
      

 
www.vtvdepionier.nl 
secretariaat: De Ontmoeting 50, 8253VD Dronten 
 
 
 
 
VERSLAG 58e Jaarvergadering 11 februari 2020 
 
1. Opening 
Onze voorzitter heet iedereen welkom op de 58e jaarvergadering van de Pionier. 
Afwezig met kennisgeving:  Dhr. K in ’t Hout, Dhr. de Ruiter en Dhr. v/d Akker. 
De voorzitter vraagt een moment  om stil te staan bij de leden die het afgelopen jaar zijn overleden: 
Dhr. Zuidhof en Dhr. de Jong. 
 
2. Verslag 57ste jaarvergadering 12  februari 2019. 
De voorzitter stelt het verslag vast onder dankzegging van de notulist  Dhr. C. van der Wel. 
 
3. Jaarverslag 2019 en aandachtspunten 2020. 
*Vrijwilligers dagen zaterdag 18 april en zaterdag 19 september op alle complexen. 
*Er wordt op heel verschillende manieren getuinierd, er ontstaat steeds meer diversiteit in het  
 tuinieren en ook in de beleving ervan. Dat leidt soms tot zorgen omdat tuinders overlast van elkaar  
 ervaren. Hoe kunnen we dat voorkomen? 
-Aardappels op de A-strook. 
-30 cm. grond naast het betonpad vrijhouden van gewassen. 
-Rommelhopen op de tuin afvoeren/opruimen. 
-Mest laten storten op een hoop buiten het hekwerk. Graag binnen enkele dagen afvoeren i.v.m.  
 stankoverlast en beschadiging van het gras. 
-Overhangende struiken/bomen terugsnoeien. 
 
*Afgelopen jaar ook overleg gevoerd met de gemeente. Jaarlijks wordt er een rondgang gehouden.   
 Wij kunnen onze wensen  kenbaar maken (snoeien van bomen en struiken) en de gemeente vraagt  
 aan de leden om de omheiningen die door de gemeente zijn geplaatst niet te gebruiken  voor 
 het geleiden van fruitgewassen en  grasstroken bij de Munten niet te gebruiken als parkeerplaats.  
 Tijdens het overleg heeft  de vereniging aan de gemeente gevraagd om extra parkeerplaatsen  
 dichtbij de ingang van complex C en de gratis af te halen compost door de gemeente te laten storten   
 op de bestrating bij het verenigingsgebouw op Munten B en eventueel de andere complexen. 
*Aandachtspunt is ook het gebruik van de pompen. Zie voor gebruik de instructies bij de pompen. 
*Verzoek van Christiaan Huygens onderwijs om leerlingen te begeleiden bij aanleg en onderhoud   
 van schooltuinen op het terrein van het Ichthus College door leden van VTV ‘De Pionier”.  
 Belangstellende kunnen zich melden bij  de voorzitter.  
 
4. Huishoudelijk Reglement. 
Het regelement heeft is aangepast aan de huidige situatie.  Enkele belangrijke wijzigingen zijn: 
-Artikel 1 lid 5, Invoeren van een waarborgsom voor nieuwe leden van 80 Euro. 
-Artikel 1 lid 7. Het lidmaatschap staat open voor tuinders die minimaal de leeftijd hebben van 16 jaar.  
 Tot de leeftijd van achttien jaar moeten de ouder(s)/verzorger(s) garant staan en het inschrijfformulier 
 mede ondertekenen.     
 De leden stemmen in met het vaststellen van het nieuwe Huishoudelijk Reglement. 
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5. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar Dhr  K. Dillen  De vergadering stemt in met de herverkiezing.                        

Aftredend en niet herkiesbaar Dhr. H. Vermaak. De Voorzitter bedankt Dhr. Vermaak voor de 

bewezen diensten.  Dhr. Vermaak blijft verbonden aan het bestuur. Hij onderhoudt de website, 

verstuurt  mails naar de leden en onderhoudt samen met Dhr. de Munnik de waterpompen.  Aftredend 

en niet herkiesbaar Dhr. J. Otter. Dhr. Otter is niet aanwezig.  

Voorgedragen Dhr. J. Kleis, coördinator van complex Munten B. Er zijn geen namen binnengekomen 

van tegenkandidaten.                                                                                                                             

Mw. Span heeft zich binnen de gestelde termijnen gemeld om coördinator van Munten A te worden. 

De voorzitter stelt voor deze twee kandidaten te benoemen.  De leden stemmen in door middel van 

applaus.                                                                                                                                              

6. Financieel jaarverslag 2019, penningmeester dhr. L. Griffioen 
Alle financiële cijfers zijn gesplitst in opbrengsten en kosten  die gerelateerd zijn aan de tuin voor wat 
betreft huur/pacht en opbrengsten/kosten die gerelateerd zijn aan algemene kosten.  
Totale baten van de exploitatie 2019 bedragen 13.091 Euro en de totale lasten 13.367 Euro. 
De frees is verkocht.(bijzondere baten 400 Euro)                                                                                     
De materiaal kosten en arbeidskosten van het waterplan  bedragen 1.675,10 Euro. (bij bijzondere 
lasten verantwoord) 
Het resultaat van de  exploitatie 2019 is -1551 Euro.  
 
7. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bij monde van  Dhr. Luehof, verklaart dat  de controle heeft plaatsgevonden. Deze 
was prima in orde en is een goede weergave van de inkomsten en uitgaven. De kascommissie 
adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen, wat middels een applaus wordt bevestigd. 
Mw. Brink is aftredend en wordt bedankt voor de bewezen diensten. Dhr. Luehof en Dhr. Veen vormen 
de leden van de nieuwe kascommissie.  Dhr. Vermeer wordt het nieuwe reserve lid. 
 
8. Begroting 2020, penningmeester dhr. L. Griffioen. 
De contributie wordt verhoogd van 2.50 Euro naar 5.00 Euro. De begroting sluit met een negatief 
saldo van 200 euro. 
Het bestuur stelt voor om het minimum eigen vermogen dat aangehouden moet worden vast te stellen 
op 12.500.00 Euro. 
De ledenvergadering gaat akkoord  met de begroting  2020.met daaraan gekoppeld de 
contributieverhoging. 
De  lidnummers zijn met ingang van januari 2020 niet meer gekoppeld aan de tuinnummers. 
 
 
9. Rondvraag 
Mw. Klunder.  Worden de nieuwe lidnummers ook gekoppeld aan de tuinnummers? 
Alle leden krijgen  een nieuw lidnummer, uitgezonderd de leden op complex De Fazant.                                                                                                                                                 
Op dit complex krijgen de leden een nieuw tuinnummer en een nieuw lidnummer. 
Mw. Oosterhof Oproep tot beperken (indammen)  van chemische onkruid bestrijdingsmiddelen.              
Bij gebruik zorgdragen dat  er bij  tuinders van nabijgelegen tuinen geen overlast ontstaat. 
Mw. Lussenburg Kan het koffiehuis weer dichtgetimmerd worden.  
Oproep vogelvriendelijke netten gebruiken. (fijnere mazen)  
Jan Saal  Kan het bestuur  meer aandacht  besteden aan biologisch tuinieren. (lezing, info website) 
Mw. Oosterhof In compost van de  gemeente zit plastic, metaal en glas Oproep gezamenlijk inkoop 
compost door bestuur.  Voorkeur van het bestuur  is dat leden collectief  het  gebruik van  het 
benutten van organische stoffen organiseren 
Dhr. Siderius  Afgelopen twee jaar collectie mest laten aanvoeren. Bestuur heeft mij daarin niet 
gesteund.  
Stortplek organische stof graag in overleg met het bestuur. 
Dhr  van der Veen  Oproep aan tuinders om aandacht te besteden aan tuinonderhoud.  
(onkruidbestrijding)  
Mw. Klunder Vrijwilligersdagen  goed bevallen. Komend jaar weer twee vrijwilligersdagen. Graag 
strakker organiseren.  



Dhr, Luehof  Hoeveel are is nog niet verhuurd? Op complex de Munten is nog  15 are te verhuren. 
 
 
  
 
 
10. Pauze met verloting 
Hiermee eindigt het officiële deel van de vergadering.                                                                                               
Tijdens de pauze vindt er nog een verloting plaats, mede mogelijk gemaakt door Fa. Welkoop en de 
Groot. 
 
11. Lezing 
Na de pauze verzorgt Dhr. Niek Vedelaar  van Delphy een presentatie met als thema “Het nut van 
beregening bij groente gewassen”.  
De onderwerpen die besproken worden: 
-Kwaliteit van het water (bron en leidingwater) 
-Tolerantie van de gewassen (Blad- en wortelgewassen) 
-Verslemping van de bodem en tijdstip van beregenen (invloed op de wortelontwikkeling)                                              
De voorzitter bedankt Dhr. Vedelaar voor zijn interessante lezing en sluit de avond. 
 

  

 

 

 


