantal tuinders: Blokkenweg 5, Bovenhoek 5,
Breukerkamp 4, Hartogsweg 5, De Koekelt 8, Kreelseweg 4, ’t Landje 3.
3. Ingekomen stukken betreffende de vergadering:
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Vaststelling notulen AV 1 april 2015
De notulen van 1 april 2015 zijn goedgekeurd na wijziging van de volgende punten:



p. 2, punt 11: Dhr. Sierksma is bereid om deel te nemen in een commissie die bestuursleden
zoekt voor het bestuur van de VAT Ede.
p.3, punt 15, Kreelseweg: het betreft een ‘grondwaterbeschermingsgebied’ en niet een
‘waterwingebied’.

5. Bestuurszaken
Mevr. E. van Haarlem is aan de beurt om af te treden en zij stelt zich niet herkiesbaar. De
voorzitter bedankt haar voor het vele werk dat zij als penningmeester en ledenadministrateur
verzet heeft. Mevr. van Haarlem is in de bloemetjes gezet en heeft een geschenkbon
ontvangen. Dhr. Steinfort Schaap zal eveneens bloemen en een geschenkbon ontvangen als
dank voor zijn inzet.
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Mevrouw van Haarlem maakte gebruik van de gelegenheid om een dringende oproep te doen
aan de complexvertegenwoordigers om op zoek te blijven naar leden voor het bestuur. Mevr.
de Leeuw geeft aan dat er mogelijk een tuinder van de Kreelseweg bereid is om zitting te
nemen in het bestuur. Vanuit het bestuur is er al contact gelegd.
Dhr. V. Demmink zal de taken van de penningmeester overnemen. Mevr. van Haarlem is
bereid om hem bij te staan indien er vragen zijn.
Mevr. T. Werner stelt zich herverkiesbaar en is bij acclamatie herkozen.
6. Financiële zaken
1) De doorgegeven stand is per 1/10/2015. In januari volgt het overzicht van 2015.
2) Er is een royementsbrief verstuurd aan een lid aangezien deze, na herhaaldelijk gemaand te
zijn, niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3) De complexbegrotingen zijn goedgekeurd en kunnen besproken worden op de
complexjaarvergaderingen.
4) De Kruiwagen: betalingen van de adverteerders in de Kruiwagen moeten nog binnenkomen.
De kosten van het drukwerk zijn hoog wat mede komt door de naheffing aangezien er meer
exemplaren nodig zijn dan contractueel is vastgelegd. Vanuit het bestuur is er contact
opgenomen om het contract aan te passen. De trouwe bezorgers besparen ons veel
verzendkosten.
5) De heren J.J. Verwaal en A. van Willigen vormen de kascommissie.

Dhr. L. Langeveld doet een verzoek om de term ‘royement’ alleen te gebruiken bij ernstige
zaken en in geval van wanbetaling te spreken over ‘opzegging lidmaatschap’. Hiervan is nota
genomen.
7. Volkstuinbeleid gemeente Ede.
Er is een voorstel inzake volkstuinbeleid gemeente Ede opgesteld door de heren ter Maat,
Verwaal, Bik en mevr. Werner. In januari 2016 volgt verder overleg met de gemeente.
8. Jaarplan en Jaarboekje 2016
Het jaarplan wordt goedgekeurd na één wijziging. ‘Voor 2016 noemen we de volgende
specifieke taken -2’: ‘structuurplan gemeente 2015’ dient te worden veranderd in ‘2016’.
Jaarboekje: kopij voor het jaarboekje kan worden ingeleverd bij dhr. Bik. Er zal nog een
herinnering naar de secretarissen van de complexen worden gestuurd met informatie over hun
bijdragen. Het jaarboekje wordt weer digitaal verspreid. Leden kunnen een papieren
exemplaar aanvragen bij hun complex dat hier zelf zorg voor dient te dragen.

9. Evaluatie ledenavonden
Zowel de avond voor nieuwe leden als de avond rond ‘Plagen en bestrijding’ zijn goed
bezocht en boden veel informatie.
10. Verslag ledendag AVVN juni 2015
N.a.v.:





Punt 3: dhr. Verwaal vraagt hoe letterlijk je ‘oogstdag’ moet lezen. De term wordt gebruikt
voor dagen waarop leden hun oogst ruilen of verkopen.
Punt 5: de term ‘ereleden’ geldt voor ereleden van AVVN en van tuinverenigingen.
Punt 3: dhr. van Voorst geeft aan dat het reglementair niet toegestaan om te telen voor de
verkoop. Verkoop is wel toegestaan op daartoe aangewezen dagen.
Punt 6: dhr. Verwaal stelt voor om de term ‘verhuur’ uit statuten en reglement te halen. De
term heeft juridische implicaties maar dat speelt m.n. daar waar leden ook op de volkstuin
mogen overnachten. Dhr. Langeveld geeft aan de term ‘gebruiksovereenkomst’ te gebruiken
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i.p.v. ‘huur’.
Punt 1: dhr. Langeveld vraagt of de AVVN de hele tuin om het complex heeft gekocht? Er is
een strook van de gemeente overgenomen. Dhr. Dekker vraagt wie die grond bekostigd heeft?
Deze is betaald door de AVVN.

11. Verslag overleg VAT – bestuur en complexbesturen



Dhr. Langeveld vraagt om alle leden een papieren exemplaar van het tuinreglement te geven.
De voorzitter stelt dat ieder lid een digitaal exemplaar ontvangt dat bij vragen geraadpleegd
kan worden. Ook staat er een exemplaar op de website.
Dhr. Verwaal vraagt of er al contact is met de archivaris van de gemeente m.b.t. het bewaren
van archieven. De gemeente slaat alles op in blokken van 10 jaar en wil graag vooraf contact
over wat er bewaard kan worden. De Koekelt bezit nog een oud archief, de vraag is wat we er
mee willen doen? Dhr. Langeveld geeft aan dat het verenigingsarchief tot 2008 is
ondergebracht bij de gemeente. Hij heeft nog een dia-archief thuis.

12. Bestrijdingsmiddelen
Dhr. Doornweerd gaf aan dat er roundup op een tuin werd gebruikt wat aanleiding gaf tot
zorg. Verboden middelen zijn op de volkstuinen niet toegestaan. Roundup mag niet door
particulieren worden gebruikt en is dus verboden op de tuin. In de komende nieuwsbrief
zullen we dit opnemen. Ook wordt er gekeken of de Kruiwagen een artikel over
bestrijdingsmiddelen kan opnemen. Dhr. Mombarg geeft aan dat het voor hem ondoenlijk is
om uitspraken over bestrijdingsmiddelen te doen. Mevr. Van de Leeuw geeft aan dat op de
Kreelseweg alleen biologische / zelfgemaakte middelen gebruikt mogen worden. Zij stelt
voordat we insteken op: zo min mogelijk gebruiken en bij gebruik kiezen voor biologische
middelen of bestrijding via dieren (sluipwespen bijv.). Dhr. Verwaal geeft aan dat er ook
vragen omtrent deze materie komen vanuit de bijenhoek en vraagt zich af wat we wel kunnen
gebruiken. Mevr. Van de Leeuw zal contact opnemen met iemand die hierover misschien een
stuk zou kunnen schrijven en zal dit opnemen met de Kruiwagen.
13.Complexzaken









Blokkenweg: het complex heeft in mei het 35-jarig bestaan gevierd met een BBQ en bezoek
van mevr. Eleveld. Er waren dit jaar veel mutaties waarbij helaas niet elke tuin netjes wordt
achtergelaten. Er is een wachtlijst van 6 personen. Mogelijk komt er een snelfietspad naast het
complex. Graag regelmatig een nieuwe ledenlijst vanuit de administratie. Mevr. Van Haarlem
zal in januari de laatste versie sturen.
Bovenhoek: de gemeente heeft een fietspad door het complex aangelegd. De verloren grond is
gecompenseerd. Vandalisme blijft een probleem. Er is geen wachtlijst. Vanuit scholencomplex
Het Streek is er een verzoek gedaan of zij een stukje schooltuin kunnen krijgen; dit zal worden
besproken op de volgende complexvergadering. De blokhut is klaar en het pad is opnieuw
aangelegd.
Breukerkamp: alles loopt hier prima. Verder geen bijzonderheden.
Hartogsweg: hier is in september het 35-jarig jubileumgevierd eveneens met een gezellige en
goedbezochte BBQ. Er is een nieuw hek geplaatst rondom het complex. Dhr. van Voorst stopt
als voorzitter, dhr. Taal zal het bestuur aanvullen en dhr. Leydens zal voorlopig de taak van de
voorzitter waarnemen.
De Koekelt: contractueel is de gemeente verplicht om de buitenzijde van de heg te
onderhouden. De gemeente heeft nu gevraagd zelf het onderhoud van de hele heg te
verzorgen; de gemeente stelt materiaal beschikbaar en zorgt voor de afvoer van het snoeisel.
Er is hierover contact met het hoofdbestuur. Zaken die bij deze kwestie spelen zijn met name
de tijd en de veiligheid.
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Kreelseweg: het complex is uitgebreid met 16 tuinen die voor 5 jaar gehuurd zijn met een
optie voor verdere verlenging wanneer aan de voorwaarden rond gebruik wordt voldaan. De
uitbreiding zal in mei 2016 feestelijk worden geopend. Er is nu nog een wachtlijst met 4
aspiranten. De geplaatste valkenkast heeft nog geen vaste bewoner. Er is nauwelijks sprake
van vandalisme.
’t Landje: de zaken lopen hier goed, er zijn geen bijzonderheden te melden.

Complexschouw 2016: er ligt een verzoek om de data voor de complexschouw eerder door te
geven, zo mogelijk voor de complexvergadering. Dhr. Van Voorst vraagt of er een nieuw
format ligt nu de oude lijst niet elk jaar meer wordt doorgelopen. Dat is niet het geval.
14. Evaluatie Kruiwagen en Nieuwsbrieven
Dhr. Weening geeft aan dat er 3 Kruiwagens en 6 Nieuwsbrieven zijn verschenen in 2015. Er
volgt nog een 4e Kruiwagen.
Kruiwagen: de redactie heeft gemeld dat de kopij moeizaam binnenkomt of helemaal niet. Ze
vragen zich af of er wel interesse is in het blad? Of heeft het zijn tijd gehad? Het bestuur ziet
graag dat de Kruiwagen blijft. De hoofdredacteur stopt per 1 januari 2016.
De meningen m.b.t. het blad variëren van ‘zo houden’ tot ‘alleen nog digitaal’ of zelfs ‘ermee
stoppen’. De vertegenwoordigers zullen de vraag meenemen naar de complexvergadering.
Eventueel kan er nog verder gepeild worden wat de waarde is.
15. Jubilarissen
Deze worden gehuldigd op de complexen. Zowel de ledenadministrateur als de complexen
zullen nagaan of er jubilarissen zijn in 2016. Mevr. de Leeuw vraagt of er nagedacht kan
worden over een ander cadeau i.p.v. de pen.
16. Rondvraag





Dhr. Sierksma vraagt of de AV in november gehouden kan worden aangezien december een
drukke maand is. Mevr. van Haarlem geeft aan dat de begroting dan eerder opgesteld dient te
worden. Dhr. Sierksma noemt als andere mogelijkheid om 1 x per jaar te vergaderen waarbij
dan een tweejaren – begroting gehanteerd zou kunnen worden.
Dhr. Dekker vraagt of nieuwe leden een papieren exemplaar van het tuinreglement kunnen
ontvangen. Zie hierover punt 11 van de notulen.
Mevr. de Leeuw: Groei & Bloei organiseert op 6 februari een lathyrus workshop en wil dit
samen met de VAT doen. Bij wie kan ze hiermee terecht? Bij het bestuur of de Koekelt,
werkgroep activiteiten.

17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om nog iets te drinken.
T. Werner, secretaris
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JAARPLAN VAT-EDE 2016
De Vereniging Amateur Tuinders beheert 7 complexen in Ede en Bennekom. De vereniging is
gegroeid naar ongeveer 430 leden. Die groei komt voornamelijk door de uitbreiding van het
complex de Kreelseweg met 16 leden met ingang van 2016.
Communicatie
Het VAT-bestuur heeft contact met de complexbesturen op de jaarlijkse
complexvergaderingen in februari, bij de complexschouw en anders wanneer dit nodig is.
Daarnaast is er jaarlijks een informele bijeenkomst met afgevaardigden van complexen
waarbij lopende zaken worden besproken en vragen en ideeën van complexen aan de orde
kunnen komen.
Met de leden wordt contact onderhouden via nieuwsbrieven. Daarnaast ontvangen leden ons
blad “De Kruiwagen” en in verband met het automatische lidmaatschap van de AVVN ook
“De Tuinliefhebber”.
Activiteiten
Het VAT-bestuur zorgt dat er activiteiten op het gebied van tuinieren en informatieavonden,
workshops of excursies worden georganiseerd voor alle leden. Voor nieuwe leden is er een
speciale avond. Het delen van kennis is een belangrijk uitgangspunt naast de gelegenheid om
andere leden te ontmoeten. Deze activiteiten worden vaak in overleg met het complex De
Koekelt georganiseerd omdat daar ook activiteiten georganiseerd worden.
Overleg met andere organisaties
Het VAT-bestuur voert regelmatig overleg met ambtenaren en wethouders van de gemeente
over uitbreidingen, aanpassingen of problemen waar de complexen mee te maken krijgen
zoals diefstal of vandalisme. Er is jaarlijks meermalen contact met de AVNN in situaties waar
deze om advies gevraagd wordt en op de jaarlijkse vergadering. Dit bleek zeer waardevol bij
de uitbreiding van de Kreelseweg en bij juridische ondersteuning. Verder is er met regelmaat
contact met Groei en Bloei.
Voor 2016 noemen we de volgende specifieke taken:
- het afronden van de uitbreiding van een nieuw terrein aan de Kreelseweg.
- zorgen dat de belangen van de vereniging voldoende naar voren komen in het
structuurplan dat de gemeente in 2016 wil gaan opstellen.
- het volgen van de plannen van de gemeente voor een fietspad bij de Blokkenweg en
het bijsturen waar dit nodig is om het complex intact te laten.
- het organiseren van een tussentijds overleg met de complexen over lopende zaken
- het organiseren van een ledenavond in het najaar met een informatief en
gezelligheidskarakter
- het continueren van de uitgave van “De Kruiwagen” met vier nummers per jaar
- het informeren van de leden over actuele zaken via een digitale nieuwsbrief
- het organiseren van workshops en excursies in overleg met activiteitencommissie van
de Koekelt.
- het onderhouden van contact met de voedselbank en het bevorderen van afdracht aan
de voedselbank van overschotten vanuit de complexen.
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JAARPROGRAMMA VAT-Ede 2016
Januari
 Woensdag 13: Bestuursvergadering 1.
Februari
 Donderdag 4: complexjaarvergadering Kreelseweg, Rehoboth 19:30.
 Maandag 15: complexjaarvergadering Breukerkamp, Brink, Bennekom, 20.00.
 Dinsdag 16: Avond nieuwe leden in De Tabor kerk, aanvang 20.00.
 Woensdag 17: Complexjaarvergaderingen Blokkenweg, Bovenhoek, ’t Landje en Hartogsweg
in de Meerpaal, aanvang 19.30.
 Donderdag 25: Complexvergadering De Koekelt in de Velder, aanvang 19:30.
Maart
 Woensdag 9: Bestuursvergadering 2.
 Workshop. Datum en onderwerp volgen nog.
April

Mei

Juni



Woensdag 6: AV in De Velder. Aanvang 20.00.
Woensdag 18: Bestuursvergadering 3.

Woensdag 22: Bestuursvergadering 4
Zaterdag 18: AV AVVN.

Juli / augustus: complexschouw.
September
 Woensdag 21: Bestuursvergadering 5.
Oktober
November
 Half november: ledenavond in De Velder. Aanvang 20.00. Exacte datum volgt.
 Woensdag 23 november: Bestuursvergadering 6.
December
 14 december (o.v.b.) AV in De Velder. Aanvang 20.00.
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FINANCIËLE STUKKEN
Toelichting
De vereniging blijft groeien: het ledental neemt nog steeds toe en ook financieel zijn we 2015 goed
doorgekomen. Een aantal complexen heeft te maken gehad met grote uitgaven en dit heeft geleid tot
interen op de rekening-courant. De forse overschrijding van de begroting van de Kreelseweg, komt
volledig op het conto van de complexuitbreiding in 2015.
Aan de andere kant zijn er juist enkele meevallers geweest, die op de realisatie tevoorschijn komen bij
‘bijzondere baten’. Al met al financieel geen slecht jaar voor de VAT.

Balans
- de precieze spaarrente en de precieze hoogte van het saldo van de SNS-rekening worden pas in
februari bekend. De hoogte is geschat op basis van een rente van 0,85% (SNS-site, januari 2016)
- rente: de rente op de ING-spaarrekening is verhoudingsgewijs berekend, met als uitgangspunt de
saldi van de rekening-courant van alle complexen op 1 januari 2015.
Eline van Haarlem
penningmeester VAT
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Balans van de Vereniging van Amateurtuinders Ede
Activa
Bank

31-12-2015

Passiva
ING- Betaalrekening
ING-ZKL spaarrekening
SNS sparen
vordering Koekelt

2.243 Algemene reserve
23.947 Borgsommen
49.773 Rekening courant
8.400

Vooruitbetaalde
lening Koekelt
Reserveringen Koekelt
Totaal

16.408
28.757
Hartogsweg
Blokkenweg
t Landje
Kreelseweg
Breukerkamp
Koekelt
Bovenhoek
Compost

84.363 Totaal

84.363

Balans van de Vereniging van Amateurtuinders Ede
Activa
Bank

31-12-2014

Passiva
ING- Betaalrekening
ING-ZKL spaarrekening
SNS sparen
vordering Koekelt

1.000 Algemene reserve
27.715 Borgsommen
49.084 Rekening courant
9.600

Vooruitbetaalde
lening Koekelt
Reserveringen Koekelt
Totaal

1.325
6.110
1.137
-62
7.096
4.125
5.487
1.230
8.400
4.350

87.399 Totaal

13.402
27.533
Hartogsweg
Blokkenweg
t Landje
Kreelseweg
Breukerkamp
Koekelt
Bovenhoek
Compost

9.146
5.960
1.140
1.666
6.667
4.244
4.562
1.054
9.600
2.425
87.399
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VAT EDE
Realisatie 2015
begroting 2016
Contributie
Algemeen gedeelte

€ 32,00
2015
2015
2016
Begroot Realisatie begroting

Aantal leden
Baten
Contributie
Advertenties
Inschrijfgeld
Rentes
Bijzondere baten
rente lening
Koekelt

400

Totaal
Lasten
AVVN
Rente aan
complexen
Secretariaat
Financiële administratie
activiteitenkosten
Verenigingskosten
Bestuursvergoedingen
Bestuurskosten
Vergaderkosten
pr
Drukwerk
Onvoorzien/reserve
Totaal
Saldo

425

13.280
1.000
100
1.100
100

12.960
0
225
1.181
0

13.760
1.000
125
1.100
100

300
15.880

300
14.666

270
16.355

10.000

10.060

10.750

275
75
200
200
600
400
350
250
100
2.500
930
15.880
0

232
0
279
567
329
300
98
72
308
2.281
0
14.526
140

275
75
200
200
500
400
350
150
100
3.000
355
16.355
0
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VAT Blokkenweg Realisatie 2015
begroting 2016
Verhuurd
Nog verhuurbaar
Huurprijs:
Contributie
Saldo rekening courant
Saldo rekening courant
Algemeen gedeelte
Aantal leden
Aantal tuinen bezet
Baten
Huur complexleden
Servicekosten
Rente kapitaal
Bijzondere baten

5.583 m2
135 m2
€ 0,427 per m2
€ 32,00
01-012015 € 5.960,25
31-122015 € 6.109,94
2015
2015
2016
Begroot Realisatie Begroting
53
57

Totaal
Lasten
Pacht
Water
Electra
Bestuurskosten
Activiteiten
Groot onderhoud
Onderhoud
Verzekeringen
Onvoorzien / reserve
Totaal
Saldo

2.500
0
50
50
2.600

2.346
0
41
87
2.474

2.500
0
10
50
2.560

900
700
0
75
125
300
500
0
0
2.600
0

861
333
0
107
437
391
196
0
0
2.324
149

900
700
0
100
0
0
500
0
400
2.600
-40
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VAT Bovenhoek Realisatie 2015
begroting 2016
Verhuurd
Nog verhuurbaar
Huurprijs:
Contributie
Saldo rekening courant
Saldo rekening courant
Algemeen gedeelte
Aantal leden
aantal tuinen bezet
Baten
Huur complexleden
Servicekosten
Rente kapitaal
Bijzondere baten

7.690 m2
75 m2
€ 0,427 per m2
€ 32,00
01-012015 € 4.562,47
31-122015 € 5.487,00
2015
2015
2016
Begroot Realisatie begroting
64
74

Totaal
Lasten
Pacht
Water
Electra
Bestuurskosten
Activiteiten
Groot onderhoud
Onderhoud
Verzekeringen
Onvoorzien/reserve
Totaal
Saldo

3.500
0
40
0
3.540

3.267
147
32
56
3.502

3.625
0
40
0
3.665

1.525
0
100
150
0
0
500
75
1.190
3.540
0

1.536
0
0
228
0
0
739
74
0
2.577
925

1.545
0
100
200
0
0
500
75
1.245
3.665
0
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VAT Breukerkamp Realisatie 2015
begroting 2016
Verhuurd
Nog verhuurbaar
Huurprijs:
Contributie
Saldo rekening courant
Saldo rekening courant
Algemeen gedeelte
Aantal leden
aantal tuinen bezet
Baten
Huur complexleden
Servicekosten
Rente kapitaal
Bijzondere baten

4.160 m2
0 m2
€ 0,427 per m2
€ 32,00
01-012015 € 6.666,79
31-122015 € 7.095,94
2015
2015
Begroot Realisatie
35
35

Totaal
Lasten
Pacht
Water
Electra
Bestuurskosten
Activiteiten
Groot onderhoud
Onderhoud
Verzekeringen
Onvoorzien/reserve
Totaal
Saldo

2016
begroting

1.785
0
60
150
1.995

1.833
0
46
0
1.879

1785
0
60
0
1845

680
500
0
250
75
0
300
75
115
1.995
0

686
308
0
110
63
30
178
74
0
1.449
430

690
500
0
200
50
0
300
75
30
1845
0
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VAT Dr Hartogsweg Realisatie 2015
begroting 2016
Verhuurd
Nog verhuurbaar
Huurprijs:
Contributie

8.175 m2
200 m2
€ 0,427 per m2
€ 32,00

Saldo rekening courant

01-01-2015

Saldo rekening courant
Algemeen gedeelte

31-12-2015
2015
Begroot

€
9.146,45
€
1.324,66
2015
Realisatie

3.500
0
80
0
3.580

3.576
0
63
113
3.752

3.500
0
10
0
3.510

1.300
550
0
75
0
0
450
0
1.205
3.580
0

1.291
645
0
86
382
8.880
289
0
0
11.573
-7.821

1.300
550
0
75
0
0
300
0
1.285
3.510
0

Aantal leden
aantal tuinen bezet
Baten
Huur complexleden
Servicekosten
Rente kapitaal
Bijzondere baten

63
69

Totaal
Lasten
Pacht
Water
Electra
Bestuurskosten
Activiteiten
Groot onderhoud
Onderhoud
Verzekeringen
Onvoorzien/reserve
Totaal
Saldo

2016
begroting
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VAT Koekelt Realisatie 2015
begroting 2016
Verhuurd
Nog verhuurbaar

20.321 m2
250 m2

Huurprijs:
Contributie
Saldo rekening courant
Saldo rekening courant
Algemeen gedeelte

€ 0,560 per m2
huur 2016: 0,580 per m2
€ 32,00
01-01-2015 € 4.243,68
31-12-2015 € 4.125,15
2015
2015
2016
Begroot
Realisatie Begroting
162
169

Aantal leden
aantal tuinen bezet
Baten
Huur complexleden
Servicekosten
Rente kapitaal
Bijzondere baten
jeugdtuin

Totaal
Lasten
Pacht
Water
Electra
Rente lening VAT
aflossing lening VAT
reservering aflossing lening lid
rente lening lid
Bestuurskosten
Activiteiten
Groot onderhoud
Onderhoud
afschrijving chalets
woz
Verzekeringen
jeugdtuin
Onvoorzien/reserve
uitloting obligaties
Totaal
Saldo
Reservering chalets
Reservering lening lid

11.400
1.490
10
50
0
12.950

11.273
1.540
29
515
764
13.358

11.965
1.580
20
200
0
13.765

3.875
50
1.000
300
1.200
500
100
700
200
1.000
500
1.425
130
600
200
420
750
12.950
0

5.233
73
889
300
1200
500
83
560
10
902
526
1.425
132
498
446
0
700
13.477
-119

5.980
100
1.000
270
1.200
500
100
600
200
500
500
1.425
135
500
0
5
750
13.765
0

€ 2.850
€ 1.500
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VAT Kreelseweg Realisatie 2015
begroting 2016
Verhuurd
Nog verhuurbaar
Huurprijs:
Contributie

4.800 m2
45 m2
€ 0,427 per m2
€ 32,00

Saldo rekening courant

01-01-2015

Saldo rekening courant
Algemeen gedeelte

31-12-2015
2015
Begroot
26
31

Aantal leden
aantal tuinen bezet
Baten
Huur complexleden
Servicekosten
Rente kapitaal
Bijzondere baten
VAT tegemoetkoming kosten
uitbreiding

2.067
0
20
0

Totaal
Lasten
Pacht
Water
Electra
Rente lening
Bestuurskosten
Activiteiten
Groot onderhoud
Onderhoud
Verzekeringen
uitbreiding kreelseweg
Onvoorzien/reserve
Totaal
Saldo

€
1.666,26
€ 62,33
2015
2016
Realisatie begroting
46
49
1.386
30
12
0

2.067
15
20
0

2.087

1.428

1.500
3.602

785
523
0
0
75
0
0
75
0
2100
0
3.558
-1.471

589
210
0
0
10
0
0
11
0
2.336
0
3.156
-1.728

837
500
0
0
120
500
250
75
0
550
0
2.832
770
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VAT 't Landje Realisatie 2015
begroting 2016
Verhuurd
Nog verhuurbaar
Huurprijs:
Contributie
Saldo rekening courant
Saldo rekening courant
Algemeen gedeelte
Aantal leden
aantal tuinen bezet
Baten
Huur complexleden
Servicekosten
Rente kapitaal
Bijzondere baten

1.210 m2
m2
€ 0,427 per m2
€ 32,00
01-01-2015 € 1.139,95
31-12-2015 € 1.137,21
2015
2015
Begroot Realisatie
11
11

Totaal
Lasten
Pacht
Water
Electra
Rente lening
Bestuurskosten
Activiteiten
Groot onderhoud
Onderhoud
Verzekeringen
Onvoorzien/reserve
Totaal
Saldo

2016
Begroting

517
0
10
0
527

517
0
8
0
525

517
0
10
0
527

210
110
0
0
50
0
0
0
0
157
527
0

209
151
0
0
10
0
0
156
0
0
527
-3

210
110
0
0
50
0
0
0
0
157
527
0
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Concept agenda AV van 6 april 2016
Datum : woensdag 6 april 2016
Plaats : Zaal De Velder, Munnikenhof 17, 6715 EC Ede
Tijd
: 20.00

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Appèl leden van de Algemene Vergadering
3. Ingekomen stukken betreffende de vergadering
4. Vaststelling notulen AV 11 december 2015
5. Jaarverslag van de vereniging over 2015
6. Financieel jaarverslag door de penningmeester over 2015
7. Verslag van de kascommissie
8. Benoeming van nieuwe leden kascommissie
9. Evaluatie jaarplan 2015 en vaststelling jaarplan 2016
10. Voorstel: afvaardiging naar AV van het AVVN in juni
11. Bestuurssamenstelling
12. Vanuit de complexen
13. Rondvraag
14. Sluiting

27

