Bestuurszaken.
Het jaarlijks overleg met de Helderse volkstuinverenigingen heeft geleid tot onderhoud met de wethouder,
die de volkstuinverenigingen in zijn portefeuille heeft.
Hoewel de belangen van de overige verenigingen met de onze verschillen, namelijk grondeigenaar versus
huurder van een tuincomplex, brengen wij ook onze knelpunten ter sprake. Zoals het onderhoud van de
bomensingel van de algemene begraafplaats. De voorgenomen ontwikkeling van stadstuinbouw op het
“Schapenweitje” met daarop voorgenomen plaatsing van zgn. tunnelkassen. Niet de ontwikkeling van het
stadstuinbouwcomplex baart ons zorgen, maar de plaatsing van de genoemde tunnelkassen, dit met het oog
op de berging van regenwater. De huidige sloot, grenzend aan het “Schapenweitje” zit reeds aan zijn
maximale afvoercapaciteit en dient te worden uitgediept en verbreed.
Op bestuurlijk gebied hebben we het afgelopen jaar tijd besteed aan de gebruikelijke bestuurszaken en het
plannen van het noodzakelijke onderhoud van het complex en de opstallen. Voor het beter gebruik
“door en voor de leden” van het verenigingsgebouw zal het bestuur dit jaar haar oor bij de leden te
luisteren leggen en mogelijk in het najaar met plannen hiervoor komen. Jan heeft met het oog op zijn
aftreden als penningmeester, gedurende het afgelopen jaar de beoogde opvolgers Ineke en Willem bijgepraat en ingewerkt voor deze belangrijke functie. Het inwerken heeft er toe geleid, dat Ineke en Willem
zich op de Algemene ledenvergadering kandidaat stellen als 1e en 2e penningmeester. Voor de vereniging
zondermeer een goede zaak, dat de bezetting van het bestuur zo volledig mogelijk gehandhaafd blijft.

Vereniging van volkstuinhouders
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Feestcommissie
De feestcommissie ter viering van het 100 jarige bestaan van de vereniging, is volop aan het
brainstormen en bezig plannen uit te werken om dit bijzondere feit niet ongemerkt voorbij te laten
gaan. In een extra uitgave van de nieuwsbrief worden deze plannen uit de doeken gedaan.

Alvast twee datums om te noteren in de agenda’s: 8 juli en 27 november.
Op zondag 8 juli is er een opentuinroute en worden er activiteiten rondom het verenigingsgebouw
georganiseerd. Op dinsdag 27 november vindt de receptie plaats.

Goed om te weten.
Vanaf de maand mei vinden er maandelijks tuincontroles plaats. In het recente verleden heeft de
Algemene ledenvergadering erop aangedrongen om regelmatig de tuinen te controleren. Om
willekeur in het controleren te voorkomen hanteren de controleurs de onderstaande
aandachtpunten.
Naam en tuinnummer :
Naam en tuinnummer is belangrijk voor bestuur, hulpdiensten, wie zit waar bij noodsituaties
Tuin klaar voor 1 mei:
De tuin dient voor 1 mei gespit te zijn, dit houdt ook in plasticfolie verwijderen. HR art 36 lid a
Hoogte erfafscheiding tussen tuinen:
De erfafscheidingen tussen de tuinen onderling hebben de maximale hoogte van 1 m.
HR art 32 aanvulling- scheiding tuinen.
Onderhoud erfafscheiding aan het pad:
Het openbare pad aan de voorzijde van de tuin dient vrij te zijn van uitstekende en overhangende
uitstekels . HR art 32-aanvulling- voorzijde tuin: hagen, begroeiing max 1.80m hoog, 0,50m breed.
Een onkruidvrije omgeving van de tuin:
De huurder is verplicht er voor te zorgen dat de langs zijn tuin gelegen sloten en paden er netjes
uitzien en vrij zijn van onkruid. HR art 36. Lid d.
Onderhoud van de opstallen:
De huurder is verplicht de opstallen in goede staat te houden. HR art 36-lid b.

Onkruidbestrijding:
Onkruid en met name wortelonkruid, zoals heermoes, is hardnekkig en vergt best veel tijd om dit de
baas te blijven. Hou ook buren te vriend door tijdige en blijvende bestrijding van het onkruid op de
eigen tuin..
De plek van de aardappelen:
Het is niet toegestaan om aardappelen jaarlijks in hetzelfde tuinvak te poten/telen.
Het bestuur maakt jaarlijks bekend het tuinvak waar de aardappelen dienen te worden gepoot/
geteeld. HR art 36-lid c.

Plek voor de aardappelen.
De pootplek voor de aardappelen is voor 2018, het midden van de tuin.

Slootkant onderhouden/reparen:
De slootkant dient vrij te zijn van onkruid/beplantingen ter voorkoming van het dichtgroeien van de
sloot.
De algehele staat van de tuin:
Als de tuin in hoge mate een onderhoudsachterstand heeft ontvangt de huurder een uitnodiging
voor een gesprek.
Het lidmaatschap eindigt als de huurder zijn tuin ondanks waarschuwingen van het bestuur ernstig
verwaarloost. HR art 8-lid d sub 3.

Water op de tappunten.
Ervan uitgaande dat de (nacht) vorst het land heeft verlaten, gaat de waterdruk in het weekend
van 7 april weer op de tappunten.

Voorstel aanschaf zonnepanelen

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor over te gaan tot de aanschaf van
36 zonnepanelen, te installeren op het dak van het Verenigingsgebouw.
a.kosten van de aanschaf van de installatie (zonnepanelen, omvormers, frame en bekabeling) voor
max. € 7.500,00
b.zelf installeren van het geheel: technisch geschikt maken van het dak (aanpassingen in verband
met de bevestiging van het frame) voor max. € 500,00
Totale kosten max. € 8.000,00
Uitvoering door een technische werkgroep.

Toelichting:
In de algemene ledenvergadering van april 2017 kreeg het bestuur toestemming voor het
onderzoeken van de haalbaarheid van aanschaf van zonnepanelen.
In de afgelopen maanden heeft een kleine delegatie een inventarisatie gemaakt van financiële en
technische aspecten van aanschaf en installatie van zonnepanelen. Na bespreking van die
inventarisatie heeft het bestuur een werkgroep geformeerd die enkele keren heeft vergaderd over
een voorstel aan de ledenvergadering.
Uit de inventarisatie en bespreking in de werkgroep is o.a. gebleken:
1. Technisch gezien is het haalbaar om op het dak van het verenigingsgebouw 36 zonnepanelen te
installeren. Het dak van de winkel/werkplaats is hiervoor niet geschikt omdat de dakbedekking
daarvoor te kwetsbaar is.
2. Financieel gezien is een omvang van 36 zonnepanelen een goede investering die in ongeveer 4 jaar
kan worden terug verdiend. De terugverdientijd heeft vooral te maken met de aangeboden offerte.
Deze is dermate gunstig dat een korte terugverdientijd mogelijk is.
3. De opbrengst van de 36 panelen is hoger dan 9000 kwh, hetgeen ruim voldoende is voor dekking
van de algemene voorzieningen. Zelfs een gedeeltelijke dekking van het verbruik van de
ledenaansluitingen is mogelijk.
4. De huidige tarieven van de energiemaatschappij (Nuon) zijn rond de 23 ct. per kwh maar het is te
verwachten dat de prijs per kwh zal gaan stijgen in de komende jaren tot wel 30 ct. per kwh.
Uitgaande van een gemiddelde prijs van 25 ct. per kwh gedurende de komende vier jaar, is de
opbrengst van 9000 kwh per jaar € 2250,00

De aanschaf van de zonnepanelen is, gezien de prijsstelling van de offrerende leverancier, daarmee
ruim binnen vier jaar terug te verdienen.
5. Salderingsregeling: de salderingsregeling houdt in dat teveel geproduceerde en dus terug
geleverde energie in maanden dat men minder verbruikt dan wordt opgewekt, wordt verrekend met
de energie die men op andere momenten teveel verbruikt. Uitgaande van 36 panelen met een
opbrengst van rond de 9000 kwh per jaar maar een hoger jaarverbruik (afgelopen vier jaar
gemiddeld 16.000 kwh, inclusief het verbruik van de leden) is van overcapaciteit geen sprake. De
terug geleverde energie wordt afgetrokken van het totale jaarverbruik.

De mooiste moestuinverkiezing
De vereniging Groei & Bloei heeft als landelijk thema voor de Nationale Tuinweek (09
t/m 17 juni 2018), gekozen voor het motto, de moestuin/ eten uit eigen tuin. Om dit van
een extra impuls te voorzien, doen wij als afdeling Schagen/Noordkop er nog een schepje
bovenop en wel de verkiezing van de mooiste moestuin uit de Noordkop.
De Grootte van de tuin doet er niet toe, wel de manier van tuinen. Omdat er heel
verschillend wordt gedacht over de manier van tuinen zijn er verschillende categorien
waarop de tuin beoordeeld wordt. Zo onderscheiden we:
* Traditionele tuinen; * Biologische tuinen (BD); * gecombineerde tuinen
(groenten/bloemen/fruit).
De bezichtiging van onze vakjury zal in het komend voorjaar medio mei plaatsvinden.
Voor iedere categorie hebben we een leuke prijs in het vooruitzicht. Deze worden op een
nader te bepalen tuincomplex in bovengenoemde week (feestelijk) bekend gemaakt.
Aan deze verkiezing mag je meedoen als lid van een volkstuinvereniging maar ook als
moestuinier[ster) bij eigen huis .
Voor meer informatie; zie onze website: schagen.groei.nl Email adres:
info@schagen.groei.nl of bij janenjokeverduin@quicknet.nl De inschrijving sluit op 22
april 2018.

nieuwe leden.
tuin 1b Mevr. Heesters,
tuin 81 Dhr. D de Kroon.

Werkgroepen 2018
Indeling werkgroepen april t/m oktober 2018
7 april 2018
J.v. Ovost
L
M. Bakker
D. Meesters
R.v. Rij-Vasquesz
R. Borst
P. Regtop

Tuin nr.
11
1a
1b
1c
120
121

14 april 2018
W. Geraedts
L
D. Wijnhoven
G.C.A. v.d Plaat
J. Veneman
W. Geurs
J. Leijen

Tuin nr.
118
117
116
6
7
8

21 april 2018
J. Koolwijk
Th. Douwstra
S. v. Baal
D. v. Breda
P.J. de Lange
E. Meerveld

Tuin nr.
13
9
14
111
109
107

28 april 2018
J. Meijer
L
C. Verschoor
W. Verschoor
J. Gauna-Blokker
R. Visser
Th. v.d Kraan

Tuin nr.
16b
17
18
104
103
60

Tuin nr.
113
26
27
95
94
56

12 mei 2018
J.P. v.d Hoonaard L
S. Suurd
R. Verspoor
W. v Paassen
S. Wanningen
M. Posthumus

Tuin nr.
15
19
20
93
91
59

Tuin nr.
119
24
28
90
88

26 mei 2018
F. Pape
H. Weerstand
M. de Jong
B. Jansen
L.D.H. Bakker

Tuin nr.
36
35
34
87
55

5 mei 2018
T. Wessels
C. Brobbel
C. v.d Made
D. Borst
W. Bambach
D. Gauna

L

L

19 mei 2018
M. v. Gijzen
L
D. Wijker
I.Kolk/D. Bekker
B. Wanningen
J. de Jeu

L

Tuin nr.
52
67
66
72
74

9 juni 2018
R. Bijlsma
L
E. Devlysh
V. v.d Neut
W. Lindenboom
Dhr. De Kroon
C. Clemens

Tuin nr.
43
42
84
80
81
32

Tuin nr.
83
30
31
45
46

23 juni 2018
J. de Ruiter
H. Sadee
F.L. Rietveld
J.v.d Burg
I.Schmaal

Tuin nr.
85
47
48
79
78

Tuin nr.
63
77
76
53
57

7 juli 2018
Schoonmaak Kantine
S. v. Ovost
L
C. Marsman
T. Hoogenbosch
J. Vlaming
J. Jansen

Tuin nr.

Tuin nr.
82
71
65b
64a
62
61

21 juli 2018
J. v Ovost
L
M. Bakker
D. Meesters
R. v Rij-Vasquesz
R. Borst
P. Regtop

Tuin nr.
11
1a
1b
1c
120
121

28 juli 2018
W. Geraedts
L
D. Wijnhoven
G.C.A. v.d Plaat
J. Veneman
W. Geurs
J. Leijen

Tuin nr.
118
117
116
6
7
8

4 augustus 2018
J. Koolwijk
L
Th. Douwstra
S. v Baal
D. v Breda
P.J. de Lange
E. Meerveld

Tuin nr.
13
9
14
111
109
107

11 augustus 2018
J. Meijer
L
C. Verschoor
W. Verschoor
J. Gauna-Blokker
R. Visser
Th. v.d Kraan

Tuin nr.
16b
17
18
104
103
60

18 augustus 2018
T. Wessels
L
C. Brobbel
C. v.d Made
D. Borst
W. Bambach
D. Gauna

Tuin nr.
113
26
27
95
94
56

2 juni 2018
R. de Jonge
I Nieuwkoop
S. Schouten
P. Hemelrijk
R. v.d. Broeke

16 juni 2018
K. v.d Ploeg
S. Boomstra
J. Wijker
F. Huizinga
A.Hertogh

30 juni 2018
J. Bemelmans
J. Brackenie
B. v. Kuringen
Y. Ketzer
P. v.d Made

L

L

L

14 juli 2018
J. Koolwijk
W. Douma
M. Hennekam
J. Meuwese
J. Burggraaff
L. Burggraaff

L

L

12
22
54
40
44

25 augustus 2018
J. v.d Hoonaard L
S. Suurd
R. Verspoor
W. v. Paassen
S. Wanningen
C. Lamore (Eig. Wrkzhd)

Tuin nr.
15
19
20
93
91
25

1 september 2018
F. Pape
L
H. Weerstand
M.de Jong
B. Jansen
M. Posthumus
L.D.H. Bakker

Tuin nr.
36
35
34
87
59
55

8 september 2018
Schoonmaak Kantine
S. v. Ovost
L
C. Marsman
T. Hoogenbosch
J. Vlaming
J. Jansen

Tuin nr.
12
22
54
40
44

15 september 2018
R. Bijlsma
L
E. Devlysh
V. v.d Neut
W. Lindenboom
Dhr. De Kroon
C. Clemens

Tuin nr.
43
42
84
80
81
32

22 september 2018
K. v.d Ploeg
L
S. Boomstra
J. Wijker
F. Huizinga
A.Hertogh

Tuin nr.
83
30
31
45
46

29 september 2018
J. de Ruiter
L
H. Sadee
F.L. Rietveld
J. v.d Burg
I.Schmaal

Tuin nr.
85
47
48
79
78

6 oktober 2018
J. Bemelmans L
J. Brackenie
B. v Kuringen
Y. Ketzer
P. v.d Made

Tuin nr.
63
77
76
53
57

13 oktober 2018
R. de Jonge
L
I.Nieuwkoop
S. Schouten
P. Hemelrijk
R. v.d Broeke

Tuin nr.
52
67
66
72
74

20 oktober 2018
J. van Ovost
L
W. Douma
M. Hennekam
J. Burggraaff
L. Burggraaff
C. Lamore (Eig Wrkzhdn)

Tuin nr.
82
71
65b
62
61
25

27 oktober 2018
M. v. Gijzen
L
D. Wijker
I.Kolk/D. Bekker
B. Wanningen
J. de Jeu

Tuin nr.
119
24
28
90
88

* Als u op betreffende datum niet kunt, dient u zich 3 dagen van te voren af te melden en de naam van
uw vervanger op te geven.
* Correcties of gewenste wijzigingen: briefje in de rode brievenbus ter attentie van Piet Scheurwater
* of email: pj.scheurwater@live.nl

Algemene ledenvergadering.
De Algemene ledenvergadering vindt plaats op donderdag 19 april 2018.
Aanvang 19.30 uur.

