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Voor u ligt het algemeen jaarverslag van de Volkstuinvereniging Nooit Gedacht. Het 

secretarieel verslag beslaat de periode van maart 2018 tot maart 2019. Het financieel 

verslag beslaat dezelfde periode en is vastgelegd in een separaat document. 

Het bestuur van Volkstuinvereniging Nooit Gedacht bestond de afgelopen periode uit 

voorzitter Luit Kuiper, penningmeester Hein van de Kooij, secretaris Rob van Hummel en 

de algemene bestuursleden Marcelle Balfoort en Karel Wiegert. 

Een korte terugblik 

Allereerst staan we stil bij het overlijden van Bep, de vrouw van Joop van der Pol in 2018 

en het overlijden van ons oudste lid, Jaap van Dijk, begin dit jaar. Vanzelfsprekend heeft 

het bestuur de nabestaanden gecondoleerd met dit grote verlies en acte de présence 

gegeven bij de uitvaart van beiden, waarbij ook vele leden aanwezig waren. 

Beleid en doelstellingen 

Naar aanleiding van de ALV van 2018 stelde het bestuur zichzelf een aantal doelen: 

1. Vaker en tijdig communiceren met de leden. 

2. Organiseren van een BBQ en een Oogstmarkt. 

3. Organiseren van een groenstort (2x per jaar) en één of meerdere klusdag(en). 

4. Onderzoeken van de mogelijkheden om het vochtprobleem op de twee hoofdpaden 

op te lossen. 

5. In gesprek gaan met de gemeente Gooise Meren over: 

a. de huur in relatie tot andere volkstuincomplexen in de gemeente; 

b. de voorzieningen op het complex; 

c. het opknappen van het parkeerterrein. 

6. Aanpassen van het Huishoudelijk Reglement met betrekking tot de procedure ten 

aanzien van vrijkomende tuinen. 

Communicatie 

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de notulen van de ALV (2018) direct na de 

vergadering opgemaakt en verstuurd. Over de Oogstmarkt en de BBQ is veelvuldig en 

tijdig gecommuniceerd over opzet en voortgang. Na de BBQ en de Oogstmarkt is een 

enquête opgemaakt en rondgestuurd. In de enquête zijn de leden gevraagd naar hun 

mening omtrent de formule, organisatie en opbrengst van de Oogstmarkt en de BBQ. 

Ook is aan de leden gevraagd of zij wensen en suggesties hadden over beide 

evenementen. Helaas was de respons niet zo groot (8 reacties), waardoor hieraan geen 

echte conclusies kunnen worden verbonden. 
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BBQ en Oogstmarkt 

Ook in 2018 zijn weer een BBQ voor leden en hun partners en een Oogstmarkt voor 

omwonenden en inwoners van Muiden en Muiderberg georganiseerd. De BBQ is goed 

bezocht en was als vanouds een gezellige bijeenkomst voor leden en hun partners. 

Tijdens de Oogstmarkt is geconstateerd dat deze, net als in voorgaande jaren, ook 

bezocht werd door bezoekers van buiten de gemeentegrenzen. De Oogstmarkt was, 

ondanks de slechte oogst als gevolg van de droogte en minder bezoekers dan we 

gewend waren, een gezellige dag en ook financieel succesvol. 

Groenstort, klusdag en hoofdpaden 

In het voor- en najaar zijn voor de leden weer twee groenstortmomenten gerealiseerd. 

Op de klusdag zijn de voorkant van het verenigingsgebouw en het terras opgeknapt en 

de paden – met het oog op de Oogstmarkt - onkruidvrij gemaakt. Met betrekking tot het 

opknappen van de hoofdpaden komt het bestuur op de ALV van 2019 met een voorstel. 

Gesprekken met de gemeente Gooise Meren 

Ondanks meerdere pogingen van de kant van het bestuur is het nog niet tot een 

gesprek gekomen tussen ons bestuur en de gemeente. Wel zijn er afspraken gemaakt 

om dit gesprek alsnog op korte termijn te laten plaatsvinden. De gemeente heeft 

gevraagd of het bestuur daarbij een beleidsplan wil overleggen. Het bestuur werkt hier 

inmiddels aan en kijkt daarbij naar landelijke en specifieke ontwikkelingen (natuur, 

milieu, duurzaamheid, diversiteit) rondom volkstuinencomplexen. 

Op de agenda van het gesprek met de gemeente staan dan: 

1. Het beleidsplan van de vereniging; 

2. De hoogte van de huur in relatie tot andere volkstuincomplexen en in relatie tot ons 

voorzieningenniveau; 

3. De verantwoordelijkheden van de gemeente t.a.v. (onderhoud van) parkeerterrein, 

sloten, etc.; 

4. Het wel of niet toestaan van huisjes, kassen, etc.; 

5. De mogelijkheden om een watertappunt en (dames)toilet te realiseren; 

6. Een eigen elektriciteitsvoorzieningen en de mogelijkheden om zonnepanelen te 

plaatsen. 
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Het bestuur heeft geprobeerd het opknappen van het parkeerterrein naar voren te 

halen. Dit is niet gelukt waarbij de gemeente heeft aangegeven dat dit deel uit dient te 

maken van het renovatieplan van de wijk Mariahoeve. Zij moest hierbij wel aangeven dat 

zij ook in 2018 de oorspronkelijke planning van 2017 niet heeft gehaald. 

Aanpassen Huishoudelijk Reglement 

Het Huishoudelijk Reglement is voor wat betreft vrijkomende tuinen aangepast. Ook zijn 

er enkele tekstuele- en lay-out wijzigingen doorgevoerd. Het Huishoudelijk Reglement en 

het Tuinreglement zijn verstuurd naar de leden en worden beide op de ALV van 2019 ter 

goedkeuring aan de leden voorgelegd. 

 

Namens het Bestuur, 

 

Rob van Hummel 

Secretaris 

 


