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2019: er zijn voor elkaar 
Zonder dat het altijd zichtbaar wordt, staan nogal wat leden voor elkaar klaar. Een omgewaaide 
gereedschapskist wordt rechtgezet, verpieterende plantjes bij de buren krijgen wat water. Ook werd er voor 
enkele leden die het tijdelijk wat moeilijker hebben op allerlei manieren bijgesprongen, zodat die personen toch 
nog konden blijven tuinieren. Het mag wel eens gezegd worden, vandaar dat het bestuur haar grote dank wil 
uitspreken aan al die mensen die in 2019 ook weer klaar stonden voor de ander. Wat ontzettend fijn.  

Tuinwisselingen  
Nieuwe leden: 
Tuin 18 – sub-lid  
Tuin 39  
Tuin 44a 

Wisselingen: 
Van tuin 8a naar tuin 9 
Tuin 13b neemt tuin 13a over 
Van tuin 27 naar tuin 31 

Gestopt: 
Tuin 3b  
Tuin 8b 
Tuin 13a  
Tuin 31  
Tuin 40  
Tuin 47 

1. Voortgang complex en algemeen onderhoud 
De dinsdagochtendploeg (DOP) en een aantal leden dat zich permanent inzet voor het algemeen nut blijft van 
grote toegevoegde waarde voor de vereniging. In december hebben twee vaste krachten van de DOP, Twee 
doppers hebben afscheid genomen, dus er zijn vacatures. Heel hartelijk dank aan allen. 
 
Voor het onderhoud van de algemene delen van het grindpad en de paddenpoel worden leden door middel van 
het werkschema ingezet. Dit jaar zijn vier zakken schots steenslag beschikbaar gesteld om verzakte delen op het 
pad aan te vullen dan wel te verfraaien. De beschoeiing en de rietkragen hebben de constante aandacht van het 
bestuur en hiermee ook de federatie (zie ook punt 5).  

Hil Bakker, onze voorzitter, is met grote inzet begonnen aan het schilderen van ons clubgebouw, maar werd 
ernstig gehinderd door alle regen. Wordt volgend jaar vervolgd. 

We hebben een nieuwe picknicktafel gekregen. 

Dankzij een actie zijn van het voorjaar de saaie gordijnen van het clubgebouw vervangen door veel mooiere met 
zonnebloemmotief. 
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De letters en het bord boven onze poort zijn gerenoveerd/vernieuwd, het ziet er weer picobello uit.  

Sinds dit jaar is de tuinder op tuin 29 onze vaste mollenvanger. Doel is niet om ze uit te roeien, maar wel om te 
grote overlast te voorkomen. Dit jaar waren twaalf mollen de klos tot grote opluchting van de betreffende 
tuinders. 

2. Tuinschouwen 

 

Het bestuur heeft dit jaar een voorjaarstuinschouw gehouden. Van de najaarsschouw werd door het bestuur 
afgezien, omdat er al lange tijd een erg natte periode was, zo nat dat er zelfs tuinen onder water stonden. Bij de 
voorjaarsschouw waren de paden aan 20! tuinen niet op orde. Zij kregen allen een mail.  Drie tuinleden kregen een 
schouwrapport. Een hiervan heeft einde 2019 zijn lidmaatschap opgezegd wegens tijdgebrek. De ander heeft hulp 
gezocht en gekregen. De beide schouwen worden voortaan op tijd aangekondigd door het bestuur.  

3. Verenigingsactiviteiten 
De verplichte werkochtenden werden in 2019 weer ingevoerd. Voor het werkschema is er een prachtig kastje 
gemaakt dat aan het clubhuis hangt. Elk lid dat zich niet al inzet voor de tuin (denk aan dinsdagochtendgroep of 
paddenpoel) wordt ingedeeld op één zaterdagochtend per jaar om samen de algemene delen te onderhouden. Op 
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een na heeft iedereen zich een paar uurtjes in kunnen zetten voor de vereniging. Tijdens de gezellige koffiepauzes 
worden contacten gemaakt die anders niet zo makkelijk zouden ontstaan. 

De tuinborrel was ook dit jaar ondanks de regen een succes. 

4. Bestuur 
Het bestuur bestond in 2019 uit Hil Bakker (voorzitter), Ellen Bouma (secretaris), Joanne Wolfert 
(penningmeester), Colin Winder (algemeen bestuurslid/inkoop) en Leo Landzaat (algemeen 
bestuurslid/werkochtenden). Leo Landzaat heeft zich per eind 2019 teruggetrokken als bestuurslid. De 
bestuurstermijn van Hil Bakker loopt af, Hil is herkiesbaar.  

Het bestuur heeft dit jaar acht keer vergaderd. 
 
Veel mensen weten niet dat onze tuinvereniging is aangesloten bij de Federatie van Amateurtuinders Verenigingen 
Alkmaar e.o. (FATV). Alle twaalf tuinverengingen van Alkmaar vaardigen iemand af om zitting te nemen in het 
bestuur van de federatie, voor ons is dat Colin. In het voorjaar is er een formele vergadering over o.a. 
gemeentesubsidies. In de najaarsvergadering worden er ervaringen uitgewisseld bijvoorbeeld over hoe om te gaan 
met leden die zich niet aan de regels houden of om hoe meer leden actief bij de vereniging te betrekken. Samen 
zijn we sterk. 

5. Overige zaken 
De opkomst van de ALV van 2019 was met 38 leden erg hoog en toont de grote betrokkenheid van de leden. Door 
de aanpassing van het huishoudelijk reglement, geen glyfosaat gebruiken op openbare gedeelten van het 
tuincomplex, is ons complex weer wat milieuvriendelijker geworden. 
 
Vanuit de federatie kwam het verzoek om goed naar onze verzekeringen te kijken en was het advies om een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te nemen en een rechtsbijstandverzekering (181 euro per jaar). Na 
gedegen onderzoek door de penningmeester die zich aan alle kanten heeft laten adviseren heeft het bestuur 
besloten dat het niet de kosten (277 euro per jaar) waard zijn. Wel is besloten om een bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering te nemen (150 euro per jaar). De contributie hoeft hiervoor niet verhoogd te worden.  

Van de Raboclubactie heeft de vereniging 186 euro ontvangen. 

6. Tot slot 
We danken eenieder die zich op de een of andere manier heeft ingezet voor onze vereniging, samen maken we het 
voor ons allemaal zo aangenaam mogelijk.  

Op naar een positief 2020! Het bestuur van ATV De Zes Wielen 
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