
Jaarvergadering 2019 

Dinsdag 19 november 

BOB-gebouw te Oentsjerk. Wynzerdyk 3 

Van 20.00 uur tot 22.30 uur 

 

Agendavoorstel 

1 Opening en welkom door de voorzitter, dhr. Klaas Bakker 

 

2 Vaststelling presentielijst. Aantal leden en aanwezige bestuursleden 
 

3 Notulen ledenvergadering 2018 
 

4 Financiën  

Financieel overzicht van de penningmeester. Verslag kascommissie Ulbe Terpstra en 

Piet v.d. Tuin 

 

5 Samenstelling bestuur 

Aangezien dhr. Menno de Haan kenbaar heeft gemaakt dat drukke werkzaamheden 

hem nopen tot stoppen met het penningmeesterschap, zijn we het afgelopen half jaar 

actief op zoek geweest een nieuwe penningmeester. Tot dusver zonder resultaat. 

Wanneer u denkt hiervoor een oplossing te weten, horen we dat graag van u. Dhr. 

Menno de Haan blijft nog enige tijd penningmeester. Veel van zijn taken zijn nu verdeeld 

over de andere bestuursleden.  

Dhr. Martinus v.d. Meulen wil nog wel enige tijd bestuurslid zijn. Daar zijn we erg blij 

mee. 

     6      Mededelingen 
a) Er is weer mest op de tuin gebracht. Contactpersoon is dhr. Martinus v.d. Meulen (058 

256 33 57 meulentinus@gmail.com) Het is de bedoeling dat u bij hem eerst de 

bestelling opgeeft en pas daarna uw mest afhaalt. De rekening wordt voldaan 

tegelijkertijd met de huur. (1 euro per kruiwagen). 

b) Wanneer u met de rug naar de Singel staat op uw perceel is het rechter pad aan u om 

onderhouden te worden. 
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c) Opzeggen van een perceel dient voor 31 december te gebeuren. Het perceel dient 

schoon opgeleverd te worden. De huur van een perceel bedraagt 25,- euro 

d) De boekjes van Zaadhandel v.d. Wal zijn weer beschikbaar. Ook kan de bestelling per 

internet gedaan worden. Geef dan wel aan dat het afleveringsadres de Singelwrotters is. 

Zo kunnen we een klein bedrag terugzien op de rekening van de vereniging. 

Contactpersonen hiervoor Wim Haalboom (058 256 35 18 wimhaalboom@outlook.com) 

e) De actie van Rabo-Support heeft 217,- euro opgebracht. Daar zijn we heel erg blij mee. 

U weet dat we een groot deel van ons ledengeld af moeten dragen aan de gemeente 

voor huur. Vandaar dat we elke financiële steun goed kunnen gebruiken. Volgend jaar 

zullen we weer proberen aan deze actie deel te nemen. Zoals te verwachten is, worden 

de doelen die we stellen dan aanmerkelijk bijgesteld. 

 

6 Maïsteelt en de gevolgen daarvan 
U hebt kunnen zien dat er dit jaar vlakbij onze volkstuin maïs  is ingezaaid. Over de 

gevolgen voor onze gewassen heerst veel onduidelijkheid. Wij zijn met diverse instantie 

hierover in gesprek.  

 

7 Rondvraag 
 

8 Pauze met verloting  

Elk jaar houden we een kleine verloting waarbij de baten ten goede komen aan 

onze vereniging. We vragen de leden dan ook een kleine bijdrage in nature mee te 

nemen hiervoor. Alvast onze dank! Loten kunnen voor de vergadering gekocht 

worden bij de bestuursleden. Een lot kost 50 cent. 
 

9 Voordracht Johannes Lankester stadsboerderij Sibbe uit Sneek 

De spreker zal een bijdrage leveren waarin hij vertelt over zijn werk. In het project 

Duurzame Dorpen begeleidt hij dorpen en hun volkstuinen. Privé ontwikkelt hij bij Sneek 

een stadstuin. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen 

 

10 Sluiting van de vergadering 
 

In het Bob gebouw is er gelegenheid tot het kopen van een drankje. Dit is voor eigen kosten. Koffie 

en thee worden gratis geschonken. Uiteraard met het befaamde stukje oranjekoek.  

 

Met vriendelijke groet, 

Tjitske de Vries, secretaris Singelwrotters 



Singelwrotters,  jaarvergadering 

Notulen 

vrijdag 23 november 2018 

bij de Welkoop in Burgum 

Opening: 

De jaarvergadering van de Singelwrotters is geopend om 19.45 uur op 23 november in 

de winkel van de Welkoop te Burgum. In het begin is er nogal wat lawaai. Maar 

gelukkig gaat de achtergrondmuziek op ons verzoek uit. Klaas Bakker opende de 

vergadering. Hij memoreerde aan twee actieve leden van onze Vereniging. 

De bijenweide bleek geen succes te zijn. Er komen vragen van de leden of er geen 

gras kan worden ingezaaid. Het kan gras worden, of bloemen of gedeeltelijk gras en 

bloemen. Dit hangt af van het komende jaar. 

Aanwezig: 

Bestuursleden: Martinus  v.d. Meulen, Hielke Dijkstra, Menno de Haan, Klaas Bakker 

en Tjitske de Vries 

Afgemeld zijn vijf leden per mail 

A. Goedkeuring van de agenda 

De voorliggende agenda wordt unaniem goedgekeurd. 

B. Goedkeuring van de notulen 

De voorliggende notulen van de vorige vergadering worden na een correctie (naam 

Ellen) goedgekeurd. 

C. Het volgen van de agenda  

Ulbe wordt bedankt voor het maaien van de kantjes. Ulbe beheert ook het onderhoud 

van de composthoop.  Hij krijgt hiervoor een envelop met inhoud en onze dank Ook 

Piet v.d. Tuin wordt eenzelfde blijk van erkenning aangeboden. 

De kascommissie keurt de financiën goed en geeft de penningmeester décharge. 

De Vereniging is overgegaan op internetbankieren. De nieuwe kascommissie bestaat 

voor het komende jaar uit Piet v.d. Tuin en Ulbe Terpstra. 

Ter informatie: de mest op de tuin komt van de Johannahoeve en is koeienmest. 

Bestuurswisseling. Hielke Dijkstra verlaat het bestuur. Hij wordt bedankt voor zijn 

jarenlange enthousiaste inzet. Hij krijgt een envelop met inhoud. Hielke wordt 

opgevolgd door Wim Haalboom en Marianne Dagelet. Zij bemensen deze functie 

samen. De vergadering heet hen met applaus welkom. Gezamenlijk hebben ze in het 

bestuur één stem. 

Trynenergie  De Vereniging heeft, zoals bekend een overeenkomst gesloten met 

Trynenergie. Men kan nu certificaten kopen met als onderpand zonnepanelen op het 

dak van Sikma. Wanneer leden van de Vereniging dit aangaan kunnen ze ook de 



Singelwrotters hiermee geldelijk ondersteunen. De Vereniging heeft hier financieel 

behoorlijk voordeel van. We houden ons dus sterk aanbevolen! 

De bestellijsten voor nieuwe zaden en dergelijke kunnen tot 15 januari 2018 

ingeleverd worden bij het Menno de Haan. Wanneer we gezamenlijk bestellen is ook 

dit weer voordelig voor onze Vereniging. 

Het perceel van Moniek Selemon zal in de toekomst gebruikt worden voor de 

boomgaard. Er zijn dan een paar stukjes te huur voor de leden. Worden er bomen 

geplant, dan moeten ze van een goede kwaliteit zijn en niet hoger dan 2 ½ meter 

worden. 

Mest. De meningen over de kwaliteit van de geleverde mest verschillen. Nieuwe mest 

is geleverd op twee plaatsen van de tuin. Zo kunnen leden van verschillende punten 

hun bestelde mest halen. 

De bessenopbrengst was dit jaar 50,- euro 

Aangezien het schoon opleveren van een perceel een probleem blijft, wordt aan 

nieuwe leden een borg gevraagd van 25 euro. Het bedrag is gelijk aan de huur van een 

kavel. Het bestuur stelt voor om het huurbedrag per kavel te verhogen naar 25,- De 

leden stemmen hiermee in. 

D. Nieuwe activiteit 

Door de gemeente is toestemming gegeven om over te gaan tot de bouw van een 

schuurtje met overkapping. Er worden tekeningen rondgedeeld van de plaats waar het 

gebouwd zal worden en het ontwerp. 

Note: We zullen schuurtje en overkapping zelf als leden moeten bouwen. Wie de 

handen uit de mouwen kan/wil steken is van harte welkom om zich bij het 

bestuur op te geven. Een budget voor de materialen is aanwezig. 

E. Rondvraag: 

Hennie Hoogendoorn: rot fruit zou meegenomen moeten worden om mede tuinierders 

de overlast van wespen te besparen. Ook ziek aardappelloof moet afgevoerd worden. 

Johanna maakt zich zorgen over het plastic op de tuin. Het bestuur gaat hier aandacht 

aan geven.  

Worteldoek zo gebruiken dat de buurman hier geen hinder van heeft. Dit geldt zeker 

ook voor de paden. 

Pauze  

We worden door de Welkoop verwend met koffie en thee 

Verloting 

Het bekend maken van de nummers van de gewonnen loten gebeurt met veel animo. 

De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de Albert Hein, de Welkoop in Dokkum, 

slagerij Rijpma te Gytsjerk en de Florahoek. Waarvoor onze hartelijke dank. Ook 

hebben veel leden een prijsje meegenomen. 



Auke Spiekstra : Hij houdt een verhaal over ziektes, bestrijdingsmiddelen en hoe dat 

kan op een natuurvriendelijke manier. Auke zijn deskundigheid spreekt voor zich. 

We krijgen allemaal een goodybag mee met de producten waar Auke over verteld 

heeft.  

Sluiting vergadering: 

De vergadering is gesloten om 22.10 uur door dhr. K. Bakker 

Notulen ingediend door: Tjitske de Vries 

Goedgekeurd door:                                     Bestuursleden 
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     Jaarverslag 2018-2019 

 

Aan de leden van de volkstuinvereniging “de Singelwrotters”:           

Het bestuur heeft dit jaar verscheidene keren vergaderd. Mede met hulp van de leden hebben we 

een goed jaar gehad. Zonder hulp van u als vrijwilliger is het ook niet mogelijk een complex als het 

onze schoon te houden. Ulbe danken we voor zijn zorg voor de composthoop. Er moet veel werk 

verzet worden om dit netjes te houden. Daarbij is ook nog onze oproep actueel om geen 

aardappelafval en afval van tomaten op de composthoop te gooien. Dit besmet de grond. Afval 

van aardappels en tomaten moet mee naar huis worden genomen. 

Piet v.d. Tuin is ook dit jaar weer regelmatig met de pompen bezig geweest. Zonder water zou de 

tuin er heel anders uitzien. Henny, ook altijd bezig, geeft de wc regelmatig een schoonmaakbeurt. 

Dhr. Wim Schrik heeft nieuwe informatieborden gemaakt en geplaatst. Hartelijk dank!  

 

Dat we nu een eco-wc kunnen gebruiken is een verdienste van Jappie en zijn timmerploeg. Het 

staat er prachtig bij. Niet teveel in het zicht om ook  privacy te waarborgen.  

Dit brengt me natuurlijk bij de bouw van ons nieuwe hokje. Al veel benamingen voor dit bouwwerk 

zijn voorbij gekomen, maar dat het in een behoefte voorziet mag meer dan duidelijk zijn. 

Materialen voor gezamenlijk gebruik kan erin opgeborgen worden, er kan geschuild worden bij 

regen en het bestuur vergadert er ’s zomers onder het afdakje. Nogmaals dank mannen voor jullie 
bouwprestatie!! 

Het bestuur moest jammer genoeg ook enige leden verzoeken hun perceel beter te onderhouden. 

Fijn is dat natuurlijk niet om dat te moeten doen. Wij vragen u dan ook allen om uw perceel 

regelmatig te onderhouden. Andere huurders mogen geen last ondervinden van nalatig 

onderhoud. Ook de paden dienen regelmatig geschoffeld te worden. Ook de randen bij sloot er 

singel moeten onderhouden worden en bereikbaar zijn voor iedereen.  

Dit jaar zal de gemeente de singels bijsnoeien. 

De gemeente doet het maaiwerk op de tuin. Zij besteedt dat uit. Niet tot grote tevredenheid van 

ons helaas. Er wordt slordig gemaaid en de frequentie hieromtrent is te laag. Wij bezinnen ons op 

anderen mogelijkheden. Misschien kan er een goede motormaaier aangeschaft worden. Wat de 

gemeente nu doet, doet ze uit coulance. 

 



Er zijn het afgelopen jaar klusjesmorgens geweest. Met wisselend succes. Het bestuur heeft 

hiervan geleerd en komt ook een volgende keer met een to-do lijst. Mensen kunnen dan aangeven 

welk klusje bij hen past. 

Tijdens de open dag stond er een harde tot stormachtige wind. Dit was lastig bij het opstellen van 

groente, fruit en bloemen. Ook was het niet helemaal duidelijk wat de exacte plek was waar de 

waren uitgesteld stonden. Dit is voortaan bij het nieuwe hokje. De vlag wappert daar en er is koffie 

en thee te verkrijgen tegen een kleine bijdrage. De open dag is altijd gezellig. De volgende keer 

willen we graag een groter doek bij de weg en het bord dicht bij de tuin plaatsen om zoveel 

mogelijk mensen te trekken. Fijn dat u zo royaal groenten, fruit en bloemen inbrengt om de 

verenigingskas te verrijken. 

Op de volkstuin hebben twee pony’s een poos het gras kort kunnen houden. Omdat de gemeente 

geen dieren toestaat op de tuin zijn de pony’s nu elders ondergebracht. 

De bessenverkoop is goed geweest. Voor de exacte gegevens kunt u terecht bij het financieel 

overzicht wat dhr. Menno de Haan zal presenteren. 

Wij hopen u allen te kunnen begroeten op de Algemene Ledenvergadering in het BOB gebouw op 

19 november ’s avonds om acht uur. Zie bijgevoegde agenda. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Tjitske de Vries, secretaris 

 

 


