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Mededelingen van het bestuur. 
Veel verenigingen hadden in de eerste maanden van 
2020 een Algemene vergadering (ALV) gepland. Zo 
hadden wij 18 maart al gereserveerd, maar de door het 
kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van de 
bestrijding van het coronavirus maakten het echter 
voorlopig niet mogelijk om bijeenkomsten en 
vergaderingen te organiseren. 
De ALV in de normale vorm kan ook nu voorlopig nog 
geen doorgang vinden.  
In dit stuk wil ik nader ingaan op hoe kan worden 
gehandeld gedurende de periode dat geen ALV kan 
worden georganiseerd. In onze Statuten staat hierover 
het volgende aangegeven [artikel 11 lid 1]: 
“Jaarlijks, uiterlijk binnen drie maanden na afloop van 
het verenigingsjaar, wordt een algemene 
(jaar)vergadering gehouden.” 
Op dit moment is de meest voor de hand liggende optie 
om de ALV uit te stellen tot nader bericht, hoewel dit 
dus in strijd is met de Statuten. De maatregelen die het 
kabinet heeft afgekondigd gaan in dit geval boven de 
regels van de vereniging. 
Ook zonder het houden van een ALV blijft het bestuur 
verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. 
Het bestuur blijft sowieso verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van alle lopende zaken die nodig zijn voor de 
continuïteit van de vereniging. Gedurende de periode 
van uitstel van de ALV zal het bestuur in ieder geval 
geen ingrijpende beslissingen nemen. Beslissingen 
waarvoor goedkeuring van de ALV nodig is worden 
uitgesteld, tenzij het belang van de vereniging daarmee 
ernstig in het gedrang komt. 
De vergaderstukken heeft u begin maart ontvangen ter 
voorbereiding van de ALV van 18 maart. De daarop 
vermelde agendapunten blijven staan tot zich de 
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mogelijkheid voordoet een nieuwe datum 
vast te stellen. 
Toch zijn er wel enkele punten die ik aan 
de orde wil stellen: 
1. 
Als onderdeel van de te bespreken zaken 
rondom financiën ontbreekt voorlopig de 
goedkeuring van de ALV over 2019. De 
kascontrolecommissie is wel bijeen 
geweest en heeft hierover een schriftelijk 
document aan de penningmeester 
verstrekt. 
Ook over de begroting heeft de ALV zich 
niet kunnen uitspreken, evenals de 
instemming voor verhoging van de 
tuinhuur m.i.v. 2021 [indexering huurprijs 
gemeente Vlissingen]. 
2. 
Van de huidige bestuursleden heeft Eddy 
Heerschop aangegeven te stoppen als 
bestuurslid. De combinatie van werk, 
politiek en bestuurswerk is niet werkbaar 
en helaas heeft hij er voor gekozen te 
stoppen als bestuurslid. 
Er wordt gezocht naar invulling van de 
vacature [hebben we intussen ook 
gevonden], maar de ALV moet zich 
hierover uitspreken. 
Ook voor de kascontrole over 2020 moet 
een nieuw lid worden gekozen. 
3. 
Tijdens de ALV worden de eerste 
certificaten uitgeloot, zoals destijds ook is 
vastgelegd in het “reglement uitgifte 
certificaten VTV Levenslust” . 
Dit zal dus wat later in 2020 plaatsvinden. 
In de afgelopen periode zijn er ook geen 
‘fysieke’ bestuursvergaderingen geweest. 
Lopende zaken worden per e-mail 
afgehandeld terwijl het DB wel enkele 
keren bijeen is geweest om lopende zaken  
te bespreken. 
Zodra het mogelijk is zullen wij een 
nieuwe datum voor de ALV kiezen en aan 
u doorgeven. U krijgt dan van ons een 
nieuwe uitnodiging met bijbehorende 
agenda. 
Gedurende de tijd dat als gevolg van de 
door het kabinet voorgeschreven 
maatregelen in verband met het 
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coronavirus geen vergaderingen kunnen 
worden gehouden, worden de volgende 
richtlijnen aangehouden: 

● Bestuur behandelt alleen lopende 

zaken en stelt ingrijpende 

beslissingen waarvoor 

besluitvorming door ALV 

noodzakelijk is zo veel mogelijk 

uit; 

● Bestuursvergaderingen en stemmen 

door bestuursleden gebeuren 

digitaal. Indien statuten anders 

voorschrijven gebeurt dit met een 

beroep op artikel 2.8 lid 2 BW 

(redelijkheid en billijkheid); 

● Leden ontvangen bericht over 

uitstel ALV tot nader bericht; 

● Indien leden komen met een 

verzoek tot een reguliere ALV, dan 

wordt door het bestuur nogmaals 

een afweging gemaakt of het gelet 

op de omstandigheden redelijk is 

om toch een ALV te houden; 

 

 
Tomaten en paprikaplanten 
Ook dit jaar zijn er door veel leden 
tomaten, courgette- en paprikaplantjes 
besteld. Ik ben al maanden bezig met 
zaaien, verspenen, labels schrijven en 
water geven. Er zijn twintig soorten 
tomaten, acht soorten paprika’s, gele en 
groene courgettes. In totaal zijn er 1100 
plantjes besteld.     Ik heb er zo’n 1700 
gekweekt dus ook nog een aantal voor de 
“vrije verkoop”. De groei gaat goed en 
laten we hopen dat er geen late 
nachtvorst meer komt zoals dit vorig jaar 
het geval was. Dit komt het uiterlijk van 
de plantjes niet ten goede, alhoewel het 
niet veel uitmaakt voor het uiteindelijke 
resultaat: de oogst!  
Wilt u zeker zijn van plantjes dan kunt u 
ze nog steeds bestellen, al raken 
bepaalde soorten nu wel uitverkocht 
(lees: besteld). Levering van bestellingen: 
begin mei tegen 85 cent per stuk.  
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Engerlingen bestrijden doe je zo! 

Engerlingen zijn de larven van een 
bepaalde kever-familie, de 
'bladsprietigen'. Deze naam krijgen ze 
omdat de eindleden van hun antennen 
bestaan uit platte lamellen. Hiertoe 
behoren onder andere de meikever 
(Melolontha melolontha), de junikever 
(Amphimallon solstitialis), het 
rozenkevertje (Phyllopertha horticola), de 
sallandkever (Hoplia philanthus),… 

 

In Vlaanderen en Nederland is het nogal 
vaak de sallandkever (Hoplia sp.) die 
problemen veroorzaakt in onze mooie 
gazons. Maar ook steeds vaker het 
rozenkevertje en de junikever.  

De engerlingen vreten graswortels af tot 
vlak onder het groeipunt, waardoor de 
grasmat los komt van de minerale 
ondergrond. Het gevolg is verdroging van 
de grasmat bij verminderende regenval. 
Als secundaire schade is er het ‘los 
plukken’ van het gazon door merels en 
kraaiachtigen op zoek naar deze 
engerlingen. Hierdoor vergroot de kans 
dat het gazon vlugger veronkruidt met 
straatgras, ... 

De duur van de levenscyclus bij 
“bladsprietigen” loopt sterk uiteen. Bij 
het rozekevertje is dit één jaar; bij de 
junikever en Hoplia philanthus 2 jaar en 
bij de meikever 3 tot uitzonderlijk 4 jaar. 
Engerlingen zijn ivoorkleurige, sterk 
gekromde larven, met een dik zakvormig 
uitgestulpt achterlijf, dat wat 
doorschijnend en vaak donker van kleur is 
door de onderliggende darminhoud. De 
larve is voorzien van 3 paar bruin 
gekleurde borstpoten en een bruin 
gekleurde kop. De lengte van de grotere 
larven varieert van soort tot soort: 1.5 tot 
3.5 cm !! 

In het eerste larvestadium voeden de 

Ook zullen er dan planten van 
sierkalebassen en eetbare pompoenen 
worden aangeboden. 
Start van de vrije verkoop in/voor de 
tuinwinkel: zaterdag 9 mei. Ook dan 
geldt: 1 klant tegelijk bij de plantjes, 1 
klant tegelijk naar binnen en u kunt 
alleen (liefst contactloos) pinnen. Houdt 
ook bij het wachten anderhalve meter 
afstand!  We zullen dan een uurtje langer 
open zijn, dus van 10 tot 12 uur. 
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larven zich vaak met alleen humusachtig 
materiaal. De oudere larven voeden zich 
gedurende hun verdere ondergronds 
bestaan aan de fijnere wortels van 
planten, struiken en bomen. Dit gaat van 
haarwortels in het tweede larvestadium 
tot grotere wortels in latere stadia. 
Enkele tweejarige larven van de meikever 
zijn bijvoorbeeld reeds voldoende om een 
jonge boom volledig te doen afsterven. 
Gedurende de derde zomer verpoppen de 
meikeverlarven op een diepte van 
ongeveer 30 tot 50 cm, om het volgende 
voorjaar (2e helft april - mei) als adult te 
voorschijn te komen. 

De volwassenen kevers kruipen uit de 
grond vanaf 2e helft van april-begin mei 
tot soms in juli, terug afhankelijk van de 
soort. Dan is hun chitinelaag nog zacht en 
gemakkelijk penetreerbaar voor 
insecticiden: dus rond 20 april is het 
ideale tijdstip om een preventief 
insecticide-laagje te leggen in de bodem 
waar veel aantasting is gebeurd! Want 
voor een doorsnee gazonbezitter is het 
zeer moeilijk om bij het vinden van 
engerlingen de juiste keversoort te gaan 
bepalen. 

De adulte kevers leggen hun eitjes zeer 
verspreid in de tijd af, afhankelijk van de 
soort. Bij het rozekevertje is dit reeds 
heel kort na de ontluiking. Bij de andere 
soorten is dit meestal wat later, vanaf juli 
- augustus. Allen doen ze dat door gaatjes 
in de grond te boren waar ze hoopjes van 
twaalf tot dertig eitjes in afleggen, soms 
zelfs tot 10-15 cm diepte. Dit laatste 
gebeurt doordat de wijfjes IN de bodem 
te kruipen. Na 3 tot maximum 6 weken 
ontluiken deze eitjes. Het eerste jaar 
leven de larven nog nét onder het 
bodemoppervlak en zijn ze nog te 
bestrijden met een insecticide. Het 2e 
jaar van de cyclus kruipen ze reeds dieper 
in de grond; evenals in het derde jaar 
zodat ze dan moeilijk te bestrijden 
vallen! Daarom best ook een insecticide 
toepassen en overvloedig inregenen in de 

bodem rond half augustus-half september. 
Op deze manier worden de 1e jarige 
larven (van de keversoorten met een 
meerjarige cyclus) die vrij oppervlakkig 
zitten misschien nog dodelijk getroffen, 
vooraleer ze dieper migreren.   

Een 100 % efficiënte chemische 
bestrijding van larven van deze 
“bladsprietigen” is met één behandeling 
zo goed als onmogelijk ! 

De beste oplossing is 
volgend bestrijdingsschema: per jaar 2 
keer behandelen : 

• 1e keer omstreeks 15-20 april (= 

ogenblik van de ontluiking van nieuwe 

kevers)      

• 2e keer omstreeks half augustus tot 

half september, ten laatste eind 

september (= om de jonge 1e 

jaarslarven af te doden vooraleer ze 

dieper migreren in debodem) 

Dit bestrijdingsschema zo'n 3 jaar na 
elkaar aanhouden én met zéér véél water 
overvloedig inregenen. 

 


