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VERSLAG 56e Jaarvergadering 13 februari 2018 
 
1. Opening 
Onze voorzitter heet iedereen welkom op de 56e jaarvergadering van de Pionier. 
De opkomst is groter dan er aan loten zijn uitgereikt. 
Afwezig met kennisgeving:  mw. L. Bhola,  dhr. S. Verstraten,  dhr. H. van den Berg, dhr. E. Veen en 
dhr. K. Dillen. 
Een speciaal welkom voor de dhr. Wassink, dhr. J. Pruim en mw. I. de Jong en mw. F. Hanekamp.  
Dhr. Wassink verzorgt een lezing over grondbewerking en de dames de Jong en Hanekamp geven 
een korte impressie van het Buitenlokaal , een schooltuin experiment van basisschool “De Klimboom”. 
De voorzitter vraagt een moment  om stil te staan bij de leden die het afgelopen jaar zijn overleden: 
dhr. C. Huisman, dhr. H. Noord en dhr. G. Tax. 
 
2. Verslag 55ste jaarvergadering 14  februari 2017. 
De voorzitter stelt het verslag vast onder dankzegging aan de secretaris. 
 
3. Jaarverslag 2017 en aandachtspunten 2018. 
Alle tuinders hebben afgelopen jaar naar tevredenheid getuinierd.   
De levering aan de voedselbank is  uitgezonderd het complex “De Landmaten”  positief.  
Complex “De Landmaten” stopt komend jaar met levering aan de Voedselbank, de andere complexen 
gaan door.   
Vrijwilligers die op vrijdag bereid zijn groentes af te leveren bij de voedselbank kunnen zich melden bij 
het bestuur. 
De zuidkant van het complex “De Fazant” is gesnoeid.  
Het bestuur heeft naar aanleiding van de grote leegstand  afgelopen jaar contact gezocht met de pers. 
Dit heeft geleid tot het plaatsen van een artikel in de Flevopost.  
Er is minder leegstand op de Munten dan vorig jaar rond deze tijd.   
Alle leden die de afrastering oneigenlijk gebruiken zijn aangeschreven. De eerste resultaten op het 
verzoek de afrastering vrij te maken van planten zijn positief te noemen 
Ook dient een strookje buiten de afrastering schoon gehouden te worden. De relatie met de gemeente 
komt onder druk indien niet wordt voldaan aan beide verzoeken!.                                                                                                                                                                        
Onze vereniging is op zoek naar frezers. Enige professionele ervaring is noodzakelijk.                              
Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. van den Berg of dhr. P. Gouloze.                                            
Op complex “De Landmaten” bestaat ook de mogelijkheid de tuin te laten frezen.                                                                                 
U kunt contact opnemen met dhr. Paauw (06-21254721)                                                                                                        
De waarborgsom voor nieuwe leden wijzigt in een overeenkomst met voorwaarden.                                                                                                                                                                                              
 
4. Financieel jaarverslag 2017, penningmeester dhr. A. Riepma 
De reserve dubieuze debiteuren en onderhoudsreserves worden gefinancierd uit het eigen vermogen. 
De onderhoudsreserve is ingesteld vanwege de noodzakelijke asbestverwijdering van het 
verenigingsgebouw.   
Staat baten en lasten: onderhoud tuincomplexen  een hoog bedrag i.v.m. onderhoud 
verenigingsgebouw. 
 
5. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bij monde van  dhr. Oomkes, 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. 
Dhr. Oomkes is aftredend en wordt bedankt voor de bewezen diensten. Dhr.  Wassink en  
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mw. M. Brink vormen de leden van de nieuwe kascommissie.  Dhr. L Griffioen.  wordt het nieuwe 
reserve lid. 
 
6. Begroting 2018, penningmeester dhr. A. Riepma; 
De onderhoudskosten tuincomplexen  nemen toe. 
Voor het financiële plaatje wordt in de toekomst  op langere termijn  begroot. 
De begroting wordt zonder vragen vastgesteld. Er is geen noodzaak voor contributieverhoging.  
In januari 2019 zal de incasso van huur/contributie over het jaar 2019  plaatsvinden.  
 
7. Bestuursverkiezing                                                                                                                       

Aftredend  dhr. J. Dijkhuis, dhr. H.J.W. Ruiter, dhr. J. van den Berg en dhr. P. Gouloze.                              

Voorgedragen worden dhr. A. Bos, dhr. J. Otter, dhr. D. C. Baars en dhr. C. van der Wel.                                                                                                                                     

Er zijn geen namen van tegenkandidaten binnengekomen. De vergadering stemt middels een applaus 

in met de verkiezing.                                                                                                                                                                      

De voorzitter bedankt dhr. J. Dijkhuis, dhr. H.J.W. Ruiter, dhr. J. van den Berg en dhr. P. Gouloze  

voor de bewezen diensten.  

Aftredend en herkiesbaar dhr. Esselink en dhr. H. Leijenaar.  De vergadering stemt in met de 

herverkiezing.                                                                                                                                                              

8. Rondvraag 
Op perceelgrenzen is het verboden hagen of andere afscheidingen te plaatsen, die tot overlast zijn 
aan belendende percelen. (artikel 14)  
Huurders met afscheidingen, die tot overlast zijn, krijgen een  brief, waarin gevraagd wordt deze te 
verwijderen.  
Alle asbest daken moeten voor 2024 verwijderd zijn. Verwijdering van individuele schuurtjes voor 
rekening huurder.                                                                                                                                                                         
Frezen gevaarlijk:  Biedt een elektrische startmotor uitkomst? 
Is de aanschaf van een spitfreesmachine  zinvol bij het bewerken van de grond na het inzaaien met 
een groenbemester op niet verhuurde tuinen. 
Er is zorg over de leegstand op de Munten. Bij een te grote leegstand zal  een deel afgestoten moeten 
worden of zal een herindeling van het complex  plaatsvinden (bv. een complex bestemmen voor 
biologische tuinders)   De leegstand is t.o.v. afgelopen jaar wel kleiner Het bestuur vindt dit een 
positieve ontwikkeling. 
Op complex de Fazant is een verhard pad vanaf de Meerkoet bedekt met een stapel takken door 
boswerkers. De takken op dit pad worden binnenkort  verwijderd. 
Snoeiwerk aan de Landmaten (lange zijde)  is uitgevoerd en weer goed begaanbaar voor de 
gazonmaaier. Het snoeiwerk aan de korte zijde wordt nogmaals uitgevoerd. 
De groentebakken van de invalide tuin worden aangevuld met tuingrond.  
 
9. Buitenlokaal 
De dames Ingrid  de Jong en Femmy Hanekamp geven m.b.v. een power point presentatie een korte 
impressie van het Buitenlokaal.  Een leven lang leren in, van en voor de natuur. Letterlijk in een 
buitenlokaal op een moestuincomplex. Van jong tot oud door waarneming en ondervinding. Om 
uiteindelijk samen een duurzame leefomgeving te creëren.  
 
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 Welkoop, gebr. Van 
Liere, diervoeders de Groot en de Rabobank. 
 
11. Lezing 
Na de pauze verzorgt Dhr. Wassink een lezing over grondbewerking.  Dhr. Wassink tuiniert al 50 jaar.                                                                    
Zijn stelling voor deze avond luidt: “Spitten kan voor de helft minder”.  De grond wordt daarbij wel 
bewerkt, maar de structuur blijft zoveel mogelijk intact. We noemen dit  een niet kerende 
grondbewerking. Het gereedschap dat Dhr. Wassink gebruikt voor een niet kerende grondbewerking is 
de grelinette en de spitvork. Andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn: 
-de grond zo min mogelijk betreden 
-de grond niet versmeren 



-zo veel mogelijk onder droge omstandigheden werken 
-de grond bewerken voorafgaand aan een vorstperiode  
 
De voorzitter bedankt Dhr. Wassink voor zijn interessante lezing en sluit de avond. 
 

  


