VTV De Voorkoop te Culemborg
Beste leden,
Omdat we al lange tijd geen ledenvergadering hebben gehouden hierbij enkele mededelingen over het reilen en
zeilen van de volkstuinvereniging De Voorkoop.
Jaarvergadering
Het plan was in november een jaarvergadering te houden maar door de nieuwe Coronagolf heeft het bestuur
besloten deze uit te stellen tot maart/april 2022 in de hoop dat het dan wel verantwoord mogelijk is.
Samenstelling bestuur
De heer R. van de Wiel heeft als bestuurslid bedankt medio 2021 om privéredenen; we zijn hem dankbaar voor het
vele werk wat hij voor de vereniging heeft gedaan.
Onze secretaris mevrouw C. van Rijswijk is herstellende van een ernstig ongeval. We wensen haar een voorspoedig
herstel. Haar taken worden waargenomen door de voorzitter en de penningmeester.
Er zijn twee leden bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. Dat zijn de heren A. van Leur en M. Ramdani.
Vooruitlopend op hun verkiezing op de eerstvolgende jaarvergadering nemen zij al deel aan de bestuursactiviteiten.
Als tuincommissaris is de heer J. Heijnen aangesteld; hij heeft al een tuincontrole uitgevoerd in augustus.
Bemesting
Volgens afspraak zijn er deze herfst weer grondmonsters genomen en geanalyseerd. Het resultaat was dat het
fosfaatgehalte in de grond nog steeds zeer hoog is ondanks dat er de afgelopen drie jaar geen mest is opgebracht.
Het advies van het bestuur is dan ook nog enkele jaren te wachten met champignonmest of andere dierlijke
mestsoorten. Te hoge fosfaatgehalten zijn nadelig voor de natuur en niet nodig voor betere groei van planten.
Omdat er vanuit de leden veel vraag is om toch weer mest te kunnen gebruiken heeft het bestuur zich beraden of
hiervoor toch een oplossing kan worden gevonden. Op grond van de regelgeving en een voorbeeld van een andere
volkstuinvereniging is besloten per tuin maximaal 10 kruiwagens champignonmest toe te staan per jaar. Uiteindelijk
blijven de leden zelf verantwoordelijk voor het (teveel) bemesten van hun tuin. Wanneer er door de overheid een
controle wordt uitgevoerd zijn de gevolgen voor de individuele tuinder en niet voor de vereniging.
Voor de leden die champignonmest willen bestellen zal de heer W. Kiel op 5 december een intekenlijst op het
mededelingenbord hangen; inschrijving is mogelijk t/m 24 december. Het is de bedoeling dat de aflevering en de
verdeling van de mest op dezelfde dag plaatsvinden om overzicht te kunnen houden op het verloop van het proces.
Wachtlijst
Op dit moment staan er circa 20 mensen op de wachtlijst die graag een tuin willen huren. Het bestuur doet een
beroep op alle leden om te overwegen een (deel van) hun tuin af te staan wanneer dat mogelijk of gewenst is. Het
bestuur zal strenger dan voorheen toezien op het gebruik van de tuinen en verzoekt de leden dat ook te doen.
Bovendien zullen we er naar streven beginnende leden een halve tuin aan te bieden omdat gebleken is dat een hele
tuin voor niet of minder ervaren tuinders een te grote opgave blijkt te zijn met verwaarlozing als gevolg.
Tenslotte
Denkt u er aan de tuin winterklaar te maken en overbodige spullen op te bergen of te verwijderen? En ook aan het
onderhoud van de greppels? Het overvloedige regenwater moet goed afgevoerd kunnen worden. Overleg zo nodig
met uw achterbuurman/-vrouw wie welk deel voor zijn of haar rekening neemt.
Het bestuur wenst alle leden goede feestdagen.
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