
          Vereniging van amateur tuinders 
 “TOT IEDERS GENOEGEN” Heemskerk 
              Opgericht 20 december 1963. 
               
 

     verslag van de complexbestuursvergadering Bickershof 2020, gehouden op 20-01-2020 
 

Aanwezig: 46 leden, afbericht ontvangen 8 leden, gast hr. Cor van Dijk(AVVN), Henk Maas en 
Bert Potgieter.(bestuur TIG) 

 
1.0 Opening. 

Henk ten Berge opent de vergadering en heet iedereen welkom en is blij met de betrokkenheid van 
de aanwezige tuinders. 
Hij stelt het toekomstig bestuur voor met hun taken: 
 
Henk ten Berge, voorzitter, klusploeg, bouw en taxatie commissie. 
Rob Scholder, algemeen werk, coördinator en aanspreekpunt binnen het bestuur. 
Alex Paap, groenvoorziening, snoei/snipperploeg. 
Theo de Ruiter, was reeds als bestuurslid aangesteld in 2019, slootkant en maaiploeg. 
Jan Borst, veiligheid en communicatie. 
Paula Voortman, tuincontrole, activiteiten, evenementen, werven nieuwe mensen voor diverse 
activiteiten. 
Riet Beentjes, uitgifte tuinen en ledenadministratie. 
 
Henk ten Berge vraagt of er bezwaar is tegen het voorgestelde bestuur, er is geen bezwaar, en 
hiermede verklaard hij het toekomstige bestuur als benoemd. 
 
Namens het bestuur wenst Henk iedereen een goed tuinjaar en bedankt de medewerkers van de 
kantine voor de koffie/thee en cake. 

 
2.0 overledenen afgelopen jaar. 
  

20-11-2019, mw Joke Schilder, had tuin 125 en stond in de kantine op de koffieochtend. 
06-12-2019, dhr. Jan Verhoog, tuin 131. 
02-01-2020, dhr. Gerard Limmen, tuin 216 
 
Henk vraagt om 1 minuut stilte. 

 
3.0 Ingekomen stukken. 

In het Tuintje stond een verzoek voor Wifi op ons complex, ook heeft daar een reactie van Alex 
Paap in gestaan,Alex licht e.a. nog kort toe. Het is niet alleen duur maar ook nadelig voor de 
bijen.Het bestuur is het daar mee eens. 
De indiener van het verzoek stelt ook dat het een zaak is van het overkoepelend bestuur. Daarmee 
is het voor deze vergadering afgedaan.  
Mevrouw Grit, tuin 146 meld dat zij niet altijd het Tuintje ontvangst. ( noot Riet: Zij heeft 
aangegeven dat de brievenbussen bij haar thuis (flat) vaak worden opgebroken en dat zij daarom 
het Tuintje op haar tuin zou willen ontvangen, maar ze kan deze altijd ophalen in de kantine!) 
 
 
Via de mail een verzoek ontvangen van R. de Groot, tuin 126 om tijdens het broedseizoen geen 
snoeiwerk te verrichten aan bosjes en hagen, en in de winterperiode (na de schouwdatum in 
oktober tot na de winter) de sloot verplicht met rust laten en ook de sloot niet te baggeren zodat de 



amfibieën en evt andere dieren ongestoord de winter door kunnen komen. (Henk meldt dat hij er 
vanuit gaat dat ieder weldenkend mens geen nest verstoord en dat de doorstroming van de sloot 
ook moet doorgaan. Maar iedereen kan er rekening mee houden.) 
 
 

4.0 Mededelingen.  
Mededelingen zullen voortaan per email worden gedaan worden of via de brievenbus op de tuin en de    
publicatieborden, 
      
Enkele van de spelregels, die bij de per mail verstuurde uitnodiging waren bijgevoegd, worden 
toegelicht. 
Zoals: coniferen hoger dan 2,5 mtr zullen binnen redelijke termijn teruggesnoeid behoren te worden 
ivm de kans op het omwaaien en mogelijke schade daarvan. 
  
Geluidsoverlast van b.v. elektrische/accu heggenscharen, alleen toegestaan in de daarvoor vermelde 
tijden in het Huishoudelijk Regelement. Dit geld ook voor radio`s e.d. Elkaar hier op aanspreken, bij 
herhaaldelijk overlast kan contact met het bestuur worden opgenomen. 
 
Hoogte van de hagen, 120 – 160 cm, bij een conflict tussen 2 tuinen 1.40 cm. 
Er wordt gevraagd naar de reden hiervan, antwoord; doelstelling van het complex is openheid, er 
ontstaat een kleine discussie hierover. Er wordt gemeld dat sommige tuinen helemaal dicht  
zijn.Er is geen border aanwezig, waar moet de haag staan etc. Sommige situaties bestaan al 10,15 jaar 
De voorzitter erkent dat er met enkele tuinders moet worden overlegt hoe ea in orde gemaakt kan 
worden. Het zal allemaal niet in 1 keer gaan. 
 
De bij de uitnodiging meegestuurde spelregels zijn hiermee vastgesteld. 
 
Het nieuwe bestuur meldt dat nieuw uitgegeven tuinen in de staat volgens de huidige  regels moet 
worden gebracht. Het bestuur meldt dat, voordat tuinen opnieuw worden uitgegeven, deze volgens de 
huidige regels moet worden aangepast. 
 
Nieuwe tuinders zullen het eerste jaar een coach toegewezen krijgen om uitleg van de spelregels te 
geven en waar op te letten, geen ongevraagd advies  hoe te tuinieren. 
 
Elke zaterdag zal er een spreekuur van het bestuur zijn in de kantine, van 11.00 tot 12.00 uur. Er zal 
dan een bestuurslid aanwezig zijn. Dit moet nog in gang gezet gaan worden.  
 
Zoals als reeds in het Tuintje is vermeld is een brievenbus verplicht op de tuin. 
Het Tuintje zal voortaan per email verstuurd worden. Het Tuintje zal ook in de kantine te verkrijgen 
zijn en staat op de website, 
 
D. Morren, tuin 119, meldt dat de afzender van de email met uitnodiging voor de vergadering als spam 
werd gezien. Was niet herkenbaar als van TIG. (Dit zal elke ontvanger zelf moeten instellen/regelen) 
Ook wordt er naar de afmetingen van de brievenbus gevraagd, antwoord: normale maten. 
 
 
4.1 Overige Mededelingen.  
De plaats van de aardappels in het jaar 2020: achterste gedeelte van de tuin. 
 
Door het algemeen bestuur is vorig jaar besloten om geen Round Up meer te verkopen in het winkeltje 
en verzoekt ook iedereen om het niet meer te gebruiken. 
 
 
 
 



5.0 Gevraagd. 
Vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. Indien er geen vrijwilligers beschikbaar zijn dan zullen 
sommige werkzaamheden door professionele krachten moeten worden gedaan. Maar om ea betaalbaar 
te houden is het wenselijk dat het door eigen leden word gedaan. 
Binnenkort komt de klussen lijst in het Tuintje te staan. 
 
6.0 Rondvraag. 
Hr. de Kleijn, Bic 57, geweldig dat er weer een bestuur is, wel alvast nadenken over de continuïteit 
van het bestuur. 
 
Hr  Keesmann Bic 72 meld dat: 
1- De hoge / dichte hagen gedoogd zijn en het geeft ook diversiteit aan de tuinen, dit moet niet  
    Worden weggewuifd. 
2- De tijden van het toegestane geluid beperkt zijn, overwegen om dit aan te passen? 
3- Wifi, is met de tijd meegaan! Verzoek was ook om dit door het algemeen bestuur te laten uit 
voeren. 
 
HR. L. Kölhenberg Bic 27, adviseert om de haag handmatig te snoeien als overlast door mechanische 
en accu-heggenscharen wordt ervaren. 
 
Mw. G. de Munk 76a, 
1- bordje onbevoegde is slecht leesbaar, hangt te hoog, graag naar beneden plaatsen.( = aktie !) 
2- honden niet onaangelijnd laten lopen! Heeft als de nodige uitwerpselen moeten opruimen. 
     Reactie bestuur: Honden op het complex moeten aan de lijn. 
3- Lijst namen in de publicatie borden zijn niet actueel. (= aktie !) 
 
Hr. K. Hoogkamp Bic 101a, bedankt het nieuwe bestuur, maar gelieve geen politie agent te spelen, de 
sfeer graag vriendelijk houden, er moet soms wat geschipperd kunnen worden, de regels ruim 
uitleggen. 
 
Hr de Zeeuw Bic 76,.als er bv weer een vijver leeggeruimt moet worden, een potje geld reserveren om 
het te laten doen, vond het zwaar werk. 
     Reactie bestuur: hier zijn in principe middelen voor( en zie ook Art.22.b HhR.) 
 
Hr. S. Besseling Bic 37,  
1- De aanhanger zou voor iedereen beschikbaar zijn, hoe te regelen. Alex Paap meld dat deze bestemd         
     is voor de snoeiploeg, (het is nog een beetje onduidelijk, de verlichting is ook niet in orde.) 
2- diverse tuinen zijn erg nat, kunnen die niet doorgespoten worden?,Alex Paap meldt dat het met de  

machine van het complex te gevaarlijk is vanwege de hoge druk. Men dient het zelf te regelen, met    
bv een eigen pomp doorspuiten. 

     Materiaal om drainage aan te leggen regelt de vereniging, echter wel zelf aanleggen. 
 
7.0 sluiting vergadering. 
 
Henk ten Berge bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering en meldt dat de heer Ton Smit nog 
e.a. gaat vertellen hoe hij het tuinieren benaderd, (namelijk ecologisch) 
 
( naschrift van ondergetekende over de zienswijze van Ton Smit) 
 
Was een leerzame aanvulling over de manier van tuinen. Vooral de manier: je moet het gewoon 
proberen, het heeft tijd nodig, de grond is belangrijk, moet je koesteren, het hoeft niet altijd netjes, 
Je moet het evenwicht zien te vinden. Ik ga me er meer in verdiepen. 
 
Theo de Ruiter 
Complex secretaris Bickershof 


