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Een bericht van uw Penningmeester 
 
Forse huurververhoging 2023 SRO 

 
Eind november ontving het bestuur het bericht van de SRO over de jaarlijkse 

huurverhoging, voor het jaar 2023. Jaarlijks ontvangt de vereniging hierover een 
schrijven.  

Dit keer werd het bestuur onaangenaam verrast over de omvang van de 
huurverhoging n.l. 14,5%. Deze verhoging is gebaseerd – geheel volgens, in 

overeenstemming met de huurovereenkomst – op de CPI-index van september 
2022.  

Met name door de oorlog in Oekraïne is er sprake van een hyperinflatie! In de 
algemene ledenvergadering – mei 2022 – is de vereniging nog uitgegaan van een 

index van 2,7%. Vertaald naar een prijs per m2 komt dit neer op € 0,61, terwijl de 

werkelijke kosten – gebaseerd op 14,5% - neerkomen op een prijs per m2 van € 
0,68. Op dit moment zou dat een negatief saldo van €660,- zijn, wat we dan 

interen op onze reserves. 
Het bestuur is zich nu aan het bezinnen over hoe met deze exorbitante 

huurverhoging om de gaan en zal in de algemene ledenvergadering – die in het 
voorjaar 2023 zal plaatsvinden – met voorstellen komen. 

Hieronder zijn de effecten van deze verhoging voor de verschillende tuinen 
zichtbaar. 
 

m2 geraamd kosten VTE tekort 

 € 0,61 m2 € 0,68 m2   

50 30,5 34 3,5 

75 45,75 51 5,25 

100 61 68 7 

125 76,25 85 8,75 

150 91,5 102 10,5 

200 122 136 14 
 

   

 
Aanvulling van uw voorzitter: 

 

Vanuit alle VTV’s (Volks Tuin Verenigingen) van Amersfoort, is er een 
bezwaarschrift hierover naar het SRO gezonden. Mochten hieruit nog andere 

ontwikkelingen komen, dan zal dat in de besluitvorming van het bestuur worden 
meegenomen. 

Secretaris: Tineke Arensman 
Mailadres:  secretaris-vtvemiclaer@outlook.com 
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Informatieavond 19 oktober. 
 

Woensdagavond 19 oktober stroomde het zaaltje in de “Hoeksteen” vol met zo’n 20 

medetuinders. Tuinders die body gaven aan een nieuw initiatief van de vereniging, 

de informatieavond. 

Martijn Mellema uit Ommen heeft ons enthousiast meegenomen met een 

avondvullend programma over de bodem, de basis van alle teelt. 

Een gezonde bodem zit vol leven stelt Martijn, leven wat het plantenleven doet 

groeien en ondersteund tegen ziekten en plagen. Jarenlang is gedacht dat 

kunstmest de beste voeding is voor de plant.  

En ja, de plant groeide harder met kunstmest en gaf ook vaak een betere 

opbrengst maar de keerzijde is dat met kunstmest het leven in de bodem niet 

gevoed wordt en de bodem door de jaren heen uitgeput raakte. 

Wat we nu zien is dat de opbrengst daalt, planten sneller ziek worden, er meer 

plagen zijn waardoor de boer steeds vaker naar bestrijdingsmiddelen moet grijpen.  

Om uit deze wurggreep te komen is het voeden van het bodemleven de oplossing, 
voeden door m.n. plantenafval/ afgevallen blad/ gecomposteerde stalmest oftewel 

compost. 

Martijn kon het niet laten ook iets te vertellen over de winning van turf en potgrond 

en het gebruik van kokosvezels, iets waar hij vanuit zijn bedrijf veel mee bezig is. 

Kortom met een hoofd vol nieuwe informatie of weer opgefriste kennis sloten we 

deze zeer interessante avond af. Met een  “voor herhaling vatbaar” keerden we 

huiswaarts. 

w.g. Esther en Jos 

 

Algemene werkzaamheden in 2023 
 

Voorgaande jaren waren er drie dagen algemene werkzaamheden. In de laatste 

bestuursvergadering heeft het bestuur op verzoek van de tuincommissie besloten 
vanaf 2023 vijf maal per jaar algemene werkzaamheden te plannen.  

Onderstaande leden worden verzocht om op de datum onderaan vermeldt om10.00 
uur op de tuin aanwezig te zijn. De werkzaamheden duren tot 12.00 uur. Bent u 

door omstandigheden verhinderd of u kunt/wilt ruilen laat het ons weten. 

hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl    
 

18 maart 2023 

4 E. Wang 12 Gerda van Velzen 

14 Hilda Witteveen 15B Laura Overtoom 

21 Anneke Stellingwerf 24 Wim van de Kraats 

26 Job Vinke 32 (33) Tonny Chen-Blok 

36 Ilse Kiestra 38A Niek den Hartog 

40 Kevin Plooyer 46 Tay Airass 
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29 april 2023 

1 Aart Schuuring 10A Ineke Hoek 

15A Richard Storm 28 Paul Smits 

29 Niek Spengen 31 Els Wiekeraad 

51 Koen van Disseldorp 60 Germa van Lid van Gils 

61 Mariken Martens 62 Johanneke Oosterwechel 

 

10 juni 2023 

13 Chiu Weng 16 Cees Vinke 

35 Erik Klaver 45 Luca Nechifor 

50 Baki Taskin 52 Cor Koolstra 

70 Jan Reijmerink 71 Alice Pilon 

74 Johan Jongsma 75 Herman Bruin 

 

29 juli 2023 

38B Jan Kooning 41 Marieke Wentink 

54 Roelof Telgenhof 55 Stefan Forsten 

57 Astrid van den 
Eikhof 

59 Olav van de Par 

63 Tosca Parie 65A Froukje Oosterhuis 

68 Gerrit Beelen 69 Sandra Koops 

 

23 september 2023 

11 Janette de Graaf 27 Maurice Meuwissen  

33 (11) Hans Klomp  42 (3) Frans Wijhe 

46A Wim Munster 48A Kirsten en Aaron Brest 

53 Saskia Boer 65 Sylvia Groenhuijsen 

70A Hans van Dijk 72 Martijn Heinhuis. 

 

De tuincommissie, 
Herman van Valkengoed, Hennie van ’t Hof en Rein Overeem 

 
 

Aardappelen in het tuinjaar 2023 
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In het komend tuinjaar 2023 dienen de aardappelen in het 3e kwadraat gezien 
vanaf de hoofdingang (Place de la Bohte) te worden gepoot (zie plattegrond). Let 

op. De Tuincommissie (TC) controleert de plaats van de aardappelen. Staan deze in 

het verkeerde kwadraat, dan dienen ze verwijderd te worden en op de juiste plaats 
gepoot te worden. Deze wisselteelt voorkomt aardappelziekte. Bij twijfel vraag 

advies aan de TC. 
 

 

ALV 2024 

 
Beste leden, 

Zoals elk jaar vindt er in het voorjaar, m.n. in April, de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) plaats. 
Standaard is dit het tijdstip waarop het bestuur rekenschap aflegt voor het 

afgelopen jaar en vooruitblikt naar de toekomst. 
Deze ALV zal extra van belang zijn, omdat hierin zaken naar voren zullen komen 

die impact zullen hebben op u als lid. 
Dit zijn punten zoals eerder in dit Emiclaertje aangegeven: De financiële status van 

onze tuinvereniging en de tuinhuur van uw tuin, maar ook het punt waarop er een 
nieuwe voorzitter gekozen zal moeten worden, die uw vereniging verder de 

toekomst in zal moeten leiden. 
Zaken waarop we als bestuur nu al uw aandacht voor vragen. Hou daarom vanaf 

begin maart extra uw mailbox in de gaten om zodra bekent, de datum en locatie 
van de ALV in uw agenda vast te leggen. 

 
 

Het Emiclaertje en copy voor Emiclaertje 119 
 
Zoals reeds eerder via mail bekend gemaakt gaat de redactie van het Emiclaertje, 

welke nu nog door uw voorzitter wordt ingevuld, wijzigen. Gelukkig is er aan de 
oproep voor redactieleden gehoor gegeven. Toch zou het fijn zijn als de totale 

redactie bij 2 personen zou komen te liggen. Dus heeft schrijverstalent of vindt u 
het leuk om ons verenigingsblaadje in elkaar te zetten, meldt u zich dan aan via 

ons vaste mailadres. 

De nieuwe redactie heeft straks extra behoefte aan input. Dit kan zijn een artikel 
wat u heeft gelezen en interessant vind voor onze lezers, maar ook iets wat u op of 

met uw tuin heeft meegemaakt of doet. Het hoeft geen pagina vullend artikel te 
zijn, maar alle kleine beetjes helpen en geven de redactie input om eventueel uw 

stukje verder uit te diepen. 
Daarom: Heeft u iets voor nummer 119 van het Emiclaertje. Graag voor 1 maart 

2023 in het bezit van het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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