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Agenda 2013

♠ Opening

♠ Ingekomen stukken en

mededelingen

♠ Notulen jaarvergadering 2012

♠ Jaarverslag secretaris

♠ Jaarverslag penningmeester

♠ Verslag kascommissie

♠ Benoeming lid kascommissie

♠ Leveranciers zaden

en pootmateriaal

♠ Gewenste activiteiten 2014

♠ Rondvraag

♠ Lezing Dhr. Heitman

♠ Pauze met verloting

♠ Sluiting ♠

Geachte leden van 'de Trochsetters',

Hierbij nodigt het bestuur van de Volkstuinvereniging
‘de Trochsetters’ u uit tot het bijwonen van de
jaarvergadering, die zal worden gehouden op

Donderdag 21 november 2013 om 19:30 uur,
in Hotel de Bleek, Stationsweg 1, Franeker.

Dhr. Heitman houdt deze avond een voordracht
met als onderwerp 'snoeien' en beantwoordt
allerlei vragen over tuinieren uit de zaal.

WWeeeett wwaatt jjee eeeett!!
HHuuuurr eeeenn vvoollkkssttuuiinn..

Compost bestellen
Een ieder die de befaamde wormencompost van Gerrit Meijer
nodig heeft, kan tijdens de jaarvergadering de bestelling
doorgeven. Bestellen per e-mail kan tot 30 november a.s. via
secretaris@trochsetters.info.
De prijs is 1 5 euro per kubieke meter compost (=12 krui-
wagens), inclusief bezorging tot aan het toegangshek.
Bestellen kan in hoeveelheden vanaf een halve m3.
In het begin van december zal de compost afgeleverd worden,
dit kan ook aan de Harlingerweg of de Stationsweg, maar
alleen per 5 kubieke meter tegelijk.
De betaling van uw bestelling kan overgemaakt worden op
bankrekening 581316991 t.n.v. de Trochsetters, Franeker,
onder vermelding van uw tuinnummer en de bestelde
hoeveelheid.
De compost zorgt ervoor dat de zware kleigrond beter
bewerkbaar en vochtdoorlatender wordt en draagt bij aan een
goede vruchtbaarheid en de kwaliteit van het bodemleven.



Volkstuinvereniging 'de Troch-
setters' heeft op dit moment 94
leden, waarvan 61 een tuin op
Bloemketerp huren, 5 een tuin aan
de Harlingerweg hebben, en 30
vijf-euro-leden, die de vereniging
een warm hart toedragen.

Onderhoud
Ook dit jaar kenden we weer
extreme weersomstandigheden
zoals strenge vorst, een lang en
koud voorjaar, een droge zomer en
een zware herfststorm. Het onder-
houden van de tuinen kost van-
zelfsprekend veel tijd en moeite.
Als er omstandigheden zijn, zoals
ziekte, waardoor het tuinonderhoud
tijdelijk een probleem wordt, geef
dit dan in elk geval door aan het
bestuur, zodat er tijdig voorzorgs-
maatregelen kunnen worden
genomen om de overlast voor
naastgelegen tuinen te voorkomen.

In 2013 heeft de vereniging haar
oude grasmaaimachine op
Bloemketerp vervangen door een
moderne onderhoudsarme maaier.
De vrijwilligers kunnen nu weer
fluitend de grasmat van de paden
piekfijn onderhouden.

De buitenranden van het tuin-
complex Bloemketerp worden met
de motormaaier onderhouden door
Oane Feenstra. De greppels dienen
zo goed mogelijk schoongehouden
worden, om een goede afwatering
te garanderen.
Alle sloten en walkanten zijn dit
najaar gehekkeld door de
gemeente. De gemeente is ook
verantwoordelijk voor het
onderhoud van de bermwal en de
sloot van de Harlingerweg-tuinen.

Oproep nieuwe vrijwilligers
Het afgelopen seizoen heeft een
groep vrijwilligers weer regelmatig
de handen uit de mouwen gestoken
bij het onderhoud van het terrein,
zoals het maaien van de graspaden.
Waarvoor hartelijk dank! We hopen
komend jaar nog meer nieuwe

vrijwilligers te mogen verwelkomen,
want vele handen maken licht werk.

Financiën
De heer Van Veen verzorgt de
financiën van de Trochsetters'.
Vrijwel alle leden hebben de
contributie voor 2013 betaald. Ook
dit jaar ziet het bestuur geen reden
om de contributie te verhogen.

Leveranciers en kortingen
Tijdens de kunstmestverkoop-
dagen in het voorjaar kunnen leden
van 'de Trochsetters' gebruik
maken van de kortingsregeling bij
Welkoop in Franeker voor de
inkoop van zaden en pootgoed.

De firma Agratotaal, Buterhoeke
62, 9041AD Berltsum, 0518
462456, verkoopt pootgoed, zaden
van de Friese firma Douma,
zaailingen van goede kwaliteit en
andere tuinbenodigdheden.
Iedereen die in 2013 hun
aankoopbonnen van Agratotaal
bewaard heeft, wordt verzocht
deze tijdens de vergadering bij het
bestuur in te leveren.
We verzamelen de bonnen en
Agratotaal vergoedt 5% van het
totale aankoopbedrag aan 'de
Trochsetters'. Met deze sponsoring
kunnen we dus in de toekomst
gezamenlijk iets leuks organiseren
en de huurprijzen van de tuintjes zo
laag mogelijk houden.

Excursie Landgoed Hizzard
Op een mooie woensdagavond op
19 juni 2013 reisden een
bescheiden aantal leden per fiets of
auto naar Lollum, al waar we
allerhartelijkst werden verwelkomd
door de familie Kaastra. Hun fraai
aangelegde Landgoed Hizzard is
een lust voor het oog, met
moestuinen, kunstwerken, een terp
en poelen voor watervogels en
ander wild. Een aanrader!

Open dag 2013
Op 4 mei 2013 werd er door de
plaatselijke afdeling van tuin-

vereniging Groei & bloei de
drukbezochte jaarlijkse Lente Fair
georganiseerd. In samenwerking
met 'de Trochsetters' is het
volkstuincomplex Bloemketerp
opengesteld voor het publiek.
Enkele tientallen bezoekers zijn
rondgeleid over de volkstuin.

75 jaar Volkstuin Sneek
Ter gelegenheid van de feestelijke
opening van het nieuwe
volkstuincomplex en clubhuis van
de vereniging 'Nut en Genoegen' in
Sneek, heeft het bestuur een
bezoek gebracht aan de fraaie,
vernieuwde volkstuinen. In nauwe
samenwerking met de gemeente is
voor de ongeveer 200 leden een
groot complex aangelegd met
uitstekende voorzieningen.
Naar aanleiding van dit
kennismakingsbezoek is op iniatief
van de voorzitter van Sneek
begonnen met kennisuitwisseling
en een nauwere samenwerking
tussen verschillende Friese
volkstuinverenigingen. Op de
eerste bijeenkomst op 14 november
waren naast Sneek en Franeker ook
Joure, Leeuwarden, Makkum, IJlst
en Heerenveen vertegenwoordigd.

Parkeerkaarten Bloemketerp
Er zijn voor 2013 vier kaarten in
verband met de ontheffing van het
parkeerverbod op Bloemketerp
door de gemeente afgegeven. Eén
kaart is beschikbaar op Bloemke-
terp (hangt aan de gereedschapskist
van Dhr. J. de Vries, tuin 21 ). Deze
ontheffing is tot 2018 geldig.

Bezoek aan gemeente
Op 25 september j .l. heeft het
bestuur een bezoek gebracht aan de
twee voor de volkstuin verant-
woordelijke ambtenaren van de
gemeente Franekeradeel.
De gevreesde plannen voor een
nieuw schoolgebouw bij
Bloemketerp zijn in de ijskast
geplaatst, dus is er op dit moment
geen enkele twijfel over het
voorbestaan van ons volkstuin-
complex.
Verder is er gesproken over het
complex Harlingerweg en even-
tuele plannen voor een nieuw aan
te leggen volkstuin in de woonwijk
Franeker Zuid. ♠

Jaarverslag volkstuinvereniging ‘de Trochsetters’ 2013

De belangstelling voor moestuinieren in Franeker blijft onverminderd
groot, alle percelen zijn verhuurd en een enkel vrijgekomen perceel
werd in een mum van tijd uitgegeven aan nieuwe belangstellenden.




