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COMPOSTKAR 

Wat alleen maar op de kar mag: aardappel-, tomatenloof, koolstronken, grove takken  

(alleen van bessen-, bramen - struiken en snoeisel van de haag).  

Takken en koolstronken bundelen. De rest mag er NIET op!   

HALF NOVEMBER ALLE HOOGBOUW OMLAAG (OOK KASSEN). 15 APRIL 

TUIN OP ORDE. PADEN SCHOON. NIETS TEGEN DE HEG ZETTEN, 50 CM VRIJ 

VANAF OMHEINING. 
 

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 
  
U wordt verzocht om 10.00 uur aanwezig te zijn bij ons gebouwtje. 
Kunt u om een goede reden NIET aanwezig zijn, dan vragen we u Henk Egberink bijtijds te 
bellen. Telefoonnummer: 033 7430674. Indien u meedoet met de snoeiploeg of afvoer van 
de kar en u staat hieronder vermeld, dan hoeft u niet te komen. Meldt dit wel even aan Henk 
Egberink. 
Bedenk wel, dat de algemene werkzaamheden een verplichting zijn van het lidmaatschap 
van onze vereniging. 

 

ZATERDAG 11 JUNI 2016 

Los (10a), Overtoom (15b), Krammer (22), Druijff v.d. Knaap (26), Hertsberger (27), van 

Spengen (29), Klaver (35), Rashid (39), Planken (42),  Boliahrir (43), Schuurmans Stekhoven 

(48), van Heeswijk (52), van Apeldoorn Haaij (54), Peerenboom (55), van de Eikhof (57), 

van de Berg (60), Noordover (77). 

ZATERDAG 10 SEPEMBER 2016 



De Bie (1), Brouwer (3), Ekkendonk (6), Wildschut (7), Dalaz (16), Florijn (20), Gnirrep 

(21), Hoogendoorn (23), van de Kraats (24), van de Bunt (65a), van der Kolk (67), 

Timmerman (69), van Wijck (70), Vermeulen (70a), Vermeer (74), Bruin (75). 

 
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING, WOENSDAG 20 APRIL 2016 
Aanvang 20.00 uur. Plaats: kerk de Hoeksteen, Klaartje Donzepad, (achter 

winkelcentrum Stastokerf)  
1: Opening en voorstellen leden bestuur en tuincommissie. 
2: Agendering 
3: Ingekomen stukken en mededelingen 
4: Notulen A.L.V. 8 april 2015 
5: Bestuursverkiezingen: Mirjam Debets heeft nieuwe baan in Friesland. Dus al 
afgetreden.  Nieuw algemeen bestuurslid gevraagd. 
Verder aftredend en herkiesbaar: Els Wiekeraad en Herman Bohte. 
6: Verslag penningmeester 
7: Vaststelling begroting 2016 Goede afdruk is apart verstuurd. 
8: Vaststelling huur en contributie 2017 
9: Verslag tuincommissie. 
10 Tuincommissielid.  
11 Verslag kascommissie (leden: mevrouw van Velzen en de heer Gillot (aftredend).  
12 Nieuwe kascommissie: Mevrouw van Velzen  en … Reservelid gevraagd. 
13 Ledenbestand 
14 Voortgang website 
15: Situatie slechte tuinen en maatregelen  om dit te verbeteren. Zie onder. 
15B Voorstel om een werkgroep opruimen slecht achtergelaten tuinen te formeren.  

De leden van deze groep zijn verder vrijgesteld van de algemene        
werkzaamheden. 

16 Rondvraag. U wordt vriendelijk verzocht, indien mogelijk, de vragen schriftelijk 
voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter in te dienen. 
17  Sluiting. 

 
 

 

 
Jaarverslag Tuincommissie 2015 
Opgesteld door: Martijn Heinhuis 

 
Bemensing 
2015 begon voor de tuincommissie wat roerig, zullen we maar zeggen. Jan Hoogendoorn, 
jarenlang het welbekende gezicht van de commissie, haakte af. Martijn Heinhuis bleef, en 
kreeg tijdens de ALV van 2015 gelukkig een goede respons op zijn verzoek om versterking. 
En zodoende bestond de tuincommissie na de ALV uit: 

• Herman van Valkengoed 
• Henk Gillot 
• Martijn Heinhuis 

 
Acties 
Wat doet een tuincommissie zoal? Op de ALV is er al kort bij stil gestaan: 
Toezien op het correct beheer van de algemene eigendommen, zoals de paden en de 
toegang, én de tuinen.  
Hoe? Een belangrijk middel is/zijn de algemene werkzaamheden. Met zijn allen even de 
dingen doen waar niemand persoonlijk voor verantwoordelijk is.  
Daarnaast loopt de tuincommissie enkele keren per jaar een ronde en beoordeelt de tuinen 
en omgeving daarvan dan op beheer, en verzoekt mensen zo nodig om actie:  



• ligt een tuin er in algemeenheid toonbaar bij,  
• zijn paden schoon en toegankelijk,  
• is de heg gesnoeid 

De ‘verzoeken om actie’ doen we het liefst rechtsreeks bij mensen op de tuin, maar die tref 
je meestal niet. Dus gaat het meestal per mail, puur vanwege het gemak. 
De verslaglegging hieronder geeft wellicht een redelijk beeld van wat we zoal tegenkomen. 
 
Voorjaar 
De eerste ronde van de tuincommissie vond plaats daags na de ALV, begin april. Er groeit 
dan natuurlijk nog weinig, we hebben vooral bekeken of alle tuinen weer goed en wel in 
gebruik werden genomen en of zo onderhand de wintertroep opgeruimd is.  
Verreweg de meeste tuinen lagen er prima bij. Laat dat gezegd zijn! 
Een achttal mensen hebben we een mail gestuurd. Om ze eraan te herinneren dat het nu 
toch echt tijd wordt e.a. op te ruimen of de fruitbomen terug te snoeien. Vaak zijn er hele 
begrijpelijke redenen waarom iemand tijdelijk minder aan de tuin kan doen, alle begrip 
daarvoor. En het hoeft bij dit soort dingen ook niet morgen geregeld te zijn.  
De reacties waren goed en de acties meestal snel. Goed werk. 
In het voorjaar kregen we nog een aardige vraag van een tuinder. Of de tuincommissie –net 
als de gemeente Amersfoort- ging optreden tegen bereklauw, omdat het een uitheemse 
plant is die bij contact nogal vervelende allergische reacties kan geven. De tuinder in kwestie 
heeft een mooie bereklauw staan en is daar zelf blij mee. Antwoord: Mooi. Houden zo! 
Het is niet aan de tuincommissie om het besluit te nemen om te gaan jagen op 
(bijvoorbeeld) bepaalde planten. Daartoe besluit het bestuur, zo nodig in overleg met de 
ALV. Ten tweede… als we moeten optreden tegen uitheemse soorten, haalt u uw 
aardappels dan ook maar uit de grond! Zullen we dat maar niet doen? Bereklauwen kunnen 
mooi zijn, als je die tot je eigen tuin beperkt zal niemand er last van hebben. En dat geldt 
eigenlijk voor alles. Ik wil u niet op ideeën brengen maar wietplanten zijn ook prachtig om te 
zien. 
 
Begin zomer 
Laten we zeggen half juni.  
Alles is goed en wel aan het groeien. Je ziet duidelijk het verschil tussen de tuinen: sommige 
brandschoon behalve de groente(n) die er doelbewust zijn geplant, andere een vrijwel 
geheel bedekte natuurlijke kruidentuin, om er maar een term aan te geven. Ieder zijn 
voorkeur. Ook hier geldt weer dat de tuincommissie pas actie onderneemt als de omgeving 
last kan krijgen van al te weldadige begroeiing. Wel of geen last is niet gedefinieerd als mooi 
of lelijk, je kunt er lang over mopperen maar over smaak gaan we het echt niet eens worden. 
Maar er zijn grenzen.  
 
Snoeien van de heg 
Gaat prima. De heg is over het algemeen goed bijgehouden. En dat is belangrijk. Die heg is 
een windhaag die onze planten beschermt. Daarnaast beperkt een dichte heg het zicht van 
buitenaf en dat helpt tegen spontaan vandalisme.  
Tijdens de algemene werkzaamheden zijn er weer aardig wat vlieren en andere 
vreemdelingen ingekort, dat gaan we volgend jaar veel eerder doen zodat we ze beter 
kunnen zien en er beter bij kunnen. 
Een duidelijk verbeterpunt met betrekking tot de heg: de eerste halve meter ruimte vanaf de 
heg moet geheel vrij zijn van obstakels. Dat is op dringend verzoek van de SRO, en bedoeld 
voor onderhoud. Die halve meter vinden we lang niet overal terug. Komend seizoen zullen 
we daar dus scherper op moeten zijn. 
 
De paden 
De paden liggen er zo rond juni al wisselend bij. Hier brandschoon, daar al aardig wat 
onkruid. Soms echt te veel. 



Al met al hebben we ook in juni een aantal mensen (12) aangespoord actie te ondernemen 
op bovengenoemde zaken. 
 
Half zomer (augustus en september) 
In augustus zijn de bramen aan het rijpen en dan gaan de takken flink door hangen. Veel 
struiken staan langs het pad, en daarmee bestaat de kans dat de takken over de paden 
gaan hangen. Een beetje meer nog na een flinke regenbui. Een beetje overhangen valt 
redelijkerwijs niet te voorkomen, al helemaal niet als we op vakantie zijn. Maar helaas blijft 
het niet altijd bij een beetje. Vervelend voor mensen die over het pad willen. Zorgt u 
alstublieft voor een stevig raamwerk om de braamtakken tegen op te binden, en doe dat 
vroegtijdig. 
 
Voor wat betreft de paden, sommige delen steken nu wel erg groen af tegen de rest. En met 
name de mensen die eerder netjes gehoor hebben gegeven aan een oproep om hun pad 
schoon te maken, kunnen zich behoorlijk ergeren aan de onwil van anderen om datzelfde te 
doen. Begrijpelijk. 15 mensen hebben we in deze fase aangesproken.  
Als commissie blijven we alert en blijven we mensen aansporen, maar helaas zijn er altijd 
mensen die er geen boodschap aan hebben. 
 
Najaar (november) 
Kassen 
Wat vorige jaren een stevig discussiepunt is geweest, viel nu erg mee. De kassen waren 
mooi op tijd weg. Goed werk! 
 
Troep op de tuin 
Nu de boel weer kaal begint te worden is goed zichtbaar dat er op een aantal tuinen 
behoorlijk wat afval ligt opgestapeld. Dat is op zichzelf geen probleem. Maar als een tuinder 
besluit te stoppen en niet de moeite neemt om dat afval op te ruimen, wie dan wel? Die tuin 
krijgen we echt niet verhuurd als het zo’n bende is. Verschillende vrijwilligers zijn erg druk 
geweest met het opruimen van enkele tuinen, daar is veel meer tijd en energie in gaan zitten 
dan redelijk is. Hulde voor deze mensen, maar laten we dat elkaar niet aandoen! 
Zo eind van het jaar is ook duidelijk wie er echt geen boodschap lijkt te hebben aan de 
verzoeken van de tuincommissie. Je ziet tenslotte regelmatig dezelfde nummers op de lijst 
terugkomen. Verschillende gevallen zijn aan het bestuur voorgelegd voor verdere 
beoordeling en aansporing. 
 
Voor het komende jaar 
Er zijn een aantal aspecten waar we als vereniging eens een duidelijk standpunt over 
moeten innemen: (1) het pad, (2) de onderhoudsstaat van tuinen en (3) de aanwezigheid 
van afval.  
Zowel binnen de tuincommissie, als tussen de commissie en de andere leden, als tussen de 
commissie en het bestuur, bestaat geen echte consensus over wat er wel en niet mag, en 
belangrijker, wat we gaan doen als iemand zich niet aan de regels houdt.  
Algemeen vindt de meerderheid dat de tuinen er toonbaar uit moeten zien, en dat onkruid 
verwijderd moet worden. Maar dat zijn dingen waar je eindeloos over kunt discussiëren. Wat 
is bijvoorbeeld onkruid en wat niet?  
Hieronder een voorzet, tot nader order van de ALV gaan wij als tuincommissie volgt met de 
‘zachte’ regels om: 
 

• Het pad: De SRO heeft aangegeven dat aanvulling van het mijnsteen mogelijk is, op 
voorwaarde dat de paden eerst (on)kruidvrij worden gemaakt. Dit moet worden 
gedaan door de tuinders die direct aan het pad grenzen, de centrale delen doen we 
bij de algemene werkzaamheden. Uw eigen deel van het pad mag u zowel 
schoffelen, als bestrooien met zout, als besproeien met een biologisch 
bestrijdingsmiddel. Dat laatste is kostbaar maar niet verboden. Roundup is wel 



verboden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om middelen te gebruiken die zijn 
toegestaan. 

• De onderhoudsstaat. De hele tuin laten overwoekeren met wat dan ook is niet de 
bedoeling. Houd uw tuin binnen redelijke grenzen schoon. Het laten begroeien van 
de paden is eveneens niet toegestaan, dat geldt niet alleen voor de mijnsteenpaden 
maar ook de tegel- of zandpaden elders op het terrein. 

• Afval. Als iets kapot is, of niet meer gebruikt wordt, voer het dan af. Bouw geen 
stapels met spullen die in onbruik zijn geraakt. De eerste halve meter langs de heg 
moet helemaal vrij zijn van planten en obstakels. Dat gaat niet alleen om afval, maar 
ook om composthopen en opslag van hulpmiddelen. Op last van de SRO. 

 
De tuincommissie maakt geen regels, dat doet de vereniging als geheel. Om discussies te 
voorkomen hebben wij als tuincommissie wel grote behoefte aan duidelijkheid. En in de 
diverse gesprekken merken we dat die behoefte algemeen is. Als tuincommissie doen we 
een keer of 4-5 per seizoen een momentopname, en spreken mensen aan die zich op dat 
moment in onze ogen niet aan de regels houden. Meestal per mail. De inhoud van zo’n mail 
is niets anders dan een verzoek om actie te ondernemen, concreet verwijzend naar het 
geconstateerde probleem. Mocht iemand zich herhaaldelijk niets aantrekken van zo’n 
verzoek, dan dragen wij het over aan het bestuur. Uiteindelijk kan dat leiden tot royeren. Dat 
laatste zou jammer zijn, maar door een ieder makkelijk te voorkomen natuurlijk. 
 
Tot zover, met vriendelijke groet! 
 
Martijn Heinhuis 
Herman van Valkengoed 
Henk Gillot 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag ledenvergadering VTV Emiclaer woensdag 8 april 2015 
• Opening 

De voorzitter heet alle aanwezige leden welkom en stelt het bestuur voor. Afwezig 
met  

 

• Mededelingen 

• Gezien het vele werk sinds de start van de vereniging heeft het bestuur gemeend 
Kees Broer tot erelid te benoemen. Kees vond dit erg eervol en wa er blij mee. 
Kees heeft van het bestuur een attentie gekregen.  

In april 2016 worden de vlierbessen in de haag aangepakt. De heg zit dan nog niet in 
blad en de vlierbessen zijn op dat tijdstip makkelijk te zien en te bereiken.  

Bij een aantal tuinders is schimmel op de buxus geconstateerd. Behalve rigoureus 
terugsnoeien zijn er ook kennisgeving: J.Hoogendoorn, M. Debets, H. bijen en K. 
Broer 

 



• Agendering 

Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.  

• een aantal bestrijdingsmiddelenmiddelen beschikbaar. De voorzitter leest een 
mail hierover voor. 

Verder mag het geïnfecteerde snoeiafval niet op de (eigen) composthoop of op 
de kar gelegd worden. Meenemen naar huis en in de groenbak doen is de meest 
eenvoudige  mogelijkheid.  

Via de mail wordt een waarschuwing verspreid aan alle tuinders 

 

• Notulen ALV 26-3-2014 

• Punt 4.16 De afspraak is twee meter winterhoogte met dien verstande dat de 
groei in de zomer geen hinder oplevert voor de buren. 

• Nieuwe tuinders mogen geen hoogstam(fruit) bomen plaatsen.  

 

• Bestuursverkiezingen 

Er zijn geen kandidaten voor de functie van secretaris. Het bestuur zal zich beraden 
over een oplossing.  

 

• Verslag penningmeester 

De penningsmeester licht het financiële verslag toe. Hierover zijn geen vragen. 

 

• Vaststelling begroting 2015 

De begroting wordt vastgesteld. 

 

• Vaststelling huur en contributie 2016 

De huur en de contributie 2016 worden vastgesteld conform het voorstel van de 
penningmeester. 

 

• Verslag tuincommissie 

Het verslag van de tuincommissie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
• Verkiezing tuincommissielid 

Naast Martijn Heinhuis en Herman Valkengoed wordt een derde tuincommissielid 
gezocht. Het beoordelen van de staat van de tuinen vraagt met enige regelmaat dat 
er tussen de tuincommissieleden overlegd wrodt. Ieder heeft een eigen mening en 



daarbinnen moet een middenweg gevonden worden tussen het plezier van het 
tuinieren en de afgesproken regels.  

De heer Gillot meldt zich als 3e tuincommissielid.  

 

• Verslag kascommissie 

De kascommissie verleent decharge aan de penningmeester. 

 

• Nieuwe kascommissie 

De heer Kees Dekker, tuin 9, zal persoonlijk benaderd worden voor reservelid 
kascommissie . 

 

• Ledenbestand 

Alle tuinen zijn bezet. Er is een wachtlijst van 14 personen. Van een aantal personen 
is de verwachting dat zij als er een tuin aangeboden wordt hier geen gebruik van 
zullen maken. 

Gezien de wachttijd voor een nieuwe tuin is de wachtlijst gesloten.  

 

• Voortgang website. 

In  verband met de afwezigheid van M. Debets wordt dit punt overgeslagen. 

 

• Rondvraag 

• Een aantal leden zouden graag opnieuw een barbecue organiseren. Het bestuur 
nodig hen van harte uit om met een voorstel te komen. 

• Er is door een van de leden een mail verstuurd met alternatieven voor Round Up. 

Deze mail is nog niet aan alle leden doorgestuurd. De mail moet opgezocht 

worden en zal aan de leden worden toegestuurd. 

•  

• Sluiting 

 

 

 

AARDAPPELTEELT 2016 

Dit jaar kunnen de aardappelen in de vierde (4e) rij gepoot worden. Zie het  schema 
op het mededelingenbord. Er zal ook controle plaats vinden. 



 

DANK   DANK   DANK  DANK !!! 
Een tuinder zegde eind vorig jaar zijn tuin op wegens ziekte. Zijn gezinsleden of familie 
waren niet in staat de rommel op de tuin op te ruimen.  
Via een verzoek om hulp aan onze medetuinders meldden zich zo’n 10 leden aan!! 
Een medetuinder had al uit zichzelf het een en ander opgeruimd en weggebracht en enkele 
anderen hebben mee geholpen de tuin schoon te maken.  
Hieraan zijn ongeveer 20 manuren besteed!! Ongelooflijk wat er op de tuin lag, o.a. een 
koelkast gebruikt als tuinkist, meerdere tuinkisten vol met allerlei spullen zoals een winterjas, 
7 vishengels, een weegschaal, blikje bier enz. enz. 
Om herhaling te voorkomen is er in het bestuur met de tuincommissie over vergaderd.  
We willen de tuinen weer een netter aanzien geven. Sommige tuinders, die de tuin van een 
voorganger hebben overgenomen zullen hier misschien wel enige moeite mee hebben. 
Maar ja, op een gegeven moment moeten wij als bestuur een knoop doorhakken. Dit 
resulteerde in de tuinregels. Hopelijk heeft u hier begrip voor. 
 

TUINREGELS VTV EMICLAER   
 

(Dit vervangt NIET het huishoudelijk reglement en de 10-geboden blijven belangrijk!) 

GEBRUIK VAN DE TUIN: 

01: Op de tuin nette gereedschapskisten Niet groter dan 70 x 70 x 170cm. Kisten van hout of 

plaatmateriaal. 

02: Op de tuin alleen die materialen, die bestemd zijn voor de tuin (dit ook ter beoordeling 

van de tuincommissie en het bestuur). Alle andere materialen (afval) zelf zo snel mogelijk 

afvoeren. Niet op de kar. 

03: Compostbakken NIET aan de grote paden, tenzij padkant goed afgeschermd is. Er mag 

geen compost op de paden terecht komen. Nieuwe tuinders geen compostbak meer aan 

het hoofdpad. 

03b: Iedere tuin een composthoop of – bak, tenzij alles zelf afgevoerd wordt. 

04: Alleen nette opbouw voor de kasjes. Niet hoger dan de haag (ca. 1.50 meter) 

05: Vanaf 15 november moet alle plastic van de kasjes verwijderd zijn. Toegestaan vanaf 

half maart. Alleen een kaal raamwerk mag blijven staan. Raamwerk niet hoger dan 180 cm. 

06: Hoogbouw (behalve stokken voor de peulvruchten en bramen) maximaal ca. 1.50 meter, 

neer 15 november. Max. ca. 1.80 meter. 

07: Fruitbomen hoger dan 2 meter niet toegestaan) 

08a:Harde omheiningen aan de hoofdpaden NIET toegestaan. 

08b:Harde omheining tussen de tuinen onderling niet hoger dan 70cm. Scheiding mag wel 

van ronde palen met draad en/of gaas. 

09: 50cm vanaf de prikkeldraadomheining VRIJ laten, dus: 

* NIETS tegen de omheining aanzetten! Geen palen, geen onkruidbak- hoop, kist 

enz. Het heeft te maken met het snoeien van de heg. Dit wordt streng gehandhaafd 

door de tuincommissie. 



10: ROUND UP is NIET toegestaan. 

11: 15 April is de tuin schoon. 

VERDER: 

12: Tuinen grenzend aan de hoofdpaden: de helft vanaf de tuin schoon houden. 

Tussenpaden onkruidvrij houden. (Braamstruiken op tijd snoeien). 

13: Binnenkant van de heg knippen voor 15 juni. 

14: Sproeien op de tuin is verboden! 

15: Bij vullen van de ton, voorrang geven aan de tuinder die zijn gieter wil vullen. 

16: Onderverhuur is NIET toegestaan. 

17: Bij opzegging de tuin schoon opleveren. Alleen in dat geval kunt u de betaalde borg 

terug krijgen. Dit voor 31 december. 

18: De algemene werkzaamheden behoren tot de verplichtingen van onze tuinleden. In het 

algemeen krijgt u 1x per jaar een oproep. De lijst staat in het Emiclaertje  en hangt ook op 

het prikbord aan het gebouwtje. Dit geschiedt minimaal 3x per jaar. Dit hangt van de situatie 

af. 

19: Overhangende takken bij paden snoeien of opbinden. Paden moeten vrij blijven. 

20: Het bestuur beslist in gevallen hier niet vermeld.  

 
ALLEEN VOOR NIEUWE TUINDERS: 
A: Voor nieuwe bessen- en bramenstruiken: Hart van de stam minimaal 100 cm vanaf hoofd- 
en/of tussenpaden en tuinen van de buren. 
B: Planten in de tuin tussen de tuinen onderling zo ver van de scheiding dat in het 
hoofdseizoen medetuinders (buren)  er geen last van hebben. 
C: Alleen gewone watertonnen gebruiken. 


