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In 2022 heeft het bestuur zich voor de vereniging en haar leden ingezet. In totaal zijn we 8 keer 
samen gekomen om de lopende zaken te bespreken, samen met de tuinders. Welke activiteiten zijn 
er geweest, welke issues zijn besproken en wat heeft er gespeeld in 2022.   
 
Na de ALV van 9 maart zijn we op 24 maart bijeen gekomen en hebben we de evaluatie van de 
splitsing van de tuinen, zoals besproken op ALV behandelt. Het idee was een enquête op te stellen , 
evt. samen met studenten van de WUR (voor hen een project). Enkele bestuursleden namen hierin 
het voortouw, maar door andere zaken is dit helaas dit jaar nog niet voltooid. 
 
Organisatie activiteiten 
Middels het oogstnieuws van de tuinders is opgeroepen om als leden leuke activiteiten willen 
organiseren dit aan te geven. Wij als vereniging willen hier graag in faciliteren. De vorige jaren kon het 
door Corona niet, maar dit jaar zijn er niet veel voorstellen bij bestuur binnen gekomen. 
Er is een lunch gesponsord voor de vrijwilligers en het najaarsoverleg van Pieter en de leden is 
gesponsord.  
 
Aanpassen HHR 
Naar aanleiding van op- en aanmerkingen tijdens de ALV is het Huishoudelijk Reglement (artikel 18 
en 19) aangepast. Dit betreft het uit het HHR halen van de oogstregels en gedragsregels. 
 
Melm 
De gemeente heeft het pachtcontract met de Melm opnieuw met de vereniging afgesloten. Wel heeft 
zij aangegeven het bedrag jaarlijks te verhogen naar een volgens hen marktconforme prijs. Dit heeft 
de discussie gestart of er niet gekeken kan worden naar andere vormen dan pachten. Hiertoe is 
tijdens en na de ALV een werkgroep gevormd (Marleen Brouwer, Klaas, Pauline Saltet, Petra vn de 
Kop, David Postma, Marijke Kuipers) en hebben zij de verschillende vormen op een rijtje gezet met 
ieders voor- en nadeel. Mogelijkheden zijn: 
1 Het onderling regelen met de leden in een stichting of de huidige vereniging 
2 Het regelen via BD-Grondbeheer 
3 Financiering door privé geldschieters (model Pieters land) 
4 Blijven pachten 
 
Op dit moment ligt de vraag bij de gemeente óf ze de grond willen verkopen (zijn niet afwijzend, maar 
ambtenaar had aangegeven het intern ook nog te moeten toetsen) en wát ze er dan voor vragen. Die 
laatste is natuurlijk vrij essentieel of het een haalbare kaart wordt. 
 
Als alles bekend is, dan kan de stuurgroep met een voorstel, advies komen. Een uiteindelijk besluit 
zal ten allen tijde door de ALV goedgekeurd moeten worden. 
 
Nieuwe tuin  
In het voorjaar heeft zich voor Jonatan de Vrieze (oud stagiair DNR) de kans voorgedaan om aan de 
Dorskampweg een tuin op te zetten. Dit, in combinatie met de grote wachtlijst bij Klaas en Pieter heeft 
voor een stroomversnelling gezorgd. Besloten is mensen op de wachtlijst de optie te bieden om hier 
te gaan oogsten. Uiteindelijk zijn zo’n 100 mensen toegelaten en hebben ze dit jaar geoogst. 
 
Gedurende het jaar hebben wij (als bestuur) ook nader kennis gemaakt met Jonatan en is hij 
meermaals bij vergaderingen aanwezig geweest.  



 
De vraag aan de ALV wordt nu of de tuin van Jonatan ook tot De Nieuwe Ronde wordt toegelaten. Hij 
zelf wil dit wel graag en wij als bestuur vinden dit ook prima: mooie verzorgde tuin, tevreden oogsters, 
goede samenwerking. 
 
Aandacht voor de bodem 
Tijdens de ALV is er gevraagd of er een avond kan worden georganiseerd die meer in de materie van 
de bodem duikt. Deze wordt ten tijde van het opstellen van dit verslag op 7 februari gehouden in 
“Onder de Linden”. 
 
Openen nieuwe rekening Triodos 
Dat banken liever geen verenigingen als klant hebben wisten we, maar dit jaar heeft het ons en met 
name Berend lekker bezig gehouden om alle paparazzi te regelen. Uiteindelijk is het gelukt, dank 
Berend !  
 
Verder hebben we als vereniging Klaas geholpen met een lening voor een andere tractor, heeft de 
Skal-discussie ons wat avonduurtjes gekost. Het resultaat hebben jullie gezien in de mails en enquête 
van de laatste tijd. 
 
Luka is afgelopen jaar moeder geworden. Dit, tezamen met haar studie heeft haar doen inzien dat ze 
weinig tijd heeft voor de vereniging en om die reden niet meer in bestuur wil. 
 
Dit was een greep uit de zaken die gespeeld hebben. Never a dull moment zeg ik achteraf en ook 
komend jaar moeten belangrijke zaken (Melm, certificering) uitgewerkt worden. Wil je je ook inzetten 
of in het bestuur ? Meldt je aan ! 
 
Arthur Coevert. 


