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De Tuinfluiter
Agenda
Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 23 maart, 14.00 uur
Plantjes- en Stekjesdag
Zaterdag 20 april
(en ook op de volgende zaterdagen)
Tuinkeuring
Zaterdag 15 juni
Open Tuindag
Zaterdag 29 juni

ZWN aanhanger
Zoals bekend beschikt onze vereniging
over een aanhanger.
Deze wordt niet alleen voor verenigings
doeleinden gebruikt, maar kan ook door
de leden worden gehuurd. Nadere infor
matie daarover is op onze website te
vinden. Ook het afgelopen jaar is daar
weer volop gebruik van gemaakt. De aan
hanger is 63x voor een halve dag van stal
gehaald en 22x voor een hele dag. Medio
vorig jaar heeft de aanhanger een grondige
servicebeurt gehad bij de leverancier. Dit
kon worden betaald uit de huuropbreng
sten. Flip Henstra
Mijn vrouw Leonie heeft als haar grote hobby (buiten mij om) haar groentetuin.
Zo’n groentetuin is absoluut niet mijn ding, maar goed, na de vele klussen, zoals
bomen rooien, straatwerk, kouwe bak maken enz. enz. is de tijd van zitten aange
broken. Maar ja, om nou zo de gehele dag in de ruimte te gaan staren is ook weer
zoiets. Dus dacht ik… kom laten we het eens proberen om een rotstuin(tje) aan
te leggen. Na de vele stenen en rotsblokken is het toch al iets geworden. Als alles
in bloei staat is het wel een schitterend gezicht. Het geheel is nu al iets te klein,
dus we gaan het een meter uitbreiden. Als je de Lewisia, Saxifraga, Dianthus, Cy
clamen zo in bloei ziet staan geeft dat een tevreden gevoel.
Ik geef het stokje door aan Paulina van de Berkenlaan 11.
Jan Hermus B7

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 5 januari jl. waren alle tuin
ders, aspirant-tuinders en donateurs zoals
gebruikelijk weer van harte welkom op de
Nieuwjaarsreceptie. De opkomst was
behoorlijk groot, ook een aantal nieuwe
tuinders kon worden begroet en namens
het AVVN waren de heren Rook Bouman
en Willem van Wonderen aanwezig. Bij
binnenkomst werd iedereen begroet door
onze nieuwe voorzitter Jan Levers, wat
voor een warm welkom zorgde. De kan
tine zag er gezellig uit en op de tafels
stonden de zoutjes en de borrelnootjes al
klaar.
Nadat iedereen elkaar had begroet en een
gelukkig nieuwjaar had gewenst nam de
voorzitter het woord. In een korte toe

spraak gaf hij een fraai overzicht van de
vele activiteiten die in het afgelopen jaar
waren uitgevoerd en dat was een indruk
wekkend beeld. De diverse commissies
werden terecht in het zonnetje gezet en
bedankt voor al hun werk. Ik mag wel
stellen dat ze er met z’n allen weer iets
moois van hebben gemaakt! Verder deed
Jan o.a. nog een oproep voor versterking
van de redactiecommissie (aanmelden of
meer informatie via redactie@zwn-volks
tuinen.nl) en vroeg hij aandacht voor tuin
B15, waar door de Stichting Zaaigoed
leuke activiteiten worden ontplooid.
Ook over de toekomstplannen van ZWN
werd het een en ander onthuld. Zo zijn er
plannen voor het aanschaffen van ledver

lichting en ook de mogelijkheden om
zonnepanelen te plaatsen worden onder
zocht.
Tot slot werd iedereen namens de vere
niging een gratis drankje aangeboden, wat
door de aanwezigen met enthousiasme
werd begroet (de volgende consumpties
waren voor eigen rekening want “de kas
van de vereniging moet tenslotte ook
gespekt worden”!). Daarna werd het nog
een gezellig uurtje met heerlijke warme en
koude hapjes die door de kantinemede
werksters werden geserveerd.
Het was in ieder geval een geslaagde bij
eenkomst en een mooie start van het
nieuwe tuinjaar!
JG

Rob de Zwart, loopt in maart 2019 af. We
hebben nog geen kandidaten. Hier maken
we ons zorgen over. Voor de continuïteit
van de vereniging is dit wel heel belangrijk.

door de bouwwerkzaamheden is de inter
netkabel kapot getrokken. We zijn aan het
werk om alles weer aan de praat te krijgen.
In november hebben we gesproken over
de mogelijkheid om zonnepanelen aan te
schaffen voor de vereniging ter vervanging
van de leveranties van Greenchoice. Het
verhaal ziet er goed uit en lijkt aantrekke
lijk voor de vereniging. In maart gaan we
weer om tafel, deze keer met harde gege
vens zoals het verbruik van de vereniging.
In de ALV zullen we onze bevindingen aan
u voorleggen.

Van de bestuurstafel
In de maanden november 2018 tot en met
maart 2019 heeft het bestuur 5 maal ver
gaderd.
We hebben gesproken over de EHBO-
functie op ons volkstuinencomplex, het al
dan niet aanschaffen van een AED. Alle
maal zaken die in de Algemene Ledenver
gadering uitgebreid aan de orde komen.
Jan Levers is begonnen in zijn werk als
nieuwe voorzitter, Nicolette Hulsbergen
als voorzitter tuincommissie. Het bestuur
is nu weer compleet. We zijn heel blij dat
we zulke stevige bestuursleden erbij ge
kregen hebben. De bestuursperiode van
de penningmeesters, Bert Mooijekind en
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Bart en Patricia Tromp hebben aangege
ven komende periode door te willen gaan
als kantinebeheerder, zij zijn dan ook
herkiesbaar in de komende ALV.
Het meest plezierige nieuws is natuurlijk
dat we in februari, de eerste zaterdag voor
de verkoop van de bestelde zaden, met de
pinpas konden betalen. Bijna 80% van de
betaling zijn met de pin gedaan. Het geluk
mocht maar even duren. Waarschijnlijk

Trees van Gastel, secretaris

Van de voorzitter,
We zijn al een paar weken bezig in ons nieuwe jaar en onze Chinese vrienden
hebben net een paar stappen in het jaar van het Zwijn gezet, in elk geval staat de
lente voor de deur en het ontbreekt ons nog niet aan uitdagingen. Onlangs heb
ben we met de besturen van de andere tuinverenigingen om de tafel gezeten om
te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.
Haarlem heeft grote ambities en wil op elk mogelijke plek huizen neerzetten en
hoewel we aan de lijst van Strategisch Vastgoed zijn toegevoegd, hoeft dat nog
niet te betekenen dat we wat dat betreft niets te vrezen hebben. Begin Maart
hebben we een gesprek met de accountmanager Gronden van de Gemeente
Haarlem en natuurlijk niet te vergeten onze eigen Algemene Ledenvergadering
op 23 maart .
Het belooft weer een mooi en spannend jaar te worden en ik heb er zin in!
Jan

Ledenmutaties
Afscheid genomen:
S16
Fam. IJzendoorn
B15 Fam. Sagiroglu
S11
Fam. Lam
M6
Fam. Coerdt
B14 Tjeerd Menger
H26 Mark Overbeek
L19
Fam. Hulsbergen
H15 Fam. Rutte
Tuinruil:
Eline Kleingeld
B8 naar S16
Anja Schutte
L31 naar S11
Fenna Kleinenbroich H5 naar H26
Nieuw op de tuin:
M10 Tanja Dekker
B14 Alma Verheyde
M4
Johan Klungel
M6
José Selten
L31 Theo Robbemond
L19 Hans Smolenaars
B8
Marion Geldhof
H16 Susanne de Bruin
Overleden:
Tous Wijkhuizen, Mevr. Bolkestein

Schilderen en tekenen bij ZWN!
De dames hebben op verzoek van Sjoeke en mij mooie kaarten gemaakt voor allerlei
doeleinden, zoals even een opkikkertje, bij ziekte, overlijden maar ook voor feestelijke
gebeurtenissen.
Graag zouden wij als de tuinders iemand weten die we kunnen verblijden met een
kaart, dat door willen geven aan Sjoeke Akse, Berkenlaan 5 of naar mij: Carla Levers,
Maluslaan 12. Wij zijn regelmatig op de tuin te vinden.
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Planning Algemeen Werk
Het algemeen werk start dit jaar op 9 maart. Iedere algemeen werkbeurt begint om 8.45 met een kopje koffie en het doorspreken
van de lijst met werkzaamheden. Om 9.00 uur gaan wij aan de slag, tot 11.30 uur.
In deze planning lees je wanneer jij wordt verwacht. Is er een dag bij waarop je niet kunt. Niets aan de hand, dan meld je dat bij de
secretaris en haal je hem gewoon op een andere datum in. Je kunt zelfs iemand anders voor je de werkbeurt laten doen. Mits 18
jaar en in bezit van gezonde werklust.
Voor hen die hiervoor voelen start de eerste werkbeurt met een instructie van het bedienen van onze tuinapparatuur. Zoals de
bosmaaier, heggenschaar, grasmaaiers, kettingzaag enz. Na het volgen van deze instructies kun je als dit eens nodig mocht zijn
veilig deze machines bedienen.
Tot slot wil ik wijzen op twee punten die in het verleden wel eens tot problemen hebben geleid. Op het niet verrichten van algemeen
werk staat een boete van € 75,00 per werkbeurt. Hier beleeft niemand plezier aan, dus let hier heel goed op!
Een enkeling neemt wel eens een loopje met het algemeen werk, door bijvoorbeeld te laat te beginnen of te vroeg te stoppen.
Allebei komt ook voor.
Dit is niet eerlijk ten opzichte van de overige leden.
Wij staan echt niet met een stopwatch in ons hand het algemeen werk te coördineren, maar weet dat deze werkbeurt dan gewoon
niet mee telt.
De tuincommissie wenst je een mooi tuinseizoen toe!

Oud en nieuw arti
kel EHBO
Huidige tekst in het Huishoudelijk Regle
ment:
ARTIKEL 13 - E.H.B.O.-FUNCTIONARIS
Van alle leden wordt verwacht dat zij hulp
verlenen bij ongelukken op het volkstuin
park.
Indien zij niet zelf over een E.H.B.O diplo
ma beschikken wordt indien aanwezig met
spoed de E.H.B.O.-functionaris gewaar
schuwd. De gegevens daarvan zijn te vin
den in het halletje bij de bestuurskamer.
Is de functionaris niet op het volkstuinpark
maar wel telefonisch bereikbaar volg dan
de instructies van de functionaris op.
In andere gevallen bel afhankelijk
van de ernst direct 112.

NIEUWE TEKST:

ZWN Ransuilen eten veel muizen
Op 13 mei 2018 vond voor het eerst een
regionale vogeldag plaats in Fort Noord
bij Spaarndam. Een van de activiteiten voor
kinderen was het pluizen van braakballen
van uilen. Dankzij een raapactie van Nico
de Bont konden in februari van dat jaar
braakballen worden verzameld bij ZWN
onder de boom waarin Ransuilen slapen.
Uilen eten muizen en vogels met huid en
haar op en braken naderhand de resten
(botjes en haren) weer uit in de vorm van
braakballen. Die zijn op 13 mei door kin
deren onderzocht. Het pluizen stond
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onder de deskundige begeleiding van Nico
Jonker. Door de braakballen uit elkaar te
halen vind je botjes en kaakjes en die zijn
vaak tot op de soort te benoemen. Het
resultaat: er werden 44 beesten gevonden.
Het meest algemeen was de Veldmuis
(37). Veel schaarser waren Bosmuis (2),
Noorse Woelmuis (2) en vogel (2, niet op
naam te brengen). De Noorse Woelmuis
is een tamelijk zeldzame soort. Dat bete
kent dus dat er bij ZWN of in de direct
omgeving daarvan veel Veldmuizen
voorkomen!

ARTIKEL 13 - E.H.B.O.-FUNCTIONARIS
Van alle leden wordt verwacht dat zij hulp
verlenen bij ongelukken op het volkstuin
park.
Indien zij de situatie als ernstig be
oordelen, belt men 112.
In de kantine en het halletje van de be
stuurskamer zijn EHBO-dozen aanwezig.
De EHBO-functionaris controleert deze
dozen en vervangt verouderde producten.
De commissies kijken periodiek naar de
veiligheid van de vrijwilligers en maken
afspraken over veilig handelen, passend bij
hun commissie.
Trees van Gastel, 10 januari 2019

Werkbeurten seizoen 2019
De werkzaamheden zijn 09.00 tot 11.30 uur
Graag om 08.45 uur aanwezig voor tekenen presentelijst, koffie en werkbespreking
Zie ook onze website ZWN-volkstuinen.nl onder Leden

.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Liesbeth Cluistra
9 maart
25 mei
3 augustus
21 september

Jelle Posthuma
30 maart
27 juli
31 augustus
28 september

Boudewijn van Aken
11 mei
6 juli
24 augustus
12 oktober

--

B01

Fred Bosman

B02

Wenda Torenbosch

---

B09

Blaga Rooyers

B10

Roland Meyer

B03

Mirjam van Hoffen

B26

Cees Pel

B20

Karina Rotteveel

B11

Paulina Hartman

B17

Wim Oostwouder

B27

Leon Smits

B21

Séverine v.d. Molen

H09

Martthijn Stulp

H10

Astrid Mathot

H01

Irene de Jong

H17

Ramona van Leeuwen

H20

Saskia v.d. Woude

H21

Bianca van Laar

H25

Linda Manders

H26

Fenna Kleinenbroich

H28

Thea Willemse

H32

Mark Verburg

L01

Jolanda Sapourides

L2B

Lodewijk van Roij

L13

Tineke Hurkmans

L19

Ron Visser

L11

Menno Sjoordema

M04

Johan Klungel

L28

Catriona Black

L20

Jan Woudwijk

N01

Belinde van de Vorm

M06

José Selten

L31

Theo Robbemond

S07

Ad Otten

N02

Ans Bosch

M08

Hugo Huneker

S14

Leks Eppink

S08

Thea van Dalen

S01

Marjolijn Sondorp

S17

Paulien Klinkenberg

S19

Fija van Bekkum

S11

Anja Roosink

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Dennis Kamst
23 maart
18 mei
13 juli
7 september

Gerard de Kuyper
6 april
29 juni
20 juli
10 augustus

Bert v.d. Scheur
4 mei
22 juni
17 augustus
26 oktober

----

------

-----

B04

Burghard Ilge

B07

Leonie Hermus

B08

Marion Geldhof

B14

Alma Verheijde

B23

Gert-Jan Schaafsma

B16

Gert-Jan Timmerman

B22

Kursat Duru

H03

Martin Hamelink

B25

Nardy van Roessel
Suzanne de Bruin

H02

Dineke Bultman

H13

Cees Nooij

H16

H14

Ben Kaptein

H23

Paulina Veldkamp

H24

Hans Hein

H22

Margot Lobbezoo

H30

Ellen Bosschaart

H31

Marino van Wakeren

H29

Tom de Winter

L03

Monika Bartok

L05

Elly Elsenbroek

L2C

Anne Priester

L14

Alex Piepenbrock

L12

L07

Mirjam Hartgers

L22

Gertie Alders

L17

Ans van Weel

L21

Hans Smolenaars

L33z

Jeroen van Iersel

L25

Wil Maris

L33n

Clemens Kruijsen

M20

René Plantenga

L34

Rosemarijn v. Paaschen

M18

Steffany Janssen

S04

Ronald v. Broekhuizen

M22

Peter Lamars

S02

Cara Crisler

S20

Bert van Velzen

S05

Christina Knoll

Bert Vrenegoor

S16

Eline Kleingeld

S13

Ben Timmermans

S21
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Verslag van de ALV van zaterdag 27 oktober 2018
Aanwezigen: L. Hermus, G.A. de Kuijper,
Ria Duineveld, Paul Coesel, Boudewijn van
Aken, Wil Maris, Ans van Weel, Gerard
Soonius, Anne Soonius, Carla Levers, Huib
van de Linde, Cees Pel, Gertie (L22), Ab
Mannaert, John Engelchor, Anneke Mak,
Astrid Mathot, Henk van Schagen, Anja
Roosink, Erika Meershoek, Marino van
Wakeren, Tineke Hurkmans, Esther
Zwart, Nico de Bont, Nicolette Hulsber
gen, Marco Hulsbergen, Bep Barens, Mar
jolein Sondorp, Hein Leenen, Clemens
Kruijsen, Van Leeuwen, Elly Elsenbroek,
Mirjam Hartgens, Hans van Dijk, M. van
Woerkom, Th. Loffeld, Sjoeke Akse, Joke
Groskamp, Jan van Galen, Hans Hein,
Pauline Veldkamp, Ellen Bosschaert, Ben
Kaptein, Dick Saher, Martina van Sonde
ren, van Galen (H12), Wim van Wonde
ren, Rook Bouman, Rob de Zwart, Bert
Mooijekind, Bart Tromp, Patricia Tromp,
Aart Koenekoop, Trees van Gastel (wn.
Voorzitter)
1. Opening en welkom
De volgende leden hebben zich afgemeld:
Gerrit de Smit, Fija van Bekkum, de fami
lie Oostwouder, Ron van Engelen, familie
van der Scheur, Marion Geldhof, Ramona
van Leeuwen, Paulina Hartman, Ad Otten,
Bert van Velzen
- vaststellen agenda: de agenda is akkoord
- mededelingen: deze maand is Tous van
Wijkhuizen overleden. Het is voor ons
allemaal wat vreemd dat een toch redelijk
jonge tuinder zo maar overlijdt. We staan
stil bij dit afscheid.
2. Vaststellen notulen ALV maart
2018
- De datum van de agenda was 24 maart
2018 (ipv 23 maart in het verslag)
De heren van Wonderen en Bouman
waren als AVVN consuls bij de vergadering
aanwezig
Mededelingen vanuit gemeentelijk over
leg: Willem van Wonderen vertelt dat
komende donderdag de commissie over
het beleidsplan ruimtelijk ordening ge
sproken wordt. Hierin wordt een gedeel
te van de volkstuinen strategisch groen
benoemd. Deze tuincomplexen zijn dus in
de veilige zone. Andere volkstuinen staan
op de nominatie om te verdwijnen. AVVN
en de volkstuinders van Haarlem zetten
zich in om alle tuinen te behouden.
3. Aanpassing huishoudelijk reglement
In de tuinfluiter van september 2018 staat
het wijzigingsvoorstel opgenomen.
De oude tekst luidt: De redactiecommis
sie heeft tot taak het regelmatig (bij voor
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keur 4 maal per jaar) doen verschijnen van
een informatiebulletin en het beheren van
de website.
De nieuwe tekst luidt: De redactiecom
missie heeft tot taak het regelmatig (bij
voorkeur 4 maal per jaar) doen verschij
nen van een informatiebulletin.
De vergadering is hiermee unaniem ak
koord.
In de Nieuwsbrief van 3 oktober 2018 is
het voorstel wijziging huishoudelijk regle
ment opgenomen. Dit gaat over het ver
kiezen van de bestuurders:
De oude tekst zegt dat wanneer een
tuinder zich kandidaat stelt er minimaal 4
handtekeningen nodig zijn, dat hij dit mi
nimaal 2 dagen voor de Algemene leden
vergadering moet doen, en dat tuinders
kunnen stemmen
De nieuwe tekst zegt dat een lid zichzelf
kandidaat kan stellen met minimaal 10
handtekeningen van andere leden, dat hij
dit tot uiterlijk 14 dagen voor de Algeme
ne Ledenvergadering kan doen, dat hij of
zij zichzelf presenteert in de Tuinfluiter of
de Nieuwsbrief. Daarnaast wordt het
woord ‘tuinder’ vervangen door ‘lid”.
Marjolein Sondorp stelt voor eraan toe te
voegen dat een potentieel bestuurder
zichzelf met foto presenteert. Dat is een
mooi idee. We willen het echter niet
verplicht stellen
De vergadering is unaniem akkoord.
4. Plannen van de commissies voor
2019
- bouwcommissie: deze mensen hebben
afgelopen jaar alle gebouwen rondom het
plein inclusief de schuur van Flip ter hand
genomen en opgeknapt. Komend jaar
staan als grote onderwerpen op de agen
da: de afscheiding aan tussen de volkstuin
en de manege en de toiletten, inclusief het
invalidetoilet. Voor dit laatste is subsidie
aangevraagd bij de gemeente Haarlem. We
hopen in 2019 ook het asfalt aan te pakken.
Ook hiervoor is een subsidieaanvraag naar
de gemeente de deur uit.
In 2019 wil de bouwcommissie ook de
afscheiding naar de manege bij de Noor
derlaan en de voorraadruimte van de
kantine aanpakken.
- tuincommissie
De Kennisgroep Natuurvriendelijk Tui
nieren heeft een plan van aanpak voor
2019 gemaakt. Ze willen meer informatie
gaan geven over natuurvriendelijke tuinie
ren en zaaigoed voor de tuinen. Daarnaast
willen zij de bordjes bij bijzondere planten
(die onleesbaar geworden zijn) vervangen.
Mogelijk kunnen we hier ook subsidie

voor aanvragen. Verder vertelt Marjolein
dat ze de gezonken eilanden willen ver
vangen, insectenhotels willen bevorderen.
Er moet meer info op de website komen.
- winkelcommissie: loopt heel goed. De
leden van de commissie hebben een fijne
groep die de commissie bemensen.
- kantinecommissie: elke week op zater
dag en op bijzondere dagen zoals de
nieuwjaarsborrel is de kantine open. De
kantine wordt bemenst door een groep
vrijwilligers die ingewerkt zijn en het di
ploma alcohol schenken in (sport)kantines
gehaald hebben. Momenteel is die groep
te klein geworden om de kantine goed te
bemensen. Er zijn ca 12 vrijwilligers nodig,
momenteel zijn er nog 5.
Het bestuur heeft zich hierover gebogen.
Het bestuur is van mening dat de kantine
een centrale en belangrijke plek heeft in
het verenigingsgebeuren en dus moet
blijven bestaan. Hiervoor zijn handen
nodig om de kantine te laten lopen.
Om die reden wil het bestuur de volgende
vraag aan de ALV voorleggen:
Elk lid zal tenminste een maal per jaar op
zaterdag kantinedienst doen tussen 11 uur
’s ochtends en 4 uur ’s middags. Het lid
krijgt instructie van de vaste vrijwilliger.
Als een lid is ingepland, zal deze bij afwe
zigheid zorgen voor een vervanger.
Uit de vergadering komen aanvullende
voorstellen naar voren. Sommigen vinden
een kantinedienst leuker dan het algemeen
werk buiten en stellen voor om mogelijk
te maken dat alle AW-diensten voor een
lid door kantinediensten vervangen wor
den. Anderen stellen voor een leeftijds
grens aan te brengen: alleen voor leden
tussen de 18 en 75 jaar. Een ander lid
merkt op dat mensen die geen plezier in
de kantine hebben ook niet achter de bar
moeten staan. Dit wordt terzijde gescho
ven. Een laatste voorstel is om het menu
te vereenvoudigen.
We spreken af dat mensen die nu al inge
pland willen worden, zich melden bij Flip.
Er zijn twee leden dat aangeeft opgeleid te
willen worden tot vrijwilliger.
De vergadering steunt het voorstel. In de
komende ALV zal het bestuur met een
voorstel voor tekstwijziging van het huis
houdelijk reglement komen.
5. Uitslag van de wedstrijd: de lang
ste zonnebloem 2018
Dit voorjaar heeft in elke Tuinfluiter een
zakje zonnebloemenzaad gezeten. Ron
Visser, toen voorzitter van de tuincom
missie, heeft toen een wedstrijd uitge
schreven, wie deze zomer de langste

zonnebloem kon opkweken. Eind augustus
hebben Dick Saher en Ron Visser de tui
nen langsgelopen om de zonnebloemen op
te meten. De grootste zonnebloem was 3
meter 28 lang en stond op de tuin van Flip
Henstra. Als winnaar krijgt Flip een prach
tig ceramiek zonnebloem-bordje, gemaakt
door Joke Groskamp, overhandigd.
Cees Pel merkt direct op dat zijn zaden
uit het geleverde zakje allemaal kleine
planten opleverde die snel doodgingen. Hij
vraagt zich af of de langste zonnebloem
wel uit het geleverde zakje komt. Hij stelt
DNA-onderzoek voor. Zijn voorstel
wordt niet overgenomen.
Pauze
6. Begroting 2019
In 2018 is tot nu toe minder uitgegeven
dan begroot. Er worden weinig grote re
keningen verwacht. De penningmeester
geeft aan dat hij ervan uit gaat dat 2018
met een positief saldo wordt afgerond.
Voor 2019 hebben de commissies aange
geven wat zij willen oppakken. Zier hier
voor punt 4 van dit verslag. Daarnaast
heeft de AVVN aangegeven hun contribu
tie niet te verhogen. Op basis hiervan is
de begroting gemaakt.
Voorstel: de contributie handhaven: ak
koord.
Voorstel: maximumprijzen van kassen en
tuinhuisjes aanpassen aan inflatie (5% over
de afgelopen 3 jaar): akkoord.
Kascontrolecommissie: deze controleert
in het vroege voorjaar de boekhouding.

Afgelopen jaar hebben Nico de Bont, Flip
Henstra en Ton Kok hieraan deelgeno
men. Omdat een tuinder maar 3 jaar lid
mag zijn, stapt Nico op. Flip wordt voor
zitter van de commissie. Martien van
Woerkom heeft zich aangemeld om de
komende 3 jaar aan de commissie deel te
nemen.
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden
- voorzitter vereniging. Jan Levers heeft
zich bij het bestuur gemeld als nieuwe
voorzitter. Via de Tuinfluiter hebben we
iets meer over hem kunnen lezen. Het
bestuur ondersteunt zijn kandidatuur. Hij
wordt per acclamatie verkozen.
- voorzitter tuincommissie: afgelopen
maanden heeft het bestuur gesprekken
gehad met Nicolette Hulsbergen. Zij heeft
zich kandidaat gesteld als vz. tuincommis
sie. Ze heeft de afgelopen weken met de
vervangend voorzitter tuincommissie
Bert Mooijekind opgetrokken. Ook zij
heeft zich in de Tuinfluiter gepresenteerd.
Zij wordt per acclamatie verkozen.
8. Rondvraag
Gevraagd wordt waarom het zo lang
duurt voordat de sloten en met name de
beschoeiing onderhouden worden. De
beschoeiing is verrot en maakt dat de
aarde wegzakt. Sommige tuinders hebben
zelf nieuwe beschoeiing aangebracht. De
sloten zijn van Rijnland. Zij willen graag
overal diervriendelijke oevers. Op de
sloten tussen de tuinders is dit niet moge
lijk, de huisjes staan in de weg. Hierop

stagneert het gesprek met Rijnland. Het
bestuur zal zich over deze vraag buigen en
erop terugkomen.
Ellen Bosschaert vertelt dat het appels
persen heel goed gegaan is. Het appelsap
smaakt prima hebben we gemerkt (bij de
start van de vergadering werden bekertjes
appelsap uitgedeeld). Ellen wil dit project
komend jaar voortzetten en uitbreiden
met andere soorten fruit.
Afgelopen maanden is het tuincafé een
maal per maand bij elkaar geweest. Eigen
lijk heeft dit een trekker nodig. Vanuit de
vergadering meldt zich hier niemand voor.
Ook de oproep in de nieuwsbrief heeft
niets opgeleverd. Dit betekent dat het
tuincafé in deze vorm niet voortgezet
wordt.
Ellen Bosschaert stelt voor de stortbak
in het damestoilet buiten te vervangen. Hij
blijft regelmatig hangen. Vraag is of dit niet
gecombineerd moet worden met de
nieuwe toiletten die gepland zijn bij het
invalidetoilet.
Hans Hein vraagt of het slim is een AED
aan te schaffen. Het bestuur is hierover
aan het nadenken in samenhang met de
EHBO functie. We komen hierop terug.
Vanuit de vergadering komt de vraag
naar voren of het bestuur niet kan zorgen
dat mensen hun zakken aarde en hun
fietsen niet zo lang op het tuinpad laten
staan. Het bestuur geeft aan dat de regel
is dat aarde zakken binnen een week afge
voerd moeten zijn. Het bestuur treedt niet
op als politieagent. Tuinders kunnen el
kaar hier prima op aanspreken.

Paardenbloemen, maar dan anders...
In het vroege voorjaar ziet de tuin vaak heldergeel van alle paardenbloemen
die beginnen te bloeien.
Je kunt natuurlijk een heerlijke limonade maken van de bloemblaadjes, maar ik kwam
op de website van Landleven ook dit smakelijke recept voor Provençaalse molsla tegen,
met als voornaamste ingrediënt het jonge - en minder bittere - blad van de paarden
bloem. Deze molsla wordt ook wel gekweekt door de jonge bladscheuten bedekt te
houden, zodat er weinig of geen bladgroen ontstaat.
Wat heb je nodig:
300 g molsla, 100 g spekblokjes, 4 aardappelen, 4 hardgekookte eieren, 2 tomaten, 4
el tomatenpuree, een snufje suiker, 1 el rode wijnazijn, 5 el olijfolie, zout en peper.
En dan de bereiding:
Bak de spekblokjes en laat ze uitlekken. Kook de aardappelen en snijd ze in blokjes.
Snijd de eieren en tomaten in schijfjes. Meng de tomatenpuree met de suiker, azijn,
olijfolie, peper en zout. Meng dit tot een gladde saus. Meng de molsla met de spekjes,
de aardappelen en de tomaten en roer de saus er door. Leg de eieren op de salade.
Je kunt de molsla trouwens ook prima vervangen door een andere pittige slasoort.
Succes verzekerd!
Joke Groskamp
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Verslag
Redactiecommissie
Tien jaar geleden, juni 2008, stapten
we over van het ouderwetse kopieer
werk, omslag en 2 nietjes, naar het
full color afdrukken via Editoo. De
opmaak van het blad vond plaats ach
ter de computer, bij Eef en Marianne
thuis. In het begin was het nogal een
zenuwenklusje, maar na twee edities
hadden we de zaak aardig in de vin
gers. En sindsdien is er nooit aanlei
ding geweest om terug te keren naar
het vertrouwde zwart-wit werk. En
de komende tien jaar? Blijft de Tuin
fluiter in zijn huidige vorm bestaan?
Als er vrijwilligers zijn die in de redac
tie willen plaatsnemen: zeker! Toeval
lig zijn we net op zoek naar een re
dacteur, dus waarom probeer je het
niet eens?
Het afgelopen jaar werden er weer
volgens schema 4 Tuinfluiters ge
maakt met gemiddeld 12 pagina's. Het
lentenummer was bijzonder omdat er
een zakje zonnebloemzaad werd mee
geleverd.
We zijn de tuinders die in hun vrije
tijd het blaadje rondbrachten zeer er
kentelijk:
Henk en Christa van Schagen, Piet van
Emmerik, Anneke Mak, Anne Priester,
Christina Knoll, Ria Duineveld, Sjoe
ke Akse, Wenda Torenbosch, de heer
Van Leeuwen, Jana Ender, Dick Saher,
Hetty van Slooten, Fenna Kleinen
broich, Tineke Hurkmans, Flip
Henstra, Paul Coesel, Mario van Wa
keren, Hein Leenen en Menno Sjoor
dema.
Piet van Emmerik moet na een lange
reeks van jaren, hij ging door ook
toen hij geen lid meer was, om ge
zondheidsredenen stoppen. De be
zorging in de binnenstad is hiermee
ook tot een einde gekomen. Het ga je
goed Piet en we hopen je af en toe in
de kantine te mogen begroeten.
Elders in het blad leest u welke veran
deringen er zijn doorgevoerd om de
hoge kosten van de aflevering per
Post te minimaliseren.
De redactie,
Joke Groskamp, Dick Saher
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Verslag Kerst-in
Bij de ingang werden we enthousiast ont
vangen door de kerstman. Het plein was
vorstelijk versierd.
De kerstboom die in het midden van het
plein stond te pronken met vele lichtjes
erin kwam van een tuinder die deze boom
moest verwijderen. Hij was goed gestut
met balken en de vuurkorven stonden er
vlakbij en dat straalde een mooie sfeer uit.
De zanger Peter van Bugnum (door Aart
gecontracteerd) zong tussen alle bedrijven
door mooie kerstliedjes.
De evenementencommissie was weer
druk in de weer geweest om alle lekker
nijen te bereiden, zoals Leo die helemaal in
zijn hum was in zijn oliebollenkraam. Ze
smaakten voortreffelijk!!
John had het ook maar wat druk met
broodjes beleggen met worst of been
ham. De glühwein stond ook heerlijk te
pruttelen in de grote ketel.
In de kantine, waar Patricia en Martina de
scepter zwaaiden konden de tuinders
drankjes halen.
Daar en rond de korven op het plein waren
vele tuinders, gelukkig ook nieuwe tuin
ders met elkaar in gesprek en dat is ook
juist zo leuk en gezellig bij deze vereniging.
Trouwens, voor de organisatoren is het
ook fijn als het geslaagd is want om dit tot
stand te brengen, ja daar gaan vele uurtjes
in zitten.
We kunnen echt wel trots zijn op ZWN
met de enthousiaste vrijwilligers, hiervoor
zeer veel dank!!
In het voorjaar kunt U nu heerlijk genieten
op het terras van de kantine en bij regen
achtig weer kunt U evengoed buiten on
der de prachtige nieuwe luifel zitten.
Allemaal nogmaals hartelijk dank voor de
gezellige Kerstinn 2018.
Veel succes met de voorbereidingen op
de tuinen en ik wens U een groeiend en
bloeiend 2019!!
Sjoeke

Tuinfluiter via de
Post is veranderd
De almaar stijgende portokosten
heeft de redactie doen besluiten de
bezorging aan te passen.
Veruit de meeste leden krijgen hun
Tuinfluiter bezorgd via de welwillende
medewerking van hun medetuinders.
Stadsdelen met slechts enkele leden
(Schalkwijk, Centrum) en andere
plaatsen zoals Hoofddorp en Amster
dam werden bediend dmv de Post.
Deze ver weg wonende leden krijgen
in het vervolg een mailtje dat hun ver
enigingsblad in de winkel klaar ligt.
Natuurlijk kunnen zij er ook voor kie
zen de Tuinfluiter via onze website
(zwn-volkstuinen.nl) te lezen. Redactie

Winkelartikelen '19
Gieter 10 ltr

5,95

Grond e.d.

Prijzen in euro

Gronddoek 1,30 breed

1,20

Compost 40 ltr.

2,75

Gereedschappen

Handschoenen tuin

2,95

Compostmaker

5,10

16,00

Handschoenen werk-

2,95

Zaaigrond

3,75

Beugelzaag

7,50

Handschoenen graaf-

5,95

Bezem compleet

4,20

Kweekset

5,40

Meststoffen

Bladhark nylon Farmer

7,75

Mollenklem

9,95

Bazalt lavameel 2 kg.

Bats

2,50

Handhark

4,25

Muizenval

1,00

Bazalt lavameel 20 kg.

25,00

Handvat

4,95

Stekpotjes vierkant 20st

2,65

Beendermeel 1 kg.

Onkruidborstel lange steel

6,95

Stekpotjes rond 8st

2,65

Beendermeel 25 kg.

Plantenspuit 1,5 ltr

5,45

Tuindraad 30 m.

3,00

Bloedmeel 2 kg.

Plantensproeier 1 ltr

2,25

Tuinnet fijnmazig 5x5m

6,10

Bloedmeel 20 kg.

51,00
11,50

2,00
45,00
2,60

Schoffel 16cm recht

12,95

Tuinnet grofmazig 5x2m

4,25

Culterra korrels 10 kg.

Schoffel rond lange steel

12,95

Tuinnet grofmazig 5x4m

5,25

Gazon A-Z

7,50

Schoffel rond korte steel

10,95

Tuinnet grofmazig 5x5m

6,15

Gazonmest Bio

5,50
1,50

Schrepel

6,50

Tuintouw groen 75m

3,40

Kalk korrel 2 kg.

Snoeischaar

5,45

Turfpotjes 6 cm rond

2,60

Kalk korrel 25 kg.

Spade

21,00

Turfpotjes 8 cm

3,60

Kieseriet

Spitvork

20,95

Kokospotjes

3,45

Kieseriet 25 kg.

Pootstok

3,10

Koemestkorrel 2 kg.

Potjespers

6,00

Koemestkorrel 20 kg.
Vinassekali 1 kg.

Steel bezem

1,50

Steel bats/schop

10,95

Verplantschepje

4,25

Steeketiketten 20 st

2,55

Verticuleerhark

9,00

Temperzon fles 1/5 ltr

3,60

Voegenkrabber lange steel

7,50

Tonkinstok 12x14 1,50m

0,50

Voegenmes (in bestelling)

4,25

Tonkinstok 15x17 1,80m

0,75

Tonkinstok 20x22 2,70m

1,20

Vachtrol temperzon los

2,00

Tuinmateriaal
Afdekfolie 6 m. breed x 0,15

4,95

Verfrol + bakje

1,50

Bamboestokjes 30 cm

1,25

Verspeenset

2,20

Bamboestokjes 40 cm

2,85

Vogelverschriklint

0,70

Binddraad 2x50m

1,50

Zaadstrooier

2,95

Boomband

0,60

Boompaal 6,5x2m

4,75

Aanbiedingen!

Gaas 6kant 2m breed

2,95

Tonkinstok 12x14 1,50 m. 12 st

5,00

Gaas 6kant 1m breed

1,75

Tonkinstok 15x17 1,80 m. 12 st

7,50

Gaas schapen-

1,20

Tonkinstok 20x22 2,70 m. 12 st

12,00

Gekleurde plastic potten

1,00

Potgrond 40 ltr 3 st voor

7,00

Gieter 5 ltr

4,75

Tuinaarde 40 ltr 5 st voor

8,00

12,50
1,95
17,00
1,50
11,50
3,50

Gewasbescherming
Escar-Go 200 g.

4,95

Knolvoetvrij 200 g.

6,50

Spruzit 20 ml.

6,50

Wortelvliegvrij 200 g.

6,50

Diversen
Graszaad Sport 100g.

4,50

Gasflesvulling

35,00

Gasfles borg

20,00

Gasslang p/m

2,50

Gasslangklem 8/14 mm.

1.20

Kraansleutel

3,50

Hek/toiletsleutel

6,00

Heksleutel borg teruggave

4,00
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Wat te doen in dit seizoen
Inmiddels ligt de winter weer bijna achter
ons en de lente doet zijn best om ons al
aangenaam te verrassen met heerlijke
voorjaarstemperaturen. Krokussen, nar
cissen en andere voorjaarsbloeiers laten

Dit is ook de tijd om rabarber te scheuren
en herplanten, terwijl de herfstprei nu ook
gezaaid kan worden, net als meiraap en
rode biet. Vergeet niet om in maart ook
de rozen te snoeien.

hun bloemen zien. Tijd dus voor de tuin –
en de tuinders – om te ontwaken!

In april gaan we verder met het zaaien in
de volle grond: sugarsnaps, peultjes en
doperwten, kapucijners en blauwschok
kers (de paarse variant, die ook mooie
bloemen geeft), In de kas kunnen de
komkommers gezaaid worden. Ook is
deze maand weer het jaarlijkse Voorjaar
sevenement in de Haarlemmer Kweek
tuin, waar je heerlijk kunt snuffelen in het
groene aanbod. Maar vergeet zeker ook
niet om op 20 april naar onze eigen Plant
jesmarkt bij ZWN te komen, waar je tegen
kleine prijsjes leuk plantgoed kunt aan
schaffen.

En wat valt er zoal te doen? Nou, dat is
best wel veel. Onze bestellingen van Ga
rant en Van der Wal zijn binnen, de zakken
tuinaarde zijn door de stoere mannen van
de winkelcommissie bij veel tuinen rond
gebracht en de kantine draait overuren op
het zonnige terras.
Als je de gelukkige bezitter van een kas
bent, heb je waarschijnlijk al eerder
kastomaten, pepers en paprika voorge
zaaid. De buitentomaten kunnen in maart
binnen ook worden voorgezaaid, net als
basilicum, bloemkool, peterselie en sla.
Naarmate de aarde in de tuin opwarmt,
kan er ook steeds meer in de volle grond
geplant, gepoot en gezaaid worden, zoals
de voorjaarsknoflook, plantuien, vroege
aardappelen, tuinkers en vroege wortelen.

Dan gaan we alweer richting de meimaand,
tijd voor de warmteminners: augurk, sui
kermais (liefst voor 20 mei, anders rijpen
de kolven niet op tijd) en buitenkomkom
mer kunnen gezaaid worden. En dan ein
delijk, zijn daar de IJsheiligen! Het grote
zaaien kan beginnen. Allerlei bloemen,
maar ook pompoen en courgette kunnen
worden gezaaid en geplant. Bovendien is
het nu tijd om de sperzie- en snijbonen te
zaaien. Zwarte luis kan een probleem
worden voor de tuinbonen, maar dat is te
voorkomen door de bovenste 10 cm. van

de plantentoppen weg te knippen zodra je
de luizen daar aantreft. De bonen worden
verder niet aangetast.
En helaas merk je dat ongewenst kruid
(oftewel onkruid) er in de tuin ook steeds
meer zin in krijgt. Dus regelmatig schoffe
len is hier geboden!

Ik wens iedereen een goed, zonnig en
groeizaam voorjaar toe en kom u graag
weer tegen in de volgende Tuinfluiter! En
vergeet niet om je plantjes water te geven
hè?
JG

Jaarverslag kantine 2018
Het weer hield de mensen in januari nog
volop bezig. Het was koud en af en toe
sneeuw, daarna regen. Maar het werd ook
nog droog, de zon begon te schijnen en
het leek of iedereen uit hun winterslaap
ontwaakten. De tuinders kwamen weer
naar de tuin toe, maar ook naar de kanti
ne om een praatje te maken en een bakkie
koffie te drinken. De pannenkoeken mid
dag was zeer geslaagd ondanks het tegen
vallende weer. De opentuin dag was lekker
drukbezocht met live-muziek en er waren
leuke kraampjes voor de mensen om
tweedehands spulletjes te kopen. Voor de
innerlijke mens werd ook gezorgd met
verschillende eetkraampjes. Door het
hele jaar zijn er activiteiten in en rond het
"clubhuis" geweest. Deze activiteiten
worden door vrijwilligers gedaan. Harte
lijk dank daarvoor.
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En dan zijn er nog de barmensen die elke
week klaarstaan voor een natje en een
droogje. Dit valt niet altijd mee, het blijft
vrijwilligers werk die ook nog een tuintje
hebben op het complex van ZWN en wat
ook nog onderhouden moet worden.
Want ja je kan zomaar een rode kaart
krijgen. Ook deze mensen bedankt voor
de inzet van het afgelopen jaar en dat ik in
2019 ook op jullie kan rekenen als bar
vrijwilliger. Er is in 2018 op de noodknop
gedrukt bij het bestuur vanuit de kantine.
Er zijn bar-medewerkers die er in de loop
van het jaar mee gestopt zijn en toen
bleven er te weinig mensen over. In het
bestuur is er een overleg geweest en in de
ALV een oproep gedaan voor vaste bar
medewerkers maar ook voor 1 persoon
erbij om te helpen voor een paar uur op
een zaterdag. Dat is gelukt, er zijn mensen
bij gekomen en als kantine-beheerder ben

ik daar heel bij mee. Deze mensen gaan
meelopen en hopelijk in 2019 als een
barmedewerker zijn werk zelfstandig kan
doen, maar dat gaat vast en zeker lukken.
Er werd gekeken voor een nieuwe parasol
voor op het terras omdat deze versleten
is. Het zijn parasols van 5 meter doorsnee.
Maar gekeken naar de prijs en die was erg
duur en zeker als je er twee wilt hebben.
Toen kwam er een idee om naar een
terras overkapping te kijken. Toen de prijs
bekend was, was het beter om een over
kapping te doen en zoals iedereen kan zien
is die er ook gekomen. Het is goed gelukt
en hij is erg mooi geworden. Als het regent
en de temperatuur is goed kan je heerlijk
buiten zitten. Ook de fietsen staan droog
maar dat is alleen in de winter maanden.
Bart Tromp, Kantinebeheer

Piepers poten?

Wat vertelt ons het ledenbestand..

Om onze aardappelen van vervelende
ziekten te vrijwaren, wordt er, zoals
overal, wisselteelt toegepast.

Wat betreft ledenmutaties valt te melden dat er in 2018 tot nu toe 18 uitschrijvingen
hebben plaatsgevonden en 16 inschrijvingen (aspiranten en leden)

De aardappels gaan dit jaar op het midden
gedeelte van onze tuin de grond in.
Vorig jaar stonden ze achter de haag.
Mocht u een andere teeltindeling hante
ren, maak dat dan aub tijdig kenbaar bij de
Tuincommissie om problemen te voorko
men.

Zoem Bij, Zoem
Zoals u wellicht heeft vernomen
gaan we dit jaar de bijen en de
vlinders op ons complex helpen.
Anne Soonius is begonnen met een
mooi ontwerp voor de tuin op H15.
Wij zullen tijdens het Algemeen
Werk met kleine groepjes hier aan de
slag gaan. Zegt u nu, dat is iets waar ik
mij heel graag mee bezig zou houden
en het lijkt mij leuk om dit i.p.v het
AW te doen, neemt u dan contact op
met ondergetekende.
Bijen zijn belangrijk voor onze voed
selvoorziening. Regelmatig lezen we in
het nieuws dat er grote zorgen zijn
omtrent het voortbestaan van deze
prachtige dieren. Wilt u meer weten
over het houden van bijen en wat u
kunt doen in uw eigen tuin spreek dan
eens met de imkers op de tuin. Henk
van Schagen en Wil Maris kunnen u
daar alles over vertellen.
Nicolette van Hulsbergen

Lengte lidmaatschap:
Gemiddeld duurt een lidmaatschap 11 jaar.
Het kortstdurende lidmaatschap was slechts 1 jaar en de langst zittende tuinder van
de vereniging is nu al 48 jaar lid.
Leeftijd:
De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke leden is 53+ en die van de mannelijke leden
is 61+. Dit betreft uitsluitend de leden dus niet hun eventuele partners. Bijzonder ge
geven is dat er op dit moment evenveel vrouwelijke als mannelijke leden zijn. Het
jongste lid is 26 en het oudste 60 jaar ouder, 86 dus.
Hoe we heten:
De vereniging is vergeven van de Berten, daarvan hebben we er 4
Iets meer uniek zijn de Jannen en Hansen, van elk hebben we er 3
Nog iets unieker zijn de leden, die elk slechts één voornaamgenoot hebben
Anne, Ans, Ben, Cees, Gerard, Gert-Jan, John, Joke, Jolanda, Marianne, Mirjam, Rene,
Rob, Ronald, Tanja, Thea
Alle overige 119 leden zijn volstrekt uniek, zij zijn de enigen met hun voornaam
Wat hebben we aan onze tuinen toegevoegd:
In de afgelopen jaren hebben we de rode vrachtwagen van de firma van Schagen al heel
vaak op ons voorplein mogen verwelkomen en er is dan ook al voor € 27.370,93 aan
spullen bij hen afgenomen, dat wil zeggen die bestellingen zijn door mij namens de leden
geplaatste, los daarvan hebben leden waarschijnlijk ook zelf wel eens wat besteld. Waar
is dat zoal in gaan zitten:
587,3 m³ met diverse soorten grond en zand gevulde BigBags, dat betekent ook een
kleine 600 tractor ritten die door vrijwilligers zijn gereden, daar komen ritten voor
de volgende spullen nog bij.
441 m² aan graszoden
1386 tegels in alle soorten en maten waarvan 967 in de maat 40x60 (we houden niet
van onkruid)
507 meter opsluit band in diverse maten
240 meter drainagebuis met de nodige koppel- en eindstukken
13 zakken brekerzand van 25kg om de nieuwe paden mee in te vegen
Goed om bij stil te staan:
Een niet te veronachtzamen bijdrage aan de ZWN exploitatie wordt geleverd door de
inkomsten die Flip Henstra voor de vereniging binnenbrengt aan penningen voor
aanhangerverhuur, verkopen in zijn kringloopwinkel en verzamelde bijdragen voor het
BigBag transport naar de tuinen van bestellers.
Het is een constante bron van inkomsten voor ZWN waarvan aanhanger-reparaties,
tractor-reparaties, afschrijving en brandstof kunnen worden betaald, het betreft:
€ 1.024,80 in 2016
€ 1.561,90 in 2017
€ 1.455,60 in 2018
Rob de Zwart
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Verslag Bestuur

Jaarverslag Evenementencommissie 2018
In het voorjaar is de nieuwe Evenemen
tencommissie (EC) in zijn huidige samen
stelling van start gegaan. Onder de bezie
lende leiding van John Engelchor is door
Rob Kok, Leo Pel, Aart Koernekoop en
Nico de Bont de gebruikelijke evenemen
ten voortvarend aangepakt. Toegegeven;
het fantastische weer in de zomer van het
afgelopen jaar werkte prima mee. De
pannenkoeken dag was een heerlijke start
van het tuin seizoen. Met schitterend weer
werd er lustig door gebakken en de pan
nenkoeken vonden gretig aftrek. Het
thema van de opentuin dag was Spanje.
Naast de gebruikelijke versnaperingen als
broodjes vis waren er ook heerlijke tapas,
aardbeien met slagroom en patatas bravas

verkrijgbaar.
Als experiment is door de EC ook op een
drietal zaterdagen op het terras een alter
natieve hap bereid. Alle keren was de
voorraad volledig uitverkocht en ontstond
er een super gezellige middag op het
Henstraplein. Aan het einde van de zomer
is ook een fietstocht georganiseerd. Met
tien deelnemers was de opkomst boven
verwachting. De kerst-in werd ook dit
jaar goed bezocht en de aanwezigen geno
ten van de snert, glühwein, goed belegde
broodjes en oliebollen. Dit alles werd
omlijst door live gezongen kerstliederen.
Het komende jaar zal de nieuwe EC we
derom naast de gebruikelijke evenemen
ten wat nieuwe zaken gaan uitproberen.

Bl o e me n da a ls e w e g 4 7
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Het bestuur heeft dit jaar 12 maal verga
derd. De vergaderingen zijn op de tweede
maandag van de maand. Het dagelijks be
stuur komt regelmatig op zaterdagen bij
elkaar.
Vóór de start van 2018 hebben we afscheid
genomen van Cees Pel (vz. tuincommissie)
en Lodewijk van Roij (vz bouwcommissie).
Zij zijn opgevolgd door Ron Visser (tuin
commissie) en Aart Koenekoop (bouw
commissie). Vlak voor de ledenvergade
ring van maart is Bert van Velzen (alge
meen voorzitter) opgestapt, kort daarna
gevolgd door Ron Visser. De 5 overgeble
ven bestuursleden hebben tot de najaars
vergadering samen doorgewerkt en de
vacatures waargenomen. Jan Levers is in
de najaarsvergadering benoemd als voor
zitter, Nicolette Hulsbergen als vz. tuin
commissie.
De taak van het bestuur is met name het
uitvoeren van de afspraken die vastgelegd
zijn in de reglementen. Verkeerd ge
plaatste kassen, gevaarlijke bouwsels, het
zoeken van mensen voor de commissies,
het inschrijven en regelen van nieuwe
tuinders, de financiële administratie en
beheer. Niet groots en meeslepend, wel
nodig.
Bijzonder zaken die genoemd moeten
worden: er is een klacht ingediend over
het zonder toestemming betreden van
andermans tuin en het kappen van bomen
daar. De klacht is naar tevredenheid van
beide partijen afgehandeld.
We zijn bezig geweest met de nieuwe
privacywet, met de vraag of we zonnepa
nelen moeten aanschaffen, een invalidetoi
let, het digitaal afrekenen en de droogte
deze zomer.
Bijna alle vergaderingen zijn in zeer goede
sfeer verlopen. Er is respect voor elkaars
werk en we voelen ons als team verant
woordelijk. Dat komt de werksfeer ten
goede.
De AVVN is een nieuwe richting ingesla
gen. Ze willen meer zichtbaar zijn in Ne
derland, willen een breder aanbod creëren
voor tuinverenigingen en tuinders. Ook
voor mensen die geen lid van een tuinver
eniging zijn willen zij lidmaatschap mogelijk
maken. En zij willen het lidmaatschap meer
op maat maken: je betaalt voor wat je af
neemt. ZWN ondersteunt deze keuzes.
Trees van Gastel, secretaris ZWN
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Jaarverslag Bouwcommissie 2018
Aart Koenekoop heeft het voorzitter
schap overgenomen van Lodewijk van
Roij; de andere leden zijn: Ab Mannaert,
Gerrit de Smit, Ton Duineveld en Hein
Leene. Het is een hechte ploeg en ze
hebben veel werk verzet.
De Kantine werd geschilderd en een gla
zen terrasscherm aangebracht en aan het
eind van het jaar onder de inspirerende
leiding van Bart Tromp een fraaie over
kapping aangebracht. Een zevental tuinen
werden leeggehaald en de rommel werd

afgevoerd, zodat de nieuwe tuinders een
aardige werkplek kregen. Ook werden
enkele bomen gesnoeid en ook dit groen
werd weer afgevoerd. Onder de trekkar
ren werden massieve wielen aangebracht.
Ten behoeve van hulpdiensten is er bij de
bestuurskamer een sleutelkastje met de
sleutel van het hek aangebracht (naast de
verbandtrommel).

Hein en Aart Koenekoop en zij hebben
diverse keren in wisselende samenstelling
taxaties uitgevoerd. De plannen voor
komend jaar (2019) zijn het realiseren van
een adequate opbergruimte tbv de kanti
ne, verlichting van de krantenloods ver
vangen en het schilderen van de zijkant van
de loods. Daarnaast zullen er ongetwijfeld
vele klussen op hun pad komen.

De Taxatie commissie bestond uit Hein
Leene, Nico de Bont, Ab Mannaert, Hans

Aart Koenekoop, voorzitter Bouwcommissie

Jaarverslag Winkelcommissie 2018
De winkelmedewerkers kunnen terugkij
ken op een succesvol 2018. Met name de
nieuwe openslaande deuren zijn een bij
zonder succesvolle toevoeging gebleken
voor de toegankelijkheid van de winkel.
Tuinders weten steeds makkelijker de weg
naar de ZWN-winkel te vinden. Dit komt
ook door de wekelijkse nieuwsbrief met
leuke aanbiedingen en acties die de
nieuwsgierigheid van de klanten opwekt.
We streven naar een veelzijdig aanbod,
het liefst ook tegen een scherpe prijs.
Getuige de vele reacties zijn we daar in

2018 goed in geslaagd. Vooral de tuinaar
de-februari-actie, goedkope grond tot aan
de tuin gebracht, en in het voorjaar de
verkoop van “marktverse” groenten- en
kruidenplantjes, zorgden voor grote
drukte in de winkel.
Ook positief is het gebruik van de winkel
ruimte door diverse andere groepen bui
ten de winkeltijden om. Zo werd er ver
gaderd, werden er cursussen georgani
seerd en workshops gehouden. Wij jui
chen dit van harte toe, want de winkel

ruimte is te mooi om alleen maar op za
terdagochtend te gebruiken.
Terugkijkend op 2018 kunnen we verder
alleen maar zeggen dat we toen een weg
zijn ingeslagen, die we in 2019 verder
hopen te vervolgen. Niet in de laatste
plaats omdat we naast tevreden klanten
en medewerkers ook te maken hebben
met tevreden penningmeesters, die on
danks alle scherpe aanbiedingen te winkel
winst zagen stijgen, wat rechtstreeks ten
goede komt aan de vereniging.
Leo Pel, Winkelbeheerder

Jaarverslag Tuincommissie 2018
Het jaar begon met Ron Visser als voor
zitter tuincommissie. Onder zijn leiding
werd er een takkenwal gebouwd bij de
Heemtuin en een poging ondernomen de
berkenwortels in te perken op de Berken
laan. Door omstandigheden heeft hij zijn
functie neergelegd en heeft Bert Mooije
kind ad interim waargenomen tot de na
jaarsvergadering waar ondergetekende is
gekozen tot voorzitter.
Bert heeft alle noodzakelijke werkzaam
heden gecontinueerd met hulp van de
coördinatoren van het algemeen werk en
niet te vergeten de tuincommissie secre
taresse Tanja Heuverkamp. Zij heeft
enorm veel werk verzet achter de scher
men zodat het algemeen werk soepel kon
verlopen. Ook de hulp van Flip Henstra
was onmisbaar met zijn kennis en inzet.
De plantjes op de plantjesdag vonden
gretig aftrek.

De werkgroep natuurvriendelijk tuinieren
heeft dit jaar een omslag gemaakt naar
kennisgroep natuurvriendelijk tuinieren.
Ze hebben een tweetal workshops geor
ganiseerd over composteren en snoeien.
Eef van Huijssteden heeft het stokje over
gedragen aan Marjolein Sondorp. Zij is ook
aanspreekpunt voor de overlast van de
Japanse Duizendknoop. In de zomer reik
te wethouder Merijn Snoek het Europees
diploma Ecologisch tuinieren uit bij de
opentuindag. Zo is er ook een broedplaats
gemaakt voor de ijsvogel.
Door de lange aanhoudende droogte
waren de regels voor aggregaat gebruik
versoepeld en mochten deze tijdelijk op
zondag avond gebruikt worden om de tuin
te sproeien.
Het tuincafé was een mooi initiatief dat
een aantal keer heeft plaatsgevonden. Bij
gebrek aan belangstelling en leiding wordt
dit niet voortgezet.

Er hebben 2 tuinkeuringen plaatsgevonden
waarbij een aantal tuinen in de duidelijk
slechtere staat in het najaar verkeerden.
Andere waren juist verbeterd waarvoor
een pluim op zijn plaats is. De door de
keurmeesters gemaakte rapporten zijn
uitgewerkt door Tanja en indien noodza
kelijk is er contact met u opgenomen.
Stichting ZaaiGoed met de zintuigentuin
op de Berkenlaan 15 is ook een plek in ons
verslag waardig. Zij hebben naast het tui
nieren op de tuin een sociale functie waar
veel mede tuinders ook van meegenieten.
De “wie kweekt de grootste zonne
bloem”-wedstrijd is gewonnen door Flip
Henstra. Komend jaar houden we een
“wie heeft de mooiste/origineelste bor
der”-wedstrijd.
Van de Natuurspeeltuin is door groot en
klein met veel plezier gebruik gemaakt.
Nicolette Hulsbergen, Voorzitter Tuincommissie
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ACTIVA
Code
Omschrijving
1000 Liquide middelen
1010
1020
1030
1035
1040
1050

Balans per 2018 van V.T.V. Zonder Werken Niets
Jaar 2017
PASSIVA
Sub
Totaal
Code
Omschrijving
1900 Eigen vermogen
1910 Beginkapitaal
291,67
1915 Fonds Oud Papier
28.457,38
1920 Resultaat boekjaar
0,00
0,00
1950 Reserves
74.137,29
1951 Reserve algemeen

Jaar 2018
Sub
Totaal

Kas
ING betaalrekening
ING zkl. Spaarrekening
ING zkl. Kwartaalspaarrekening
ING Bonus spaarrekening
Kruisposten

194,52
15.727,50
0,00
0,00
93.137,29
109.059,31

1700 Onroerend goed
1710 Onroerend goed

0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
250,00

2.300,00
943,43

22.041,39
2500
2510
2520
2530

Nog te betalen
Tuinborgsommen
Sloopgarantie
Kort lopende schulden

14.000,00
0,00
0,00

250,00
2.700,00
805,40

3.243,43

112.552,74

2600
2610
2620
3.505,40 2630
2640

Omschrijving

Sub

3600 Bankkosten
3610 bankkosten

Totaal

160,64

Begroot
170,00

106.641,74

160,64
4000 Afdrachten
4010 Grondhuur
4020 Heffingen
4030 AVVN
4090 Diversen

18.140,05

18.000,00

2.558,40
3.656,56
0,00

2.600,00
3.400,00
200,00
24.355,01

4500
4510
4520
4540
4550
4560
4580

Huisvestingskosten
Verwarmingsapperatuur
Gas/Elektra
Water
Schoonmaak
Automatisering
Telefoon

314,90
2.995,58
602,46
110,00
371,54
517,22

Code
3000
3010
170,00 3020
3030

Omschrijving

Sub

Contributies
Contributie tuinders
Contributie kandidaatleden
Donateurs

Totaal

41.582,38
855,99
227,51

Begroot
42.000,00
500,00
600,00
200,00

42.665,88
0,00

24.200,00

43.300,00
150,00

0,00
6000
6045
6055
6065
6070

Commissies
Winkel verkopen
Kantine verkopen
Kantine verhuur
Verhuur aanhanger

9.143,20
13.539,65
375,00 .
570,00

150,00

9.000,00
14.000,00
200,00
500,00
23.627,85

8000 Bemiddeling
5.950,00 8010 Verkoopbemiddeling

4.911,70
5000
5100
5200
5400

Onderhoud complex
Onderhoud tuinenpark
Onderhoud gebouwen
Natuurspeeltuin

2.120,45
5.578,43
540,24

6000
6010
6020
6030
6040
6050
6080

Commissies
Tuincommissie
Bouwcommissie
Algemeen werk
Inkopen winkel
Inkopen kantine
Kantine en Winkelcommissie

260,00
345,00
195,00
7.632,41
9.386,07
320,00

8.239,12

390,00

Totaal

205,92
1.858,82

1.000,00
0,00
400,00

2.064,74

400,00

69.706,79

68.550,00

19.200,00
400,00

1.737,18
994,21
1.106,48
0,00
4.628,77

Resultaat positief 2018

9000 Algemeen
9090 VOMAR jeugdpot
9095 Inkomsten divers
10.000,00

390,00
Algemeen
Verzekeringen
Verenigingsblad
Evenementen
Representatiekosten
Algemene kosten
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23.700,00
1.000,00

300,00
300,00
200,00
8.000,00
10.000,00
400,00
18.138,48

7000 Bestuur
7010 Bestuurskosten
9000
9010
9020
9030
9040
9050

1.348,32
1.348,32

3.000,00
6.500,00
500,00

400,00
1.850,00
1.200,00
1.000,00
50,00
4.500,00

8.466,64

8.600,00

5.045,20

30,00

69.706,79

68.550,00

14.100,00
0,00
1.250,00

30.745,60
270,00
429,00
0,00

Totaal

3500 Ontvangen rente
3510 Renteontvangsten

450,00
3.600,00
600,00
300,00
500,00
500,00

22.041,39

14.000,00
Vooruit ontvangen
Contributie tuinders
Contributie kandidaatleden
Contributie donateurs
Ontv. af te wikkelen overnames

Baten en Lasten per 31 december 2018 van V.T.V. Zonder Werken Niets
Lasten 31 december 2018
Baten 31 december 2018
Code

22.041,39

0,00

0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00

Totaal

22.041,39

41.071,55

0,00
0,00

2800 Voorraden
2830 Winkel voorraad
2840 Kantine voorraad

45.066,75

0,00

0,00

Vorderingen
Betalingen vooruit
Nog te ontvangen posten
Kasgeld winkel
Kasgeld kantine
Debiteuren
Vordering op ex-penningmeester

42.537,66
5.500,00
-6.966,11

0,00
0,00

2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060

35.571,55
4.450,00
5.045,20

Jaar 2017
Sub
Totaal

102.886,34

0,00

1800 Inventarissen
1810 Inventarissen

Jaar 2018
Sub
Totaal

Totaal

15.350,00
27.133,30
420,00
375,50
250,00

31.444,60

28.178,80

112.552,74

106.641,74

Toelichting Balans en V&W rekening 2018 Volkstuindersvere
niging ”Zonder Werken Niets”
De vereniging heeft in 2018 een positief
resultaat geboekt van € 5.045,20 waarbij
wel gesteld moet worden dat een bijdrage
uit het Fonds Oud Papier dit positieve
resultaat voor € 2.000,- heeft beïnvloed.
Het eigen vermogen is derhalve gestegen
naar € 45.066,75. De begroting 2018 die
in de najaarsvergadering van 2017 werd
gepresenteerd hield nog rekening met een
positief resultaat van slechts € 30,-.
Er is heel veel werk verzet waarbij de
kosten door inzet van vele vrijwilligers
sterk zijn gedrukt. Niet onvermeld mag
blijven dat verstandige inkoop bij kantine
en winkel duidelijk heeft bijgedragen aan
dit mooie positieve en niet verwachte
resultaat.
Balansposten die om een toelichting vra
gen:
Liquide middelen
Het innen van de contributie 2019 loopt
voorspoedig en staat gedeeltelijk klaar
voor de betaling van de grondhuur en
jaarcontributie AVVN in de eerste week
van het nieuwe jaar. De bonusspaarreke
ning is de enige spaarrekening die momen
teel actief gebruikt wordt. Er wordt geen
rente meer vergoed op deze spaarreke
ning.
Eigen vermogen
Per saldo toegenomen met het resultaat
van 2018 zijnde € 5.045,20 en afname van
Fonds Oud Papier zijnde € 1.050,- tot
€ 45.066,75 (was € 41.071,55)
Reserves
De reserves algemeen en jubileum ZWN
zijn samengevoegd en zijn ongewijzigd
gebleven.
Vooruit ontvangen
De contributie tuinders over 2019 is op
31 december 2018 voor 76% binnen en
dit geldt ook voor de contributie AspirantLeden, donateurs en adverteerders. Wij

verwachten nog ongeveer € 10.000,- te
ontvangen.
Kort lopende schulden
Het door de vereniging gereserveerde
bedrag van € 1.250,- is uiteindelijk in 2018
geboekt ten gunste van grootboekreke
ning Fonds Oud Papier.
Verlies- en Winst posten die om een
toelichting vragen:
Huisvestingskosten
Het verbruik van gas en elektra is mede
vanwege wederom een zachte winter fors
minder geweest. Waterverbruik is con
form begroting. Schoonmaak en automa
tisering licht onder begroting gebleven.
Per saldo ruim € 1.000,00 minder uitge
geven op de totale huisvestingskosten t.o.
v. de begroting.
Onderhoud gebouwen
Het opknappen aan de buitenkant van de
grote loods is uitgevoerd zo ook het
schilderen en herstellen van de muren van
de kantine. Het terras is voorzien van een
nieuw scherm en er is een terras overkap
ping gemaakt. Bij de overkapping is via het
Fonds Oud Papier een bijdrage gedaan
zodat de begrote kosten hiervan niet
werden overschreden.
Het onderhoud aan de gebouwen is ruim
binnen de begroting uitgevoerd.
Onderhoud tuinenpark
Bij een begroting van € 3.000,- is slechts
€ 2.120,45 gebruikt. Het ontbreken van
een vaste voorzitter is hier debet aan
geweest omdat niet alle plannen konden
worden opgepakt.
Contributie Aspirant leden
De lijst met aspirant leden is in 2018 boven
verwachting gegroeid met als gevolg ho
gere contributie inkomsten.
Commissies

Zowel de kantine als wel de winkel hebben
vrijwel conform de begroting gedraaid en
bezorgen de vereniging daarmee een mooi
extra inkomen. Ook verhuur van de kan
tine was boven de verwachting.
Wij mogen derhalve wederom conclude
ren dat zowel de kantine de winkel bijdra
gen aan het welzijn van de vereniging. De
marges zijn conform het uitgangspunt van
de vereniging.

Algemeen
Onder het kopje algemeen zitten diverse
kosten- en opbrengsten grootboekreke
ningen. Aan de opbrengstenkant zien wij
duidelijk de positieve invloed van de ver
kopen in de krantenloods en de bijdrage
van de Vomar. De algemene kosten zijn
vrijwel binnen de begroting gebleven. De
advertentieopbrengsten blijven op niveau
en worden ten gunste van het verenigings
blad geboekt waardoor ook 2018 fors
onder de begroting kon worden gewerkt.
Verkoopbemiddeling
Er zijn in 2018 weer iets meer tuinen naar
nieuwe tuinders gegaan dan begroot. De
opbrengst uit bemiddeling was daarom
hoger dan begroot.

Conclusie:
De vereniging heeft wederom een actief
jaar achter de rug. Er is door tuincommis
sie en bouwcommissie tezamen met vele
vrijwilligers veel werk verzet. Bij binnen
komst op het tuincomplex is direct te zien
wat er de afgelopen jaren allemaal is afge
rond.
De kantine, de winkel en de “Krant”
draaien goed.
Er is in 2018 een onverwacht mooi positief
resultaat geboekt door de inzet van veel
vrijwilligers!
Bert Mooijekind en Rob de Zwart
1e en 2e penningmeester ZWN

Hulp gevraagd
De Kennisgroep Natuurvriendelijk Tui
nieren is bezig de onderhoudsinstructies
voor het Algemeen Werk op de Natuur
tuin te vernieuwen.
Voortaan krijg je, als je tijdens AW op de
Natuurtuin gaat werken, een kluskaart
mee. Daarop staat in welk “vak” je in deze
maand bepaalde werkzaamheden uitvoert.

Bijvoorbeeld: begin april zaai je in vak 2
een bloemenbed in. De Kennisgroep
zoekt versterking bij het maken van deze
kluskaarten. Je helpt mee om de werk
zaamheden op een vak van de Natuurtuin
te beschrijven. Het is handig als je enige
kennis hebt van inheemse planten en als
je met een tekstverwerker kunt omgaan.

Maar we helpen elkaar vanzelfsprekend.
Meer weten? Kom dan langs bij onze vol
gende bijeenkomst op 9maart, van
12.45 – 13.45u in de winkel. Heb je vra
gen: stuur dan een mailtje aan natuur
vriendelijk@ZWN-volkstuinen.nl.
Marjolijn Sondorp
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
ZWN, 23 maart 2019 14.00 uur, kantine
Agenda:
1. Opening en welkom, vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen ALV 28 oktober 2018
- svz kantinediensten
- kascontrolecommissie: er wordt een nieuw lid gezocht
- beschoeiing sloten
- stortbak damestoilet vernieuwen
3. Wijzigingen in huishoudelijk reglement
- tekst wijziging hh. reglement tav EHBO-functie
- aanschaf AED zinvol voor ZWN?
- tekst wijziging evenementen- en kantinecommissie
4. Ontwikkelingen rondom de zonnepanelen
Het bestuur onderzoekt of zonnepanelen voor ZWN zinvol zijn om aan te schaffen.
U hoort de stand van zaken rondom de inventarisatie en de voorlopige standpunten
5. Ontwikkelingen in Haarlem en Contacten met de gemeente Haarlem
6. Beleidsplan 2020– 2024
Opzet nieuw beleidsplan
7. Financieel verslag 2018 door de penningmeesters: Bert Mooijekind en Rob de
Zwart
8. Commissieverslagen 2018 (zie Tuinfluiter)
Winkelcommissie, Kantinecommissie, Evenementencommissie, Bouwcommissie,
Tuincommissie, Redactiecommissie, Bestuur
9. Vacature bestuursleden volgens aftreedrooster vastgesteld op de ALV 27 okto
ber 2009:
- penningmeesters: ter overbrugging naar het benoemen van nieuwe penningmees
ter / ICT zijn Bert Mooijekind en Rob de Zwart bereid maximaal één jaar waar te
nemen ter overbrugging naar nieuwe functionarissen
- coördinator kantine: Bart Tromp heeft aangegeven door te willen gaan. Het bestuur
ondersteunt zijn kandidatuur
10. Rondvraag en sluiting
Jan Levers, voorzitter, Trees van Gastel, secretaris
Ter informatie: Tegenvoorstellen en wijzigingsvoorstellen(amendementen) dient u uiterlijk 5
dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur in te leveren. Onderwerpen voor de
rondvraag kunnen vóór aanvang en in de pauze van de ALV worden ingediend.
Wij hopen op een prettige vergadering.
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Colofon
Vtv Zonder Werken Niets
Bezoekadres: Van der Aartweg 25
2026 ZM Haarlem-Noord
Postadres: Postbus 2521, 2002 RA
Haarlem
Telefoon op complex: 023 - 5370003
Banknr: NL73 INGB 0000 013256
www.zwn-volkstuinen.nl
Redactie Tuinfluiter:
redactie@zwn-volkstuinen.nl
Dick Saher (M24)
Joke Groskamp (L24)
Bestuur:
Voorzitter: Jan Levers (M12)
Secretaris: Trees van Gastel (L32)
Penningmeester:
Bert Mooijekind (S12)
2de penningmeester/bestuurslid ICT:
Rob de Zwart (H8)
De bestuurskamer is elke zaterdag
ochtend geopend. Mocht daar op dat
moment niemand aanwezig zijn, dan
graag melden in de kantine.
Inleveren kopij tot uiterlijk:
25 mei (zomernummer)

