
Jaarverslag atv Kweeklust   tuinseizoen 2016-2017 
 
Het Tuinseizoen van 2016 was wat het weer betreft erg wisselvallig. 
Eerst waren er twee hele natte voorjaarsmaanden :  het natste voorjaar ooit met zelfs overlopende 
sloten,  en daarna werd de zomer de warmste zomer ooit.  
Voor het groeien en bloeien niet zo best: eerst groeide het onkruid de tuin uit, maar er was veel te 
weinig zon, en later was het weer veel te heet. 
 
Half mei werd een uitgebreide tuinschouw gedaan door het bestuur.  
Na een eerste bericht volgde een tweede tuinschouw ronde en daarna zelfs een derde, elk gevolgd 
door een briefje of email, waarna toch vrijwel ieders tuin er goed onderhouden uit zag. 
 
De gemeente heeft de bestrating waar nodig op orde gebracht. 
De border aan de begraafplaatszijde is in zijn geheel gemaaid en zal zo nodig elk jaar gemaaid 
worden. Ook zijn er nog diverse bomen en boompjes gesnoeid of omver gehaald, sommige ziek,  
andere gevaarlijk overhangend o.a. op het bijenlandje. 
Tenslotte is de binnen en buitenkant van de ingang een stuk overzichtelijker en daardoor veiliger 
gemaakt. Er is beloofd dat achterstallig onderhoud aan de slootkanten aan het eind van  dit jaar 2017 
gedaan wordt. 
 
De kantine heeft (buiten) een broodnodige opknapbeurt gehad en werd dit jaar 13 keer door leden 
gebruikt.   
 
De elektriciteitskasten (verdeelkasten in het park) zijn allemaal gecontroleerd en waar nodig 
gerepareerd. De plaatsing van een open container om groenafval in te storten is een groot succes 
gebleken en zal in 2017 weer geplaatst worden. 
 
Winterslapers. Het bestuur heeft geconstateerd dat er tegen alle regels in toch leden op de tuin 
verblijven tijdens de winterperiode  Daarvoor is geen toestemming, ook niet van de gemeente. Het 
bestuur is opgetreden en de kwestie ligt nu bij de gemeente. 
 
Bijen. 
Het zogenaamde Bijenlandje wat door Aad vd Meeren wordt bijgehouden is een succes en de 
begeleiding door de een echte imker eveneens.  
Andere initiatieven om bijen te houden worden niet getolereerd, iets wat ook in de ALV van 2015 al is 
afgesproken. Het bestuur is hierin opgetreden  
 
De inloopspreekuren van het bestuur werden niet druk bezocht.  
 
Leonidas 
De buren van Leonidas verrasten ons midden in de zomer meteen vakantie paradijs en bijbehorende 
muziek. Na klachten onzerzijds is het geluidsvolume bijgesteld en zijn er goede afspraken gemaakt.  
 
Initiatieven van leden; we noemen: 
De Plantjesruildag,  De Proeverij, Tuin- en snoeikursus.  Alle een groot succes. 
 
Website verandering 
U heeft allemaal een mail of brief( indien geen email) gekregen over de nieuw opgezette website.  Het 
streven is om daar alle belangrijke stukken en mededelingen op te plaatsen. Wij nodigen u uit om er 
regelmatig op te kijken. Ook uw tips of trucs en mooie foto’s zijn zeer welkom. 
 
Wachtlijst/verkoop 
In 2016 zijn er 8 tuinen en tuinhuisjes van eigenaar gewisseld. 
 
Bestuur 
Het bestuur vergaderde 7 keer, en was voltallig aanwezig bij de laatste RbvV/AVVN bijeenkomst.  
 
--- 
 
Maart 2017, de Secretaris  



 
Alle mail- adres of telefoonnummer wijzigingen en andere vragen/suggesties:  naar de secretaris 
atvkweeklust@gmail.com 
 
Alle correspondentie wat betreft financiën en verkoop van tuinhuisjes naar de penningmeester. 
h.k.verdonk@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 


