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Agenda 2014
♠ Opening

♠ Ingekomen stukken en

mededelingen

♠ Notulen jaarvergadering 2013

♠ Jaarverslag secretaris

♠ Jaarverslag penningmeester

♠ Contributiebedragen 2015

♠ Verslag kascommissie

♠ Benoeming lid kascommissie

♠ Leveranciers zaden

en pootmateriaal

♠ Gewenste activiteiten 2015

♠ Statuten en jaarvergadering

♠ Rondvraag

♠ Lezing over bijenhouden

door Hein Hogenhuis

♠ 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

Woensdag 26 november 2014 om 19:30 uur,
in Hotel de Bleek, Stationsweg 1, Franeker.

Bioloog Hein Hogenhuis houdt deze
avond een voordracht met beelden over
het onderwerp 'bijen en bijen houden'.

WWeeeett wwaatt jjee eeeett!!
HHuuuurr eeeenn vvoollkkssttuuiinn..

Compost bestellen
Compost zorgt ervoor dat de zware kleigrond beter
bewerkbaar en meer vochtdoorlatend wordt en draagt bij aan
een goede vruchtbaarheid en kwaliteit van bodemleven.

De befaamde wormencompost van Gerrit Meijer kan
rechtstreeks bij hem besteld worden, maar alleen per 5 kubieke
meter tegelijk.
Telefoon 06 27622661 , e-mail gameijer@arkens.nl

De prijs is 75 euro inclusief bezorging tot aan het toegangshek,
dat komt neer op 15 euro per m2 compost (=12 kruiwagens).

Frezen en Ploegen
Wilt u uw tuin laten ploegen of frezen, neem dan contact op

met de heer Kuiken uit Dongjum (0517 394029) of de heer

Sijbesma uit Schalsum (06 51633493 of 0517 391840).



Volkstuinvereniging 'de Troch-
setters' heeft op dit moment 85
leden, waarvan 54 een tuin op
Bloemketerp huren, 5 een tuin
aan de Harlingerweg hebben, en
26 vijf-euro-leden, die de
vereniging een warm hart
toedragen.

Onderhoud
Ook dit jaar kende onverwachte
weersomstandigheden zoals het
ontbreken van vorst, een warm
en droog voorjaar en een hele
lange nazomer.
Het onderhouden van de tuinen
kost vanzelfsprekend 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.

De graspaden zijn ook dit jaar
weer piekfijn onderhouden,
dankzij de inzet van Marko
Kloostra als belangrijkste
vrijwilliger en de in 2013
aangeschafte maaimachine.

De buitenranden van het tuin-
complex Bloemketerp worden
met de motormaaier onder-
houden door Oane Feenstra.

Volgens afspraak met de
gemeente Franekeradeel wordt
het tuinafval op de derde dinsdag
van elke maand opgehaald,
waardoor het aanzien van het
Kor Bootpaed netjes blijft.

Oproep nieuwe vrijwilligers
Het afgelopen seizoen heeft een
groep vrijwilligers weer
regelmatig de handen uit de

mouwen gestoken bij het
onderhoud van het terrein.
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 2014 betaald.
Ook dit jaar ziet het bestuur geen
reden om de tuinhuur te
verhogen.
Wel wordt geconstateerd dat de
5 euro, die ondersteunende leden
bijdragen, niet in alle gevallen
kostendekkend is.

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 firmaAgratotaal, Buterhoeke
62, 9041AD Berltsum, 0518
462456, verkoopt pootgoed,
zaden van de Friese firma
Douma, zaailingen van goede
kwaliteit en andere
tuinbenodigdheden.
Iedereen die in 2014 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.

Open dag 2014
Op zaterdag 31 mei en zondag
1 juni werden de Velt-
ecotuindagen georganiseerd bij
de biologische tuinen van Pieter
van Gosliga.
Grootste publiekstrekkers waren
natuurlijk de twee biologische
varkens van Landgoed Arcadia,
die enkele dagen kwamen
logeren in één van de tuinen in
Bloemketerp.
Helaas werd de geplande
excursie naar het Langdoed van
boer Hotze Heeres op het laatste
moment afgelast.

Parkeerkaarten Bloemketerp
Er is tot 2018 ontheffing van het
parkeerverbod op Bloemketerp
door de gemeente afgegeven.
Eén parkeerkaart is beschikbaar
op Bloemketerp (hangt aan de
gereedschapskist van Dhr. J. de
Vries, tuin 21 ).

Scholen Bloemketerp
De gemeente Franekeradeel
heeft dit jaar toch besloten de
bouwplannen voor een nieuw
schoolgebouw bij Bloemketerp
door te zetten.
Het schoolgebouw is gepland in
de zogenaamde Schapenweide
bij de rondweg, naast de
fietstunnel.
Vooralsnog lijkt het er op dat het
voorbestaan van ons volkstuin-
complex niet bedreigd wordt.

Verder is er met de gemeente
overleg geweest over het
onderhoud van de omgeving van
de tuin aan de Harlingerweg. ♠

Jaarverslag volkstuinvereniging ‘de Trochsetters’ 2014

De belangstelling voor moestuinieren in Franeker is onverminderd
groot, alle beschikbare percelen zijn verhuurd en voor vrijgekomen
tuinen dienen zich in een mum van tijd nieuwe belangstellenden
aan.




