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Tijd doorbrengen in je tuin is bijzonder goed voor je gezondheid. Niet alleen ben je buiten in de 
frisse lucht bezig, maar dankzij het schoffelen, voorbereiden van de grond, onkruid wieden en 
omkeren van je compost hoef  je niet meer naar de sportschool. Wie wil er nou tijd verspillen op een 
loopband als je in diezelfde tijd ook je eigen voedsel kunt telen en produceren?  Vrij naar Nicki 
Trench, Maak je eigen boerderijtuin). Sporten blijft natuurlijk ook erg gezond, kan men het 
combineren dan is men een gezegend mens. Onze tuinen liggen bovendien op de mooiste plek van 
Alkmaar, Oudorp. Een genoegen om daar alle seizoenen mee te maken. Wat een geluk... 

1. Tuinwisselingen (namen van de leden zijn om privacyredenen weggelaten in de webversie 
van het jaarverslag) 

Nieuwe leden begin 2016 

Tuin 6, Tuin 45a, Tuin 45b, Tuin 47 

De volgende leden stoppen eind 2016 

Tuin 10, sub-lid, Tuin 24, Tuin 25, Tuin 48, Tuin 57, Tuin 60 (Tuin 13 is opgedeeld in twee stukken: 13a en 13b) 

Wisselingen 

Van tuin 39 naar tuin 24.  
Van tuin 47 naar tuin 60.  
Van tuin 56 naar tuin 35 gegaan  
Van tuin 35 naar sub-lid van tuin 4a gegaan. 

2. Voortgang complex en algemeen onderhoud 

Watervoorziening 

Vanwege de sloop van het pandje van het peuterspeelzaaltje naast ons complex, later even gebruikt als tijdelijk 
onderkomen voor de roeivereniging The Dragons, was de urgentie om een eigen wateraansluiting te krijgen daar. 
Onze aansluiting op het water was namelijk vanuit dat pandje geregeld. Het zorgen voor een nieuwe 
onafhankelijke aansluiting had nogal wat voeten in de aarde. Er is door het bestuur veel contact met PWN en de 
gemeente onderhouden. PWN heeft uiteindelijk voor 1366,00 euro een nieuwe waterput geslagen. Voor dit 
bedrag hebben we subsidie aangevraagd bij de Federatie van Amateurtuindersverenigingen Alkmaar e.o. (FATV). 

Onderhoud 

De dinsdagochtendploeg en een aantal leden dat zich permanent inzet voor het algemeen nut blijft van grote 
toegevoegde waarde voor de vereniging, zonder hen geen ATV de Zeswielen zoals we dat nu kennen en dat vaak 
een prachtig verzorgde aanblik biedt.  

Ook dit jaar hebben veel leden de handen uit de mouwen gestoken om tijdens de werkochtenden op zaterdag het 
een en ander aan onderhoud te doen. Ieder lid is verplicht om ten minste een keer per jaar mee te werken aan het 
algemeen onderhoud. Voor 2017 staat er ook weer een werkschema gepland, ook in 2017 gaan we weer verder 
met de binnenkant van het clubhuis. Het blijft natuurlijk ook belangrijk om onze prachtige paddenpoel te 
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onderhouden op die ochtenden, voor deze paddenpoel kregen we zelfs een mooi compliment van een 
vertegenwoordiger van de Hortus Botanicus Alkmaar. 

3. Tuinschouwen 
Het bestuur heeft dit jaar ook weer twee tuinschouwen gehouden. De algemene conclusie is dat de meeste tuinen 
goed worden onderhouden, enkele zijn zelfs pareltjes. Er blijven altijd zorgenkindjes, maar het bestuur zit daar 
bovenop. In april hebben vier tuineigenaren een schouwrapport gekregen, in oktober hebben weer vier 
tuineigenaren (waarvan twee dezelfde ook al in april) een schouwrapport gekregen met daarop verbeterpunten. 
Een lid is per mail gesommeerd om de kweek aan te pakken. Helaas is dit jaar een lid geroyeerd, omdat zijn tuin 
verwaarloosd was door zichtbaar te weinig onderhoud.  

Een tuin heeft speciale en aparte aandacht van het bestuur gehad, onder andere vanwege gezondheids-problemen 
van de huurder, waardoor er uiteindelijk een uitzichtloze situatie en een niet in te lopen achterstallig onderhoud 
leek te ontstaan. De nieuwe eigenaar is gelukkig erg blij met de tuin en is vol goede moed begonnen.  

4. Verenigingsactiviteiten 
De eindeseizoensborrel in september was zeer geslaagd, we hadden weer eens geluk met het weer. Dit keer had het 
bestuur ook gezorgd voor een kleine barbecue dat een geweldig succes bleek. Het leukste blijft natuurlijk als leden 
hapjes meenemen, vooral als de ingrediënten uit eigen tuin komen.  
Het aantal deelnemers aan de Rabo-tourtocht viel erg tegen, twee leden van het bestuur en de gezinsleden van een 
van hen reden mee, eigenlijk is dat jammer want het levert geld op voor de kas en het kan dus meer geld opleveren.  
Als vereniging moeten we namelijk een niet gering bedrag aan bankkosten betalen en hiermee compenseren we dat 
bedrag. 

5. Bestuur 
Het bestuur bestond in 2016 uit Hil Bakker (voorzitter), Ellen Bouma (secretaris), Joanne Wolfert 
(penningmeester), Aad Schot (algemeen bestuurslid/inkoop) en Miriam van Loenhout (algemeen 
bestuurslid/werkplan). 

6. Communicatie 
De website www.atvdezeswielen.nl is volop in bedrijf. Caroline van Kuijk beheert de website, waarvoor weer 
hartelijk dank. De nieuwsbrief is dit jaar afgeschaft omdat veel nieuws via de site vermeld wordt en per mail. De 
secretaris belooft elke groepsmail in de bcc te zetten, per vergissing is dat in 2016 een paar keer niet gebeurd, 
helaas. Tuinlid sinds 2016 Tosca Verresen heeft namens de leden een Facebookgroep aangemaakt. Op het 
moment van schrijven heeft de groep zestien leden.  

7. Tot slot 
We danken een ieder die zich op de een of andere manier heeft ingezet voor onze vereniging, samen maken we 
het voor ons allemaal zo aangenaam mogelijk. Speciale dank gaat uit naar Rozanne Kraak die van 2011 tot begin 
2016 secretaris van het bestuur was.  

Op naar een mooi tuinjaar! Het bestuur van ATV De Zes Wielen 

http://www.atvdezeswielen.nl/
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