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Kort verslag van de ALV gehouden op 24
maart 2015
Locatie: Vredehoflaan 370 in het Speeluus van
Ter Reede ingang Vredehoflaan.
Agenda:
1. Opening
De voorzitter heet dhr. Feerma Hoekstra
hartelijk welkom en geeft het woord aan hem
voor zijn voordracht.
Lezing door dhr. Gjalt Jan Feenstra Hoekstra.
Wij bij EM Agriton Natuurlijk actief zijn als
bedrijf sinds 1991 bezig met duurzame
bodemvruchtbaarheid.
Hierbij kijken we naar de natuurlijke kringloop
en maken we bijvoorbeeld gebruik van EM
(Effectieve Micro-organismen),
oergesteentemeel, zeeschelpenkalk en
kleimineralen.

MICROFERM
Microferm is een kant-en-klaar product op basis van geactiveerde EM, Effectieve micro-organismen™.
Het zorgt voor ziekte onderdrukkend effect op
uw planten en in uw tuinkas. Tevens zorgt Microferm voor de stimulering van het leven in
de bodem.
Dit verkrijgt u door wekelijks de Microferm in
verdunning van 1:100 met water te nevelen of
te gieten in uw tuin.
Het brengt geen schade toe aan uw tuin
gereedschap en u kunt gerust uw groenten en
fruit op dezelfde dag oogsten als dat u
Microferm hebt aangebracht.
Aanmaak en gebruik van GFT-Bokashi
Door je eigen Groente-, Fruit- en Tuinafval te
verwerken tot GFT-Bokashi lever je een
bijdrage aan het hergebruik van organisch
materiaal en verhoogt het organische
stofgehalte en de vruchtbaarheid van eigen
bodem.

Kies een combinatie van organische stoffen,
met zowel een hoge als een lage C/N (koolstof
/stikstof) verhouding, bv. hout/ gras. Om de
microbiële diversiteit zo veel mogelijk te
verhogen, wordt het aanbevolen om
tenminste drie verschillende organische
materialen te gebruiken.
De bereidingswijze van een typische Bokashi is
als volgt:
1. Organisch materiaal (GFT) 100 liter (volume)
2. Mengen met 200 ml Microferm (verdunnen
met water)
Dhr. Feenstra wordt bedankt met als
waardering een bouquet bloemen en een
cadeaubon.
2. Verslag van de algemene
ledenvergadering 25 maart 2014.
Wordt door de vergadering vastgesteld
3. Jaarverslag 2014
Wordt ongewijzigd vastgesteld.
Financiën
a) Verslag kascontrolecommissie.
Door de com. wordt verslag uitgebracht en zij
hebben vastgesteld dat alle bescheiden in
orde waren. Alles was zeer overzichtelijk in de
stukken.
b) Financieel verslag 2014
Het verslag is door de vergadering ongewijzigd
vastgesteld.
Hierdoor kon aan het bestuur decharge
verleend worden en het jaar 2014 worden
afgesloten.
c) Begroting 2015
De gepresenteerde begroting werd door de
vergadering goed gekeurd. Het bestuur kan
met deze cijfers aan het werk voor 2015.
d) Waarborgsommen.
Door het bestuur wordt voorgesteld om de
waarborgsom te verhogen. Het blijkt de
laatste tijd meer voor te komen dat de tuinen
heel vuil worden achtergelaten.
Met het verhogen van het bedrag zou het
mogelijk zijn om dit te voorkomen.
Er is met de leden overlegd hoe dit voorkomen
kan worden. Er zijn verschillende suggesties
gedaan door verschillende leden.
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Het bestuur zal in de eerst volgende
vergadering zich hierover buigen en met een
voorstel naar de leden terug komen.
4. Ingekomen stukken
Voor deze vergadering zijn er geen ingekomen
stukken.
Wel een aantal afmeldingen van leden.
5. Mededelingen bestuur
Er zijn geen mededelingen van het bestuur.
Er is in ons midden wel iemand die een pluim
verdiend. Mevr. Boots doet elke zaterdag
belangeloos veel werk in de kantine. Hiervoor
zijn we als bestuur haar heel dankbaar voor.
Er werd aan haar een attentie uitgereikt door
de penningmeester als dank.
6. Verkiezingen
De volgende bestuursleden zijn volgens het
rooster aan de beurt van aftreden:
P. Willeboordse en R. Boots en A. de Kraa
Deze bestuursleden P. Willeboordse en R.
Boots stellen zich herkiesbaar.
Dhr. A. de Kraa stelt zich niet meer
beschikbaar als bestuurslid.
De zittende bestuursleden worden bij
acclamatie herkozen.
7. Verkiezing kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie die de jaarrekening
2013 heeft gecontroleerd bestaat uit
dhr. D. Meeusen en dhr. C. van Vlijmen
Dhr. D. Meeusen is aftredend. De commissie
2015 zal bestaan uit de heren C. van Vlijmen
en Castel.
Er moet een reserve lid gekozen worden.
Dhr Miltenburg stelt zich beschikbaar als
reserve lid.
8. Rondvraag
Er wordt door een aantal leden gebruik
gemaakt van de rondvraag.
9. Verloting
Er zijn weer veel leden die hun gewonnen
prijs in de tuinwinkel kunnen afhalen.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering na ieder
bedankt te hebben voor zijn en/of haar
inbreng.

Jaar van de Bodem 2015
Begrijp je grond: de grond van je tuin is heel
belangrijk, de eerste stap naar het kweken van
mooie, gezonde gewassen begint met de zorg
en de kennis van de grond.
Op ons complex is de grond al jaren in gebruik
en niet altijd goed verzorgd, maar juist de
verzorging van de bodem is belangrijk.
Elk jaar moet deze bodem gevoed worden en
aandacht krijgen om jaar in jaar uit goede
gewassen op te kunnen telen.
Voeding en verzorging is meer dan alleen maar
mest onderspitten of kunstmest strooien,
denk ook eens aan de waterhuishouding.
Beperk de hoeveel water die nodig is, geef
alleen water aan planten die daar het meest
behoefte aan hebben, net verplante planten ,
zaailingen. Verder is het bedekt houden van de
grond met mulch belangrijk voor de
waterhuishouding: de verdamping gaat
minder snel.
Een dicht geslagen bodem is niet fijn om op te
werken, maar ook elk jaar de bodem keren
door elk jaar weer te spitten is niet nodig en
verkeerd.
Verbeter de structuur van de bodem met
compost of mest door dit in de bovenste laag
te werken. Ook de grond losmaken met een
spitvork is een goede manier om lucht en
voeding in de bodem te brengen zonder het
bodemleven te verstoren.
Voor de leden die op de ALV zijn geweest: de
presentatie van onze spreker ging ook over dit
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onderwerp en de informatie is nog te vinden
in onze tuinwinkel.
Omdat er veel gesproken wordt over
composteren en bijna op elke tuin er wel een
compost hoop ligt of een compostvat staat zal
er op korte termijn een speciale nieuwsbrief
volgen over dit onderwerp.
Veel tips over hoe een goede composthoop er
uit moet zien en waar het soms fout gaat.
Eddy Heerschop Onderhoud Levenslust.

Workshop minifotoboekje door Anita
Kieboom
Foto’s heeft iedereen!! Van (klein)kinderen,
tuin en dagjes uit. Deze staan meestal op de
computer of liggen in een schoenendoos te
verstoffen. ZONDE!!
Daarom wordt er op woensdag 13 mei een
workshop minifotoboekje georganiseerd. Dit
met behulp van bierviltjes. Nieuwsgierig
geworden?
Meld je aan via het inschrijfformulier in de
kantine op de tuin. Dit kan tot uiterlijk
zaterdag 9 mei.
De kosten zijn € 5,00 per persoon inclusief
materiaal, koffie of thee met iets lekkers.
Zelf meenemen: schaartje, (mesje), potlood
met scherpe punt, liniaal en natuurlijk foto’s
max 12.
We beginnen om 13.30 uur

Van de tuinwinkel.

Zo langzamerhand wordt het
weer eens tijd om aan het poten van de
aardappelen te denken. Het is nog wel wat aan
de frisse kant buiten maar we houden moed
en gaan ervan uit dat de lente snel komt.
Wist u echter dat u de teelt van de vroege
aardappelen kunt vervroegen door gebruik te
maken van vlies- of teeltdoek. Dit kan de oogst
toch zeker met 2 á 3 weken vervroegen en zeg
nu zelf wat is er lekkerder dan de eerste
nieuwe aardappelen uit eigen tuin? De
aardappelen dienen dit jaar in vak C van uw
tuin te worden gepoot. Voor een plattegrond
van uw tuin zie het publicatiebord.

Naast de normale
bemesting met stalmest is het voor
aardappelen van belang dat er voldoende
kalium in de grond aanwezig is. Om dit te
bereiken kan er bijgemest worden met 5 kg
patentkali per 80 m2. Dit kan voor het poten
gebeuren of zodra de planten aangeaard
worden. Omdat kalium een natuurproduct is
mag het ook toegepast worden in de
biologisch dynamische landbouw.

Dan hebben we nog een
aanbieding voor u, die gezien het
bovenstaande, later in het jaar zijn nut kan
bewijzen. Voor het vervoeren van b.v. uw
aardappeloogst hebben wij voor uw kruiwagen
een massief wiel in de aanbieding. Dus nooit
meer lekke banden op de meest ongewenste
momenten.
Voor de prijzen van bovenstaande
aanbiedingen kunt u informeren in de
tuinwinkel op donderdag- en zaterdagmorgen
tussen 10 en 11.00 uur of even kijken op het
publicatiebord.

