
Verslag tuincommissie over het jaar 2020  

Tuincontrole  

In 2020 heeft de tuincommissie 4 maal een tuincontrole gehouden. 

Voorjaar. Het begin van de corona pandemie. De eerste controle vond plaats 

begin april en hebben we vooral gekeken of de tuinen zaai-gereed waren, de 

paden waren ontdaan van groen en de restanten van de winter waren opgeruimd. 

Duidelijk was te zien dat veel tuinders al lekker buiten aan de slag waren door de 

extra “coronatijd” die ze ter beschikking hadden. Heel veel tuinen lagen er netjes 

bij maar er waren ook tuinen ---- Nadat deze betreffende tuinders (20 stuks) een 

mail gehad hadden met het verzoek actie te ondernemen constateerden we 

tijdens de nacontrole dat de meeste hier gevolg aan hadden gegeven. We hebben 

een tafeltje geplaatst bij het tuinhuisje om spullen op te plaatsen die je over hebt 

en waar je een ander zeker nog blij mee kan maken. Let er alleen even op: Graag 

erbij zetten wat het is en weer opruimen als het niet meegenomen wordt en waar 

het in gezeten heeft! 

Zomer. Wat er al niet veranderd na een paar maanden tuinieren. Veel paden 

lagen er als nieuw bij en de meeste grond was al bedekt met groen van de planten 

en hier en daar al opgevrolijkt met bloemen. Fijn dat de aardappelen dit jaar 

allemaal op de goede plaats gepoot waren. Ook waren de meeste strekkende 

meters haag gesnoeid en het snoeiafval afgevoerd. De haag bijhouden en snoeien 

is een van de regels van de tuinvereniging en het geeft ook een mooi strak gezicht 

en dat vooral als de SRO de buiten- en bovenkant onderhanden heeft genomen. 

Enkele tuinders hebben we middels een mail het helpen onthouden omdat zij het 

misschien vergeten waren. Een nacontrole was eigenlijk niet nodig. 

Nazomer. In augustus/september, als de bramen weer flink groeien krijgen we 

last van overhangende takken en veel tuinders hebben daar last van als ze over 

de paden proberen bij hun tuin te komen. De tuincommissie heeft daarom ook 

verschillende tuinders verzocht de braamstruiken te snoeien of de takken zo op te 

binden dat mede tuinders er geen hinder van hebben. Vooral de struiken langs de 

smalle betegelde paden vragen veel aandacht. Enkele tuinders hebben we 

meerdere malen aan moeten spreken, jammer dat dat nodig blijkt te zijn. In 

oktober nog even een rondje gelopen om de buitenhaag te controleren. Zes 

tuinders hebben we een mailtje gestuurd met het verzoek hier aandacht aan te 

besteden. Het snoeisel is door enkele leden naar de ROVA gebracht. 

Najaar. In november is er een najaarscontrole gehouden. Wij hebben toen 

vooral gekeken naar de haag en de opbouw van de kastje. De haag moet gesnoeid 

zijn en de kastjes moeten ontdaan zijn van plastic. Zes tuinders hebben toen een 

schrijven gehad. 

Nu de tuinen weer kaal zijn geworden is goed te zien wat er vooral achter in de 

tuinen wordt verzameld. Heel veel spullen die volgens ons 

niet meer gebruikt gaan worden. Bij sommige tuinders 

krijgen we het idee dat, zolang er ruimte is kunnen we het 

wel bewaren en hebben we er thuis geen last van. Het 

verzoek van de tuincommissie is dan ook, ruim hetgeen je 

niet meer gebruikt op en breng het bijvoorbeeld naar de 

ROVA. Het kost niets, de tuin ligt er mooier bij en mede 



tuinders ergeren zich hier niet aan. De tuincommissie heeft diverse paaltjes met 

nummer vervangen. 

Aantal tuinen, opzeggingen en aanmeldingen. 

VTV Emiclaer heeft momenteel 83 tuinen in de verhuur. 

Vanaf het najaar hadden 8 tuinders te kennen gegeven te stoppen met tuinieren.  

De vrij gekomen tuinen zijn inmiddels verhuurd. De tuincommissie wenst de 

nieuwe leden veel plezier met tuinieren en een goede oogst. 

Er is in het afgelopen jaar t/m heden een wachtlijst ontstaan van 22 potentiële 

tuinders. 

Algemene werkzaamheden. 

Er zijn het afgelopen jaar 3 maal algemene werkzaamheden  gepland geweest.         

28 mrt.  Is niet doorgegaan vanwege het slechte weer. 

13 juni 10 tuinders uitgenodigd waarvan 1 met- en 1 zonder 

kennisgeving afwezig. 

19 sep. 10 tuinders uitgenodigd waarvan 2 met- en 1 zonder 

kennisgeving afwezig. Tevens waren er 3 tuinders spontaan 

komen helpen. 

Al met al waren deze ochtenden gezellig, hebben de aanwezigen goed werk 

verricht en zag de algemene ruimte er weer prachtig uit. 

Schoonmaken en houden van wc’s en tuinhuisje. 

Vanaf  Augustus is er een schoonmaakploeg (vrijwilligers) aan de gang om iedere 

week de toiletten en het gezamenlijke gebouwtje schoon, hygiënisch en netjes te 

houden! Met resultaat moet ik zeggen, want het ziet er allemaal veel frisser en 

verzorgder uit. We zijn met 7vrijwilligers (medetuinders), die dit 1 keer in de 7 

weken op zich nemen. Als u gebruik heeft gemaakt van het toilet laat deze dan 

schoon achter dat is prettiger voor de volgende gebruiker. 

Daarnaast zorgen we dat er voorraad wc papier en schoonmaak artikelen 

aanwezig zijn. Het rooster is alweer tot Juni gemaakt---maar er zijn altijd nog 

extra vrijwillige poetsers welkom!!! 

Schroom niet om je ook aan te melden. 

De tuincommissie. 

De tuincommissie bestaat momenteel uit 2 personen. Henk Gillot heeft zijn tuin 

per 31 december 2020 opgezegd en is derhalve ook geen lid meer van de 

tuincommissie. 

Vriendelijke groet, 

Herman van Valkengoed en Henny van der Kolk 


