
ALV De Nieuwe Ronde 15 Februari 2019 

 

Onder de Linde, Wageningen, 20:00 uur 

 

Aanwezig: tuinders en 36 leden 

 

1. Welkom door Arthur 

 

2. Notulen 08-02-2018 

- WVTTK, Zoete aardappel: wat is hier de opvolging van? Pieter licht toe: risico’s zijn groot, 

(sub)tropisch gewas, hoe te oogsten, ander gewas moet wijken, niet iedereen eet het, 

dure aanschaf pootgoed. Er wordt geopperd dat er een enquête kan worden gehouden 

om de leden te polsen. 

- WVVTK, Urijn (Wageningse munt). Klaas is hier nog niet op ingegaan, ook is er de indruk 

dat deze nog niet echt leeft onder de mensen. 

- Notulen worden verder akkoord bevonden. 

 

3. Mededelingen 

- Ontwikkelingen Website. Oude website moet vervangen worden, software te oud. Als 

nood oplossing is er een nieuwe website gekopieerd van een collega tuinder. Toegang 

tot data base is lastig, maar site wordt wel opnieuw ingericht. 

- Ontwikkelingen Oogstnieuws. Plan: email wordt voortaan vis website gestuurd, dus 

beide, iedereen wil mail. Verzoek email nog steeds op te hangen op de borden. 

- Gewassen BIMI/Broccoli. Alternatief voor broccoli is bimi, langere oogstperiode, minder 

teleurstelling. Voorstel is om deze te introduceren bij Pieter, klaas nog steeds broccoli. 

Vergadering is akkoord. 

- Uitbreiding beschikbare grond. Nieuw perceel is nog geen EKO. Wachtlijst is lang. 

Afzeggingen dit jaar laag. D.w.z. dat dit jaar, voor het eerst, niet iedereen van de 

wachtlijst kan instromen. Voorstel is om van 450 naar 500 volwassenen te gaan en een 

stuk van het nieuwe perceel al in gebruik te nemen. Volgend jaar is dit wel EKO. Het 

nieuwe land is ook nodig om de wisseling van de asperge teelt op te vangen. Vergadering 

akkoord. 

 

4 Evaluatie Seizoen 2018. 

Er volgt een toelichting van Klaas en Pieter op het stuk in het jaarverslag. Droogte/warmte 

had grote impact afgelopen jaar. 

 

5 Financiën. 

- Vereniging: Leo geeft toelichting op stuk in jaarverslag 

- Kascommissie wordt bedankt, en Esther Hofkamp neemt afscheid, Nieuwe kascommissie 

bestaat uit Mark Wesemael en Klaas Bouwmeester. 

- Leo roept leden op om activiteiten te organiseren, er is geld beschikbaar hiervoor. 

- Tuinders: geven toelichting op de stukken in het verslag. 

 

6 Prijzen 2019. 

Inflatie en btw-verhoging zorgen ervoor dat de prijs voor 2019 moet stijgen. Voorstel is om 

van 192 euro naar 200 euro te gaan. De vergadering gaat akkoord. 

 



7 Teeltplan 2019. 

Deels al besproken tijdens de mededelingen (bimi). Er zijn geen noemenswaardige 

aanpassingen . Afgelopen jaar was er teveel prei, dit wordt dit jaar weer verminderd. 

Er wordt gevraagd om ook in het najaar en de winter vaker te updaten over nog beschikbare 

gewassen door middel van het Oogstnieuws. 

 

8 Bestuur. 

Kenneth Veira heeft zich gemeld als bestuurslid. Hij is al vanaf het begin betrokken bij de 

vereniging. Hij wil graag ondersteuning geven op het gebied van de (multi-)media (website). 

 

9 WVTTK. 

- Voor activiteiten wordt geopperd het houden van pot-luck maaltijden. Deze kunnen dan 

via de email van de vereniging worden ingezet. Dit wordt met enthousiasme ontvangen. 

- Gevraagd wordt duidelijker aan te geven wanneer de inloop van de ALV is en wanneer de 

vergadering echt begint. 

- Er wordt gevraagd om de notulen van de ALV eerder in te kunnen zien om te volgen wat 

de opvolging van wvttk is (bv. zoete aardappel). Optie is deze rondsturen als ze 

beschikbaar zijn. 

 


