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Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Volkstuinvereniging Sittard op dinsdag 17 
mei 2022 in Buurthuis de Oase. 
 
Agenda: 
 

1. Opening en mededelingen. 
Wim opent deze historische ledenvergadering; na 3 jaar weer een ledenvergadering en ook 
nog de laatste vergadering onder leiding van het oude bestuur! 
Het bestuur is blij dat er een nieuw bestuur benoemd kan worden en zegt toe dat dit 
kalenderjaar nog een beroep gedaan kan worden op het aftredende bestuur. 
 
Er wordt 1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de leden die afgelopen jaar zijn 
overleden, waaronder Marina Poussart die veel voor de Wehrerbeemd heeft betekend, Wil 
Curvers, complexbeheerder van De Baandert en Jean Horyon, die jarenlang penningmeester 
is geweest binnen het bestuur. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2019  
Hier zijn geen vragen of opmerkingen over binnengekomen. 

 
3. Financieel verslag 2021 en verslag kascontrolecommissie 2021. 

Jos geeft een toelichting bij het financieel overzicht van 2021: 
- Huur en contributie waren meer omdat er meer kleine percelen zijn uitgegeven. 
- Overig: dit bedrag heeft te maken met een donatie van de Monumentenzorg als 

dank voor de hulp die Harrie Meijers, de complexbeheerder van de Gats, 
geboden heeft tijdens de renovatie van een drietal gebouwtjes in het complex. 

- Borg: er zijn 38 nieuwe leden bijgekomen. 
- Waterverbruik: Hoog verbruik bij de Baandert ivm lek; laag verbruik bij De 

Moustem.  
- Milieupark: Stortkosten als gevolg van grote opruimacties op diverse complexen. 
- Vergaderkosten: laag ivm Corona. 

 
De Kascontrolecommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en is tot de conclusie 
gekomen dat deze zeer goed is bijgehouden door Jos. Onder applaus wordt de 
penningmeester en hiermee het hele bestuur décharge verleend. 

  
4. Benoeming kascontrolecommissie 2022. 
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Elma Canton en Hub Mooren zijn aftredend en worden bedankt voor de controle die zij drie 
jaar hebben uitgevoerd. Rob van Zanden blijft deel uitmaken van de kascontrolecommissie, 
die aangevuld wordt met Leon Keppels en Harrie Meijers. 
 

5. Begroting 2022. 
- Onderhoud: er staan een paar omvangrijke opruimacties op de agenda. 
- Vergaderkosten: hoger bedrag omdat er in 2022 twee ledenvergaderingen zijn 
- Premies verzekeringen: hoger omdat een bestuursaansprakelijkheidsverzekering 

wordt afgesloten 
- Representatie: hoger vanwege een aantal jubilarissen. 

 
Naar aanleiding van de begroting wordt gevraagd waarom de huur en contributie zo laag 
zijn: dit is bewust omdat het bestuur altijd van oordeel is geweest dat het tuinieren 
laagdrempelig moet zijn en omdat er, gezien het saldo, geen reden is tot verhoging.; ook 
hoeft de vereniging slechts een symbolisch huurbedrag te betalen aan de gemeente voor de 
huur van de gronden. 
 

6. Vaststelling wijzigingen huishoudelijk reglement. 
Er zijn geen reactie binnengekomen op het concept-voorstel. Het nieuwe huishoudelijk 
reglement is door het oude en het nieuwe bestuur geaccordeerd en de ledenvergadering 
gaat accoord met het voorstel. 
De volgende opmerkingen worden tijdens de volgende jaarvergadering besproken: 

- Art 10a: onkruidvrij: opgemerkt wordt dat dit onmogelijk is. 
- Art 16a: plakkaten en drukwerk: er mag wel gepubliceerd worden op het 

publicatiebord van een complex (met toestemming van het complexbeheer) 
- Art 16p: feestjes: deze veroorzaken overlast. Een tuin is om te tuinieren! 

 
7. Mededelingen uit de vergadering met de complexbeheerders. 

Tuinen worden soms slecht achtergelaten bij vertrek van de huurder. 
Als er veel extra werk verricht moet worden om de tuin weer in orde te krijgen wordt een 
bedrag ter beschikking gesteld waarvoor in overleg met het complexbeheer iets gedaan kan 
worden ter compensatie. 
Voor de overige zaken wordt verwezen naar de notulen van de vergadering van het bestuur 
met de complexbeheerders. 
 

8. Terugblik op het afgelopen jaar per complex. 
Baandert 1: 
Er is een nieuw complexbeheer: Marian Bax en Anja van Montfort; de dames worden 
ondersteund door Hetty Thijssen. 
Dank aan het voormalige beheer: Huub Hoofwijk en Ger Moling. 
Er vindt een opruimactie plaats. 
Een bewoner uit de omgeving blijkt een sleutel van het complex in bezit te hebben. Deze 
moet geretourneerd worden. 
 
Baandert 2: 
Complimenten voor het onderhoud;  
Er is troep blijven liggen in een tuin na vertrek tuinder: borg wordt niet terugbetaald.; eerst 
opruimen, dan opnieuw uitgeven. 
Er wordt nog €100,00 uitgegeven voor de aankoop van fruitbomen. 
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Broukerhöfke: 
Geen opmerkingen 
 
De Gats: 
Complex is helemaal gerenoveerd; in september komt er water in de gracht tussen het 
complex en de wal 
Voor de huisjes wordt een nieuw contract opgesteld door de gemeente; er komt een bedrag 
van € 49.000,00 ter beschikking. Dit bedrag wordt geoormerkt. 
Er zijn nieuwe struiken besteld; deze worden in het najaar geplant. 
 
Den Hoaf: 
De tuin van Tummers is opnieuw verhuurd. 
 
De Moustem: 
Dank aan het complexbeheer en de groep vrijwilligers voor de grote opruimactie: er zijn 4 
grote containers troep afgevoerd! 
 
Lahrhöfke: 
Er zijn nog gaten in de haag 
Ook hier heeft een opruimactie plaatsgevonden: 20 m3 is afgevoerd….. 
 
Ophoven: 
Vraag over kopersulfaat: dit middel is in Nederland niet verboden. 
Verzocht wordt om voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen strengere normen te 
hanteren dan de wettelijke normen. 
 
Overhoven: 
1 tuintje ligt er verwaarloosd bij: waarschuwingsbrief 
 
Sanderbout: 
Geen opmerkingen 
 
Slachthuis: 
Geen opmerkingen 
 
Wehrerbeemd: 
Op dit moment heeft een aantal tuinen geen water ter beschikking ivm een lekkage. 
 
PAUZE 
 

9. Huldiging jubilarissen 
Dank aan Jean Schrijen van complex Slachthuis voor zijn jarenlange beheer van het complex. 
 
De volgende tuinders waren in de afgelopen 3 jaar 25 jaar lid van de Volkstuinvereniging 
Sittard en ontvangen het beeldje en een mooie bos bloemen: 
De Moustem: Ine Coonen 
Ophoven: Wim Kallen 
Wehrerbeemd: Herman van Schlun, Hub Delescen en Gesuino Deplano 
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10. Samenstelling Hoofdbestuur:  
Het gehele hoofdbestuur treedt terug en wordt vervangen: 
De nieuwe voorzitter zal in functie gekozen moeten worden; de overigen op naam. 
Kandidaat-voorzitter is Ben Vaessen. 
Ben is sinds 2 jaar lid van de Volkstuinvereniging en heeft een tuin op complex Overhoven. 
Hij heeft nu alleen nog maar vermoedens van wat het bestuur allemaal gedaan heeft en hij 
heeft het oude bestuur leren kennen als een warme groep die bijna alle tuinders kent: veel 
respect hiervoor! 
Hij dankt het oude bestuur ervoor dat voorlopig nog op hun steun gerekend kan worden. 
Op 14 juni is een rondgang langs alle complexen gepland voor het oude en nieuwe bestuur. 
 
Kandidaten voor de overige functies: Maianna Bandi, Margriet Garaj, Frits Jansen, Eveline 
Knoors en Hub Mooren. 

 
De vergadering gaat akkoord met de voordrachten. 
 
 

11. Rondvraag en sluiting. 
- Dank aan het oud bestuur voor de werkzaamheden gedurende de afgelopen 

jaren. 
- Waterverbruik: pleidooi van Jan Römers om verstandig om te gaan met water. 

 
Onder dankzegging voor de mooie samenwerking en de steun van complexbeheerders en 
leden sluit Wim deze ledenvergadering die voor het laatst onder zijn voorzitterschap 
plaatsvond. 
 


