Middelburg, 27 september 2021
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van de
volkstuinvereniging Kweeklust. Deze vergadering wordt gehouden op maandag 11 oktober
om 10.30 uur in de kleine zaal van Het Palet, Johan van Reigersbergstraat 2, 4336 XA
Middelburg
Agenda:
1. Opening
2. Verslag vorige ledenvergadering d.d. 14 februari 2020
3. Jaarverslagen volkstuincomplexen
4. Financiën: resultaat 2020 en begroting 2021
Instellen kascontrolecommissie
Voorstel verhoging borg sleutelgeld
5. Herbenoeming penningmeester dhr. Ben Zielschot (er zijn geen tegenkandidaten
aangemeld)
De stukken behorend bij de agenda zijn begin dit jaar al toegezonden.
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Verslag jaarvergadering Kweeklust
Datum, plaats en tijd: 14 februari 2020 om 19.30 uur in Het Palet
Aanwezig: ong. 60 leden
Bericht van verhindering ontvangen: Dick Sakko, Roel Voerman, Pim Davidse, Carla Pouwer, Peter
Davidse, Leontien Joosse, Roel Schouw

1. Opening
Door de voorzitter Henk Rietveld. Het afgelopen jaar is een jubileumjaar geweest en dat hebben
we met zijn allen gevierd. Op het terrein van de Oude Veerseweg is er een bijeenkomst geweest
met de wethouder van de gemeente Middelburg waarbij hij het eerste exemplaar van het boekje
over Kweeklust, gemaakt door Carla Pouwer in ontvangst nam. De wethouder heeft bij deze
gelegenheid een bon te besteden aan de aankoop van een boom de vereniging cadeau gedaan. In
het afgelopen najaar zijn er 2 leibomen geplant op het volkstuinterrein Nadorst als een symbool
van het 100 jarig bestaan.
Zuid I heeft een nieuw terrein gekregen, het oude terrein moet schoon opgeleverd worden. Het
resultaat is dat we een mooi nieuw terrein krijgen van 4000 m2. Watertappunt, compost en
toegangspoorten moeten nog geregeld worden.
De gemeente Middelburg is bezig met het berekenen van een nieuwe pachtprijs voor de
volkstuincomplexen. Hierbij gaat de gemeente er van uit dat de volkstuinvereniging een
economische activiteit is in plaats van een hobbyclub die mensen een goedkope manier voor
tuinieren oplevert. Overleg met gemeente heeft geleid tot een nieuwe pachtprijs van 10 cent per
vierkante meter voor de komende 5 jaar voor het nieuwe terrein van Zuid I.
Op het terrein van De Adelaarstraat is waterleiding aangelegd. De afgelopen zomers waren heel
droog en warm en nu dus eigen waterleiding.
Er wordt een minuut stilte in acht genomen om de overledenen van de vereniging te herdenken.

2. Verslag jaarvergadering 2019
Deze worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris.
3. Financieel overzicht 2019 en begroting 2020
De penningmeester deelt het volgende mee:
In 2019 heeft de vereniging een negatief resultaat geboekt van € 1.760. Extra uitgaven voor het
100 jarig bestaan en een hoger waterverbruik zijn hier debet aan. Aan de andere kant waren de
uitgaven voor onderhoud minder dan begroot. Uiteindelijk valt het resultaat nog mee. Door het
negatieve resultaat is de kapitaalpositie gedaald.
Vorig jaar werd gemeld dat de pachtopbrengsten aan het dalen waren. Van € 29.800 naar €
27.200 in 2018 In 2019 is er ruim € 27.400 aan pacht opgehaald. Dit betekent voor het eerst sinds
jaren weer een stijging van de pachtopbrengsten.
In de begroting van volgend jaar gaan we uit van een tekort van ruim € 2000. De aanleg van
volkstuincomplex Zuid I speelt hierbij een rol.
De jaren na 2020 staan vooral in het teken van de huuraanpassingen die de gemeente wil
doorvoeren. Dit jaar zal daar meer duidelijkheid over komen.
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4. Verslag kascommissie
Marjan van Gilst en Wilfried de Koster hebben de kascontrole uitgevoerd en kunnen melden dat
zij de penningmeester kunnen dechargeren. Wilfried de Koster en Marjan van Gilst worden
dankgezegd. Wilfried de Koster is aftredend. Dat betekent dat Marjan van Gilst en dhr. Paree in
de kascommissie zitten voor dit jaar. Aan dhr. Paree zal dit nog gevraagd worden omdat hij niet
aanwezig is op de vergadering. Henk Luijendijk stelt zich beschikbaar als reserve.
5. Jaarverslagen tuincomplexen 2019
Geen opmerkingen.
6. Verkiezing bestuursleden
Zowel Dilek Dogan als Els Bostelaar worden d.m.v. applaus van de zaal benoemd in het bestuur
met als functie resp. bestuurslid voor ledenwerving en bestuurslid voor de PR.
Zowel Henk Rietveld als Rob Pauw zijn aftredend bestuurslid en beiden hebben zich herkiesbaar
gesteld. Ook zij worden d.m.v. applaus herbenoemd in hun functie van resp. voorzitter en
algemeen bestuurslid technische zaken.
Het bestuur bestaat nu uit 6 mensen. De voorzitter bedankt voor het gegeven vertrouwen.

7. Rondvraag
 Via de mail heeft Peter Davidse gevraagd om in de jaarvergadering aan de orde te stellen
om de tuinen die vrijkomen en nog geen nieuwe huurder hebben om deze in te zaaien
met plantmateriaal waar vlinders en bijen op af komen. Afgesproken wordt dat deze
vraag in de vergadering van het bestuur en de terreincoördinatoren aan de orde zal
komen om te bespreken of het werkbaar zal zijn. Het eerstvolgend overleg is 3 maart a.s.
 Ander initiatief meldt Monique De Rey. Er is het afgelopen tuinseizoen op het terrein
Veerse Poort door een aantal mensen 2 tuintjes ingezaaid met pompoenen. Deze
pompoenen zijn aan de voedselbank gedoneerd.
 Gevraagd wordt of er al meer bekend is van de imkerij die langs de watergang zou komen
bij het nieuwe terrein van Zuid I.
De eventuele komst van een imker met bijenkasten is inderdaad geopperd door de
gemeente maar bestuur heeft de gemeente laten weten hier niet erg blij mee te zijn. Op
het terrein Nadorst is ook ervaring opgedaan met bijenkasten naar het volkstuincomplex
en het bleek dat er veel overlast was van bijen.
 Auke Wijmenga geeft aan dat er inderdaad voor en tegens zijn.
 Peter Cornelisse heeft 25 jaar bijen gehouden. Hij geeft aan dat het ook aan de imker ligt
hoe hij/zij de bijen behandeld. Het is volgens hem wel mogelijk om in de nabijheid van
bijenkasten te tuinieren mits onder goede voorwaarden.
 William de Kam vraagt het bestuur om een nieuwsbrief waarin het bestuur kan aangeven
waar het mee bezig is. De voorzitter kan antwoorden dat juist hierom een nieuw
bestuurslid is aangetreden die de PR functie op zich neemt en hiermee aan de slag zal
gaan.
 Dhr. Davidse geeft aan dat op de folder geen telefoonnummer van de vtv vermeld is. Dat
klopt, er staat een QRcode op die gescand kan worden zodat altijd de actuele gegevens
vermeld zijn. Zo kunnen de folders lang mee. Ook staat de website vermeld waar meer
informatie gevonden kan worden en dus ook de actuele telefoonnummers.
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8.

Pauze

9.

Presentatie door Jaap Flohil over Permacultuurtuin Le Beq Hellouin
Websites www.fermedubec.com, www.velt.nu, www.cityseeds-middelburg.nl
Jaap Flohil is al 45 jaar lid van Kweeklust. Hij is vrijwilliger bij Cityseeds.
De permacultuur is eind 70er jaren in Australië ontstaan. Le Beq Hellouin ligt in Normandie en is
opgericht door Perrine Gruyer en Charles Hervé. De tuin beslaat 1 hectare en wordt bewerkt door
3 mensen. Er heeft een enorme toename van biodiversiteit plaatsgevonden. De voedselrijke laag
is in 3 jaar met 10 cm toegenomen.
Ontwerpprincipes:
Observeer, ontwerp in zones, opbouw in verschillende lagen, boomlaag, struiklaag en
kruidlaag., zet planten naast elkaar die elkaar stimuleren (combinatieteelt).
Creëer of maak gebruik van kringlopen, afval als voeding voor de grond
Vang energie op: kas, regenton, inmaak
Zorg voor resultaat: voedsel, verbetering ecosystemen en vooral plezier
De vereniging VELT is een vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. Er zijn boeken te koop
over permacultuur en voedselbossen.
Vragen:
Voordeel van houten bakken is: mooiere aanblik, ordelijk maar ook blijft de grond droger doordat
het hoger ligt. Je hebt minder onderhoud door strakke tegels ertegen te leggen.
Na het ploegen en freezen kun je een mestlaag op de grond aanbrengen. Dit hoeft niet
ondergespit te worden.
Het opleveren van een tuin bij beëindiging kaal opleveren is geen goed idee. Het beste in kader
permacultuur is om de tuin in zijn geheel over te doen.
Advies om als je met permacultuur wilt gaan beginnen, begin op een klein stukje.

10. Afsluiting
De voorzitter dankt Jaap Flohil voor zijn presentatie en overhandigt hem bloemen en een fles
wijn. Daarna sluit hij de vergadering af en wenst iedereen wel thuis.
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Jaarverslag 2020 - Zuid II
Begon het nieuwe jaar/seizoen wat in mineur door de diverse lege niet verhuurde
tuinen, gelukkig draaide dit snel om en werden alle tuinen op 1 na verhuurd. Die ene
tuin is dan ook behoorlijk vervuild door heermoes en moet nodig worden opgeknapt.
De vrijwilligersploeg heeft er voor het afgelopen jaar zwart plastic overgetrokken en
gaat die hopelijk in 2021 verder in orde maken. Ondanks dat dit een zeer moeilijke
klus is. Want zoals ieder lid weet is Heermoes moeilijk te bestrijden. Ophogen met
een grondverbeteraar/compost ziet men o.a. als een mogelijkheid.
In het ledenbestand van Zuid 2 zijn afgelopen jaar ook diverse leden ingeschreven
met buitenlandse roots, het is voor velen van ons leerzaam hoe deze leden dikwijls
anders planten en zaaien dan dat wij van oudsher gewend zijn. Ook zaait men
producten die voor de reguliere tuinder onbekend zijn.
Het is bijzonder jammer dat er ook dit jaar enkele leden zijn die niet bij machte zijn de
gehuurde volkstuin fatsoenlijk te onderhouden. Er zijn diverse tuinen waarvan
diverse tuinders denken zijn deze leden wel een tuin waardig. Hier ligt een moeilijke
taak voor het bestuur om passende maatregelen te nemen. Ook het onderhouden
van de tuinpaden en natuurlijk ook de slootkanten laat bij diverse leden dikwijls te
wensen over. Dit is meestal te wijten aan de regels in de Statuten en het HH
reglement die men nooit heeft gelezen en/of er onvoldoende aandacht aan heeft
geschonken.
In 2020 is er op diverse percelen van Zuid 2 de coloradokever waar genomen. Dit is
een vraatzuchtig insect die met name bij de aardappelteelt voorkomt en moeilijk te
bestrijden is. Verder bestaat de indruk dat we steeds meer te maken krijgen met de
uienvlieg en/of mot die deze gewassen behoorlijk kunnen aantasten. Naast het
bestrijden met gewasbeschermingsmiddelen blijkt het afdekken met vliegendoek een
goede oplossing.
Door de Covid19 zijn dit jaar diverse festiviteiten niet door kunnen gaan, desondanks
bedanken we die leden die zich al jaren daar voor inzetten en natuurlijk ook de
klusvrijwilligers. Ook de mensen die zich belangeloos inzetten voor die leden die door
ziekte en/of andere moeilijkheden een handje toesteken bij hun medetuinders.
Jaarverslag 2020 - Oude Veerseweg
Het afgelopen jaar 2020 was voor het complex “Oude Veerseweg” een goed jaar. Bij
de meeste mensen zagen de tuinen er goed onderhouden uit en de oogst van
groenten, fruit, kruiden en bloemen was groot, mede ten gevolge van het zonnige en
vaak warme weer.
Twee nieuwe, jonge tuinders kwamen onze geledingen versterken, te weten Arnout
Clijncke en Eva en Govert van Hoek. Knud Goossens heeft een tuin geaccepteerd
aan het terrein van de Nadorst; zijn tuin wordt ingenomen door Johan en Bas Wattel.
Op het complex zijn diverse vrijwilligers actief. Deze mensen hoeven nooit
aangespoord te worden.
De onderlinge sfeer is goed. Het terrein ziet er goed en netjes onderhouden uit.
Het is een genoegen om op dit mooie complex te mogen tuinieren.
Alle tuinen zijn ook voor het komende jaar weer bezet.

Jaarverslag 2020 - Sint Laurens
Het voorjaarswerk in de tuinen kwam wat laat op gang. De vele regen in februari
zorgde voor vertraging. Toen de grond droog genoeg was kon er gezaaid en gepland
worden, maar toen bleef het droog en kwamen verschillende gewassen moeilijk
boven de grond .De waterkraan kwam er al vroeg aan te pas. De rest van het
seizoen groeide alles voorspoedig met op tijd een regenbui en niet te warm weer.
Van ziekten en plagen was weinig hinder, zodat het hele seizoen volop geoogst kon
worden.
Dit jaar is ook een berging gemaakt voor de aangeschafte grasmaaier, en de andere
materialen die er al waren. Met veel tweedehandsmateriaal, hulp en advies van
collega tuinders is een mooi schuurtje gebouwd. Allen die eraan hebben
meegewerkt bedankt voor de hulp.
Enkele tuinders zijn gestopt i.v.m. verhuizing of gezondheid. Fijn dat we enkele
nieuwe tuinders konden verwelkomen. Toch blijven nog enkele tuinen beschikbaar.
Door de corona perikelen was het drukker op de tuin door minder of niet op vakantie,
en er even tussenuit bij (thuisblijven). Laten we hopen dat volgend seizoen weer
normaal mag verlopen.
Iedereen die heeft meegewerkt aan verschillende werkzaamheden dit jaar bedankt.
Dat 2021 voor ons allen een gezond en plezierig volkstuinseizoen mag worden.
Jaarverslag 2020 - Veerse Poort
“Elk nadeel heb z’n voordeel”
Waarschijnlijk door de Covid perikelen hebben steeds meer mensen behoefte aan
een eigen stukje “ buiten”om te vertoeven, te tuinieren, en is ook de Veerse Poort
hierdoor dit jaar flink in ledenaantal gegroeid.
99 Tuinders zijn nu actief op ons complex, en nog steeds melden zich nieuwe
liefhebbers voor een volkstuin aan.
Waar het tot voorheen ging om het verbouwen van groenten en fruit, is een eigen
tuin met bloemen en een zitje nu ook erg in trek.
Zo geeft ieder zijn eigen invulling aan een volkstuin.
Een volkstuinvereniging bestaat bij de gratie van haar leden.
En zoals het woord vereniging al aangeeft, moeten we de bal met zijn allen in de
lucht houden.
Corona heeft onze vrijwillige klusochtenden lastig gemaakt, in 2021 zal een andere,
misschien individuelere aanpak van onderhoud nodig zijn.
Helaas hebben ook dit jaar verschillende “ oud gedienden” door ziekte of leeftijd
afscheid van hun tuin moeten nemen.
We zullen hen missen.
Een vruchtbaar, gezond tuinjaar!

Jaarverslag 2020 - Nadorst
Bezetting moestuinen
Begin van 2020 hadden we 15 moestuinen vrij. De vader van een tuinster wilde wel
een flyer maken van het complex Nadorst. Deze flyer is door veel tuinders in de
brievenbussen gedaan in de buurt van het complex Nadorst en de binnenstad, dit
leverde veel nieuwe tuinders op. Ook door het corona virus zijn er nieuwe tuinders
bijgekomen maar we bleven toch met 4 niet verhuurde moestuinen zitten. Aan het
eind van het jaar vertrekken er enkele tuinders maar ook op deze tuinen komen er
weer nieuwe tuinders. Dit betekent dat we nu nog 2 tuinen van 75m2 vrij hebben.
Door het corona virus hebben we geen klussendag gehouden in 2020. Dit willen we
in 2021 wel gaan doen. Op deze dag staat dan in de planning schilderen, snoeien,
hoofdpaden opnieuw leggen.
Onderhoud
Er is een nieuw hoofdpad aangelegd tussen 2 tuinen, onkruid bestreden op de
hoofdpaden, lege tuinen zijn onderhouden, schutting is geplaatst en bomen zijn
gesnoeid aan de Prooijenseweg, diverse kleine werkzaamheden voor het complex
en een groen/wit bewegwijzering bordje aangeschaft via de gemeente Middelburg
aan de Prooijenseweg/Baaijenompad.
Wij bedanken de tuinders dit jaar weer voor hun inzet voor het algemeen belang van
het complex, wij kunnen niet zonder hulp van u en alle hulp is altijd welkom.

Jaarverslag Griffioen-Adelaarstraat
Begin dit jaar nam de tuincommissie Griffioen-Adelaarstraat afscheid van Petroesjka
Sterk, de terreincoördinator van de Adelaarstraat. We danken haar voor het vele
werk dat ze verrichte op het complex Adelaarstraat in de korte periode dat ze TC
was.
Eind 2020 stopt Addie Veldhorst met haar coördinatorschap op het tuincomplex
Griffioen en de Adelaarstraat.
Voor Addie is er een vervanger gevonden. Vanaf december zal Jan Schroevers in
samenspraak met Addie geleidelijk aan bepaalde taken over nemen om vanaf januari
volop aan de slag te gaan als TC. Voorlopig zorgt Addie nog voor het up to date
houden van de ledenlijsten van de Griffioen-Adelaarstraat. We zoeken nog een
vrijwilliger om de administratieve taken van haar over te nemen zodat Addie na al die
jaren inzet voor de vereniging en het complex terug volop mag genieten van haar
eigen tuin.
Ook zijn we nog op zoek naar een TC voor de Adelaarstraat. Wij hopen dat een
tuinder van dat complex zich begin 2021 aanmeldt.
Dit jaar werden geen werken uitgevoerd op het tuincomplex Adelaarstraat na twee
jaar van relatief grote uitgaven in verhouding tot de 1100 m² aan tuinen.
Op het tuincomplex Griffioen is een nieuwe afsluitbare plaatstalen schuur geplaatst
voor het stallen van alle motormaterialen en materialen specifiek toebedeeld aan de
tuincommissie of die in afwachting zijn van uitgave voor algemeen gebruik.
Er is een nieuw infobord op de schuur gekomen en 2 kleinere borden werden ter
hoogte van pad 2 en 4 opgehangen.

Tevens is voorzien in een nieuw stoepstenen plateau met fietsrek en plaats voor het
opslaan van diverse items.
Pad 1 werd over een lengte van 20 m opnieuw aangelegd.
In de lente van 2020 werd door twee vrijwilligers een plantgoed ruil met gesloten
beurs georganiseerd. Het was een succes. In 2021 wensen deze vrijwilligers dit te
herhalen.
Er zijn dit jaar ook weer verschillende tuinders gestopt met tuinieren, gelukkig hebben
zich voldoende nieuwe tuinders aangemeld om de open gevallen plaatsen in te
vullen. In totaal zijn er dit jaar 40 tot 50 mutaties geweest.
Daar zijn dan de mutaties die doorgaan vanaf januari maar nu reeds werden
behandeld, niet in verrekend.
Momenteel is er een wachtlijst van enkele kandidaat tuinders voor zowel de
Adelaarstraat als voor de Griffioen.
Alle tuinen op beide complexen zijn verhuurd en dit voor het eerst in jaren.
De tuincommissie wenst alle tuinders die zich inspanden om iets moois te maken van
hun tuinen te bedanken.
Tenslotte ook bijzondere dank aan de vrijwilligers die hebben geholpen om de
initiatieven van de tuincommissie tot een goed einde te brengen. Zonder hen was dit
niet mogelijk geweest. De tuincommissie hoopt in de toekomst om nogmaals gebruik
te mogen maken van hun onbaatzuchtige hulp. Tevens hopen we dat hun bereidheid
tot helpen aanstekelijk werkt op anderen, want: vele handen maken licht werk.

Jaarverslag Zuid I
Bij het schrijven (in oktober 2019) van het jaarverslag over 2019 zaten we
middenin de verhuizing van het oude complex aan de Oosterse Lageweg
naar het nieuwe complex langs de spoorlijn in het verlengde van Zuid 2. Het
nieuwe complex was zelfs nog niet opgeleverd. Nu een jaar later kunnen de
tuinders van Zuid 1 ondanks een moeizame start toch terugkijken op een
tuinjaar met mooie oogsten.

Het complex werd in november 2019 door de gemeente kaal opgeleverd;
enkel het voorterrein en de hoofdpaden waren bestraat. De staat van de
grond was bovendien zeer slecht. In de wintermaanden hebben de tuinders,
om de grond enigszins werkbaar te maken, kalk en zand aangebracht en in
het voorjaar ontelbare kruiwagens compost en champost voordat er
gefreesd kon worden en de tuinders eind april eindelijk aan de slag konden
gaan op hun percelen.
Met behulp van een aantal tuinders werd in de winter het tuinhuis
opgebouwd en is het tuinhuis in de 1e lockdown in de grijze beits gezet waar
onze tuinvriend Jaap nu iedere dag in te vinden
is.
De kinderen van de tuinders hebben evenals
vorig jaar weer geholpen met het zaaien en het
later uitplanten van zonnebloemen.

Dankzij de bijdrage van het eeuwfeest was
Zuid 1 in staat om een haagbeuk voor de
noordzijde van het complex aan te schaffen.
Gebleken is dat een bosschage aan de
zuidzijde ook zeer wenselijk was om in de
toekomst iets meer uit de wind te liggen en is
er in november een haag van diverse soorten
heesters en kleine boompjes op deze zijde
aangeplant die bovendien op termijn hopelijk
allerlei vogels aantrekt en voedsel biedt voor
(wilde) bijen en vlinders.

Vier percelen zijn bij de aanleg van het
complex helaas slecht opgeleverd zodat
deze bij heftige regenval blank komen te
staan. We hopen dit probleem deze winter
aan te pakken.

Een openingsfeest heeft door de coronacrisis jammer genoeg niet
plaatsgevonden.
In januari 2020 had Zuid 1 3 lege tuinen, maar hiervoor hebben zich aan het
begin van het tuinseizoen 3 tuinders gemeld. Er zijn geen tuinen opgezegd
in 2020, waardoor Zuid 1 geen geen vrije percelen meer heeft. Zuid 1 telt
momenteel 29 leden.

