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De vereniging is opgericht op 
1 mei 1979.

Het bestuur bestaat uit de 
volgende leden: 

Voorzi  er; Dick Wickel
dth.wickel@kpnmail.nl
06-57884114
Secretaris; Herman Hogeweg
herman.hogeweg@ziggo.nl
06-45651633
Penningmeester; Renée Muller
renee.muller@quicknet.nl
06-46267678
Lindy Hoogendijk
06-20795770
Monique Baas

Colofon;
`t Schoff eltje is het 
contactorgaan van onze 
Volkstuindersvereniging. 
De nieuwsbrief verschijnt plm. 
4 keer per jaar: in april, juli, 
oktober en januari.

De redac  e bestaat uit 
Lindy Hoogendijk en 
Monique Baas.

Het volgende Schoff eltje 
verschijnt in  aug 2019.
Kopij voor dit nummer kunt u 
tot eind juli  ‘19 aanleveren.

`Uit de bestuursvergadering`
Dinsdag 9 april is de eerste bestuursvergadering van 2019 na de Algemene Leden-
vergadering geweest. Naast de gebruikelijke lopende zaken, was het belangrijkste 
onderwerp op de agenda het onderwerp ‘priva  sering’; het in eigendom verkrijgen 
van het volkstuincomplex. 
De Gemeente Medemblik hee   in februari een overzicht gemaakt van de periodieke  
lasten die voor rekening van de vereniging komen na eigendomsoverdracht; hierbij 
gaat hem OZB (eigenaren- en gebruikersdeel), waterschapslasten en ruilverkavelings-
rente. Hiertegenover staat dat we de jaarlijkse huursom , die we aan de gemeente 
betalen, niet meer verschuldigd zijn. Dit levert een posi  ef fi nancieel resultaat op. 
Daarnaast komen de kosten van jaarlijks groenonderhoud en periodiek ander on-
derhoud (bijv. aan het pad) voor rekening van de vereniging. Voor de kosten van het 
groenonderhoud (haag) zijn twee off ertes opgevraagd bij twee verschillende loon-
bedrijven. Hierover moet nog binnen het bestuur overlegd worden. We zijn dan niet 
meer a  ankelijk van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de Gemeente. 
Verder is gesproken over de verantwoordelijkheden die je als (bestuur van de) ver-
eniging op je neemt bij priva  sering. Dit geldt uiteraard voor het huidige bestuur, 
maar ook voor toekoms  ge besturen. Al met al best wel las  g om dit goed te beoor-
delen. 
De Algemene Ledenvergadering dient uiteindelijk te besluiten of er wel of niet ge-
priva  seerd zal worden. Het bestuur zal dan ook t.z.t. een zo volledig mogelijk beeld 
schetsen van de voors en tegens.

Spinaziebloei. Met Syngenta Seeds Bv in Enkhuizen, hebben we afgesproken zelf te 
kijken of er doorgeschoten spinazie op de tuinen staat. De periode die voor Syngenta 
belangrijk is, is van eind mei tot plm. half juli. Bij deze het verzoek om, als je doorge-
schoten spinazie, (die toch niet meer te eten is), op je tuin hebt staan deze z.s.m. te 
verwijderen.

Omdat we sinds februari een nieuwe website hebben, ontstond de vraag of we de 
Nieuwsbrief willen voortze  en en zo ja in welke vorm.  Het bestuur is van mening 
dat er een Nieuwsbrief moet blijven bestaan, maar dan voornamelijk om nieuws uit 
de bestuursvergaderingen te melden.  Ander algemeen tuinnieuws en tuinweetjes 
kunnen beter op de website geplaatst worden. In de Nieuwsbrief kan daar dan naar 
verwezen worden. Ook een vraag- en aanbod rubriek kan in de Nieuwsbrief (of even-
tueel tussen door per mail). Een ieder die iets interessants te melden hee  , (voor 
Nieuwsbrief en/of website) kan dit dus blijven doorgeven aan de redac  e van het 
‘Schoff eltje’ (schoff eltje@volkstuinwognum.nl ).
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`40-jarig bestaan`

Gezien de getoonde belangstelling voor de viering van het 40-jarig bestaan, zowel op de ALV als daarvoor en daar-
na, besluit het bestuur geen ac  viteiten te organiseren, dan wel nogmaals de belangstelling te peilen.

`Mededelingenbord`
‘Troep’ bij mededelingenbord.
Regelma  g leggen medetuinders dingen bij het Infobord, die gra  s meegenomen mogen worden. Dat is Super! 
Want daar is het mededelingenbord/huisje ook voor bedoeld! De gever wordt wel vriendelijk verzocht  na enige 
 jd niet meegenomen spullen op te ruimen. 

Zo ligt er op dit moment al sinds begin van het tuinseizoen een (dubbelglas) raam,  waarvoor blijkbaar geen 
belangstelling is. Wil de eigenaar dit s.v.p. opruimen?

`Wist u dat...`

De aanhanger, die al enige  jd op het eerste parkeerterrein staat, van de vereniging is en inmiddels gerepa-
reerd is. De verlich  ng is vernieuwd, waardoor er weer op de openbare weg mee gereden kan worden. We 
zullen een plekje vrijmaken naast of bij het infobord. Ieder lid kan de aanhanger gebruiken, maar het is niet 
de bedoeling er permanent privégebruik van gemaakt wordt. Er is eventueel een afdeknet beschikbaar.  Hij is 
vooral bedoeld voor aan- en afvoer van materialen naar de tuin.  We zullen hem wel op slot ze  en om onge-
node gasten niet op een idee te brengen.  Het slot hee   een 5 –cijferige code. Als je gebruikt wilt maken van 
de aanhanger, bel dan even met Herman Hogeweg, 06 456 516 33, stuur een sms’je of stuur een Whatsappbe-
richtje. Je krijgt dan de code door waarmee het slot ontgrendeld kan worden.  Op dit moment staat de aanhan-
ger vast aan het infobord. S.v.p. op dezelfde plaats terugze  en en op slot ze  en. Een wi  e kentekenplaat met 
kenteken van je eigen auto is verplicht.

We hebben geen eigen adres, maar het fi etspad/toegangsweggetje hee   wel een naam en is dus te vinden in 
de systemen/routeplanners. Het verzoek is dan ook om bij calamiteiten het volgende aan 112 door te geven:
Volkstuincomplex Wognum/Nibbixwoud, gelegen aan fi etspad “Over de Leek’, 
te bereiken via Dorpsstraat t/o nr. 5 in Nibbixwoud.


