
 
Bijlage b 

Jaarverslag secretaris 2019 
 

2019 was wederom een goed tuinjaar. Het voorjaar was over het algemeen zacht, en de zomer was 
zeer warm en droog. Maar daarnaast was het weer ook zeer wisselend: droge periodes worden 
afgewisseld met zeer natte periodes, en in een warme periode was het soms enkele dagen aan de 
frisse kant.  En juist toen het zeer warm en droog was, en ook nog in de vakantieperiode, begaf de 
pomp het.  
Maar dat neemt niet weg dat we ook dit jaar volop hebben kunnen genieten van onze groenten, fruit 
en bloemen.  
En we mogen trots zijn op ons volkstuincomplex. 
 
Ledenbestand. 
Per 1 januari 2020 heeft de vereniging 112 leden, waarvan 2 rustende leden. Ook het afgelopen jaar 
vond er een behoorlijke wisseling in het ledenbestand plaats: 

- Twaalf leden beëindigden hun lidmaatschap; drie daarvan zijn overleden: André van Dam, 
Gerrit Bouhuis en Liesheth v.d. Heijden.  

- En er kwamen 16 nieuwe leden bij 
42 % van de actieve leden is 65 jaar of ouder; 8 % is 80 jaar of ouder en 11% is jonger dan 50 jaar. In 
vergelijking met vorig jaar is het aantal leden tussen de 50 en 65 jaar toegenomen, en het percentage 
65- plussers iets afgenomen.  
52% van de leden is man; en 48% vrouw. 
Het oudste actieve lid was op 1 januari 90 jaar, en het jongste 23 jaar. 
43 % van de leden komt uit Molenhoek; 24 % uit Mook en 15 % uit Malden en de overige 18% uit 
omliggende plaatsen.  
 
Tuinbezetting. 
Gedurende het afgelopen jaar waren de tuinen 100% bezet. Steeds als er tuinen vrijkwamen, waren 
er gegadigden om deze over te nemen.  
 
Jaarvergadering 2019 
Op 27 maart hielden we onze algemene ledenvergadering. 
Deze vergadering werd bezocht door ruim 40 mensen. 
Henk Busser nam afscheid als bestuurslid technische zaken met een afscheidsspeech waarin hij een 
overzicht gaf van zijn werkzaamheden. Hij wordt opgevolgd door Herman Voet; Marty Suijkerbuijk zal 
Herman administratief ondersteunen. 
Vanwege drukke werkzaamheden heeft Lenneke Peters haar werkzaamheden als bestuurslid 
beëindigd. Aan het einde van de vergadering geeft Lambert Poels aan zich te willen oriënteren op 
een mogelijk toekomstige functie als secretaris. 
De noodzakelijke financiële reserve van de vereniging van de vereniging hebben we vastgesteld op 
ruim € 16.000 voor eventueel noodzakelijke vervangingen. Het bestuur zal pas voorstellen doen voor 
verhoging van contributie en/ of huur als de reserve onder de € 17.000 komt 
Madeleine van Mansfeld hield een boeiende lezing over diversiteit op de moestuin. 
Verder kwamen ook zaken aan de orde als sproeien, regentonnen en chemische 
bestrijdingsmiddelen. 
 
Bestuur(svergaderingen). 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar zevenmaal vergaderd. De notulen van deze vergaderingen 
hangen steeds op het prikbord in het Praothuus.  
 
Informatie aan leden 
Het bestuur heeft dit jaar driemaal een nieuwsbrief gemaakt en deze per mail verzonden aan de 
leden. 
Verder werden acute berichten verzonden via de mail; in 2019 was dat 38x. Steeds vaker wordt ook 
door leden aan de secretaris gevraagd om een bericht te versturen. 
 



 
 
 
Tuinschouw 
In dit jaar had de tuinschouwcommissie met name in september zeer veel opmerkingen over het 
onderhoud van de tuinen, 
In mei werd het onderhoud van twee tuinen als slecht beoordeeld; en in september was het 
onderhoud van 4 tuinen slecht. 
Aandachtspunten blijven: 

- Het onderhoud van de randen van de tuin met het tuinpad 
- Niet te veel opslag op de tuinen 
- Overlast van overhangende takken voor de maaiers 
- Snoeien van bomen en struiken 
- Hoge houten constructies 
- Kweekgras en brandnetels 

Het bestuur heeft een document met de 10 geboden voor het onderhoud van de tuin opgesteld, en dit 
ieder tuinlid doen toekomen. En verder beraadt het bestuur zich op activiteiten om een goed 
onderhoud van de volkstuinen te bevorderen. 
 
Werkzaterdag  
De tijden zijn aangepast: de werkzaamheden zijn nu van 9.30 tot 11.00 uur, met daarna koffie. 
De werkzaterdagen verliepen goed: de opkomst was goed en er is wederom veel werk verricht. 
Afwezigen hebben daarover bericht ontvangen. 
 
Onderhoud volkstuincomplex 
Onder verantwoordelijkheid van bestuursleden technische zaken zijn in het afgelopen jaar 
naast het reguliere onderhoud aan het tuincomplex veel zaken soms met inspanning van 
andere tuinleden gerealiseerd zoals: 

- Dichten van gaten in de tuinpaden 
- Repareren en vervangen van de magneetschakelaar van de pomp 
- Onderhoud van de sloten van poorten 
- Onderhoud van grasmaaier en bosmaaier 
- Repareren van lekkende kranen 

Als het water op de tuin wordt uitgezet, zullen we de WC van het Praothuus op slot doen 
 
Tuinborrel  
We hielden dit jaar een tuinborrel op 15 juni, en hebben ons 35-jarig jubileum gevierd o.a. middels 
een tuinquiz. Er waren ok enkele mensen uit Pribyslav aanwezig. 
 Het weer was ons goed gezind. En de catering was goed verzorgd. 
 
Schooltuin 
Ook dit jaar hebben leerlingen van groep 6 van De grote Lier met veel enthousiasme getuinierd in de 
schoolmoestuin.  
Aan het eind van het seizoen heeft de schooltuin haar eerste lustrum gevierd 
 
Overige bijzonderheden: 

- Artikelen 5 lid 3 van het tuinreglement over bestrijdingsmiddelen is aangepast 
- We zijn voornemens om het archief van de tuinvereniging zoveel mogelijk te digitaliseren. 
- De website van de vereniging wordt regelmatig bijgewerkt 
- Er heeft een evaluatiegesprek met de bijenhouders plaats gevonden 

 
 

Malden, 8 januari 2020 
Paul van Grinsven, secretaris 

 


