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Bestuurssamenstelling : 

 
Alle post naar:  Postbus 4014,  3102 GA Schiedam. 

 

Verenigingsgebouw  4732572 Schiedamsedijk 10,  3117 HA Schiedam. 

 

Voorzitter Vacant / waarnemend P.Meijer 

 voorzitter@5sluizen.nl 

 

Advies beheer complex P.Meijer 

Bouw en taxatie  taxatie@5sluizen.nl 

 

2
e
 Voorzitter/redactie/ M.Grothues 

Activiteiten voorzitter2@5sluizen.nl 

 

Secretaris Vacant 

 secretaris@5sluizen.nl 

 

2e Secretaris/  P.van Essen 

Tuinuitgifte          tuinuitgifte@5sluizen.nl 

 

Penningmeester  P.van de Minnen 

 penningmeester@5sluizen.nl 

 

2
e
 Penningmeester J.Maris 

  penningmeester2@5sluizen.nl 

 

Kantinebeheer H.Krijnen 

 kantine@5sluizen.nl 

 

Coördinatie werkuren J.Greeven 

Beheer gebouwen werkuren@5sluizen.nl 

 

Verzekeringen F.Ergin 

06-84286117              verzekeringen@5sluizen.nl 

Bereikbaar van :  

ma-vr 18:00 tot 22:00 en za 12:00 tot 16:00 

(Buiten deze tijden wordt de telefoon niet opgenomen) 

 

Algemeen bestuurslid B.Tebrugge 

 

E.H.B.O.posten Tuinen:  218 - 238.   
 

mailto:voorzitter@5sluizen.nl
mailto:taxatie@5sluizen.nl
mailto:voorzitter2@5sluizen.nl
mailto:secretaris@5sluizen.nl
mailto:tuinuitgifte@5sluizen.nl
mailto:penningmeester@5sluizen.nl
mailto:penningmeester2@5sluizen.nl
mailto:kantine@5sluizen.nl
mailto:werkuren@5sluizen.nl
mailto:verzekeringen@5sluizen.nl
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Bestuursmededelingen 
 

Bestuurszitting, elke 1
e
 zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur. 

 
Volgende zittingen :  
 
7 April 2018, 
5 Mei 2018,  
2 Juni 2018 en 
7 juli 2018. 
 
De nieuwsbrief 
Heeft u als tuinder behoefte om een stukje te schrijven in de 
nieuwsbrief?  Laat het ons weten, 
E-mailen naar de redactie :       voorzitter2@5sluizen.nl 
Om misverstanden te voorkomen is het plaatsen van uw kopij een 
verantwoording van de redactie. 
 
Mailtjes aan bestuursleden 
Als u een mail stuurt naar iemand van het bestuur, voeg dan altijd als cc de secretaris toe 
(secretaris@5sluizen.nl). De secretaris is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post en 
beheert ook het archief, op sms-jes en whatsapp berichten wordt door de bestuursleden niet 
gereageerd. 
 
Wat te doen bij inbraak/schade: 
Mocht er in uw tuinhuis ingebroken zijn, dan dient u hier ten allen tijde aangifte van doen bij de politie. 
Uw aangifte en schadeformulier (schadeformulier te downloaden vanaf de site, onder het kopje 
verzekeringen) kunt u dan  mailen naar verzekeringen@5sluizen.nl. Zodra uw aangifte en 
schadeformulier door ons zijn ontvangen, wordt het schadeformulieren door F.Ergin namens het 
bestuur voor gezien ondertekend en opgestuurd naar  Zicht BV. 
Schadeformulieren die Zicht BV ontvangt ZONDER handtekening van F.Ergin worden niet in 
behandeling genomen. 
 
Mocht u schade hebben, bijvoorbeeld veroorzaakt door storm, dan dient  u hier een foto van te 
maken en dit te mailen naar  verzekeringen@5sluizen.nl.  
Zodra uw foto door ons is ontvangen, krijgt u van  ons een schadeformulieren toegestuurd, welke u 
dient in te vullen en op te sturen naar Zicht BV.  
Vergeet u niet te frankeren, want anders kan uw schade niet correct worden afgehandeld. 

 
Repareren watermeter 
Voor het repareren van lekkages of gebreken aan de watermeter en de hoofdafsluiter in de 
watermeterput, heeft het bestuur een contract afgesloten met de firma Toorn en Elsing B.V. Uw 
reparatieverzoek kunt u melden (alleen op werkdagen) middels onderstaand telefoonnummer.    
 

Toorn en Elsing.B.V. 

Couwenhovenstraat 13 

3113 AA Schiedam 

Telefoon: 010-4730221 

 

Lekkages en schades aan de watermeterput en schades ontstaan door onachtzaamheid (bevriezing) 

zijn hierbij niet inbegrepen en moeten door de tuinder zelf betaald worden. 

mailto:voorzitter2@5sluizen.nl
mailto:secretaris@5sluizen.nl
mailto:verzekeringen@5sluizen.nl
mailto:verzekeringen@5sluizen.nl
http://schiedam.cylex-bedrijvengids.nl/
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Werkuren 
 

X  De werkuren zijn op zaterdagmorgen  

      van 9.45 tot  12.00 uur, in principe   

      wordt u maximaal twee keer per   

      seizoen opgeroepen. 

 

X   Vrijgesteld zijn die leden die zich op     

      verzoek van de vereniging op  

      andere wijze verdienstelijk  

      maken voor de vereniging. 

 

 X   Bent u 70 jaar of ouder dan   

       geschieden de werkzaamheden op  

       vrijwillige basis, maar laat  het wel even weten  a.u.b. 

                                                       

 X   Bent uzelf niet in staat de  

       werkzaamheden door  

       omstandigheden uit te voeren mag ook een   

       ander uw  plaats innemen. 

 

X   De uitnodiging om op de werkuren te  

      verschijnen  

      ontvangt u ruim een week van te voren. 

 

X   Ook kunt Uzelf een geschikte datum 

aangeven, zodat u niet op een   

      uitnodiging hoeft te wachtten 

 

X   Als u verhinderd bent dan   

      moet u zich afmelden bij:  

      John Greeven .Tel 06-12419418, 

      zodat er direct een nieuwe   

      afspraak gemaakt kan   

      worden. 
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De volgende nieuwe tuinders 
heten wij van harte welkom 

 

 

 

Tuin 20 Y. Mazmahor 

Tuin 41 N. Mazlum 

Tuin 176 C. Beukers 

Tuin 187 M. Marinus 

Tuin 236 R. Vellekoop 

Tuin 250 A. Asanov 

Tuin 347 A.W.J. van Leijen 

Tuin 377 K.K. Pekruhl 
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Vervanging hoofdafsluiter. 

 

 

Veel tuinders hebben zich aangemeld voor de vervanging van de hoofdafsluiter van de 
waterleiding in de watermeterput. Tuinders die zich hebben opgegeven vóór december 
2017 hebben de rekening ontvangen in de jaarrekening. Tuinders die zich later hebben 
opgegeven ontvangen de afrekening in de jaarrekening van december 2018. 
 

Gedwongen door de weersomstandigheden en de verplichte bouwsluiting is 
installatiebedrijf Toorn en Elsing wat later gestart met het vervangen van de 
hoofdafsluiters. Ondanks dit slechte weer zijn de werkzaamheden vlot en zonder echt 
grote problemen verlopen. Daar waar door tuinders een probleem werd gemeld heeft de 
aannemer deze naar behoren opgelost 
 

Tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden is er door enkele tuinders vastgesteld 
dat er grondwater naar binnen kwam in de watermeterput.  
Door ons is vastgesteld dat de oorzaak te vinden is in de leeftijd van de watermeterput. De 
putten dateren uit 1980. Daar waar de waterleiding de put binnenkomt en uitgaat richting 
tuinhuis, zitten rubberen afdichtingspluggen, deze zijn verhard. Door het verwijderen van 
de oude afsluiter en aanbrengen van de nieuwe afsluiter is er wat beweging gekomen in 
de waterleiding en afdichtingspluggen. Omdat de afdichtingspluggen hun souplesse 
hebben verloren (veroudering) sluiten zij niet goed meer af en loopt er bij hoge 
grondwaterstand water in de put.  
 

Het bestuur is van oordeel dat dit gebrek niet aan de aannemer is te verwijten en heeft de 
betreffende tuinders hier ook zo over geïnformeerd.  
 

Om geen risico te lopen en in het belang van de tuinders heeft de aannemer de afsluiters, 
na montage, niet getest op waterdichtheid. In verband met het risico van leidingen die 
zouden  bevriezen of openstaande kranen, is er geen water op de waterleiding naar het 
tuinhuis gezet. Wij verzoeken u bij het weer in gebruik nemen van de waterleiding de 
hoofdafsluiter te controleren op lekkage. Indien er sprake van lekkage is kunt u dit 
melden bij de firma Toorn en Elsing tel: 010 473 02 21 
 

Note. 
Het vervangen van de afdichtingspluggen is een lastige klus. Hiervoor dient de 
hoofdafsluiter van het complex te worden afgesloten. De watermeterput wordt vrij 
gegraven, de watermeter en afsluiter in de put worden verwijderd. De waterleiding aan de 
inkomende en uitgaande zijde wordt ontkoppeld en voorzien van nieuwe 
afdichtingspluggen. Hierna moet alles in de watermeterput weer worden aangesloten. 
 

Omdat de tuinder eigenaar is van de watermeterput, watermeter en afsluiter zal deze dit 
zelf moeten doen of laten doen. Op zich een moeilijke en kostbare zaak en nog niet echt 
nodig.  
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Tip. 
Soms lukt het bij een lekkage langs de pluggen af te dichten. Eerst de put goed droog te 
maken, de pluggen daarna in te smeren met een hiervoor verkrijgbare speciale past/kit 
soms ook wel schellkit genoemd. Deze kitten zijn te verkrijgen bij een goede 
bouwmaterialen winkel. Hiermee is het probleem (tijdelijk) opgelost. 
 

Tot slot. 

Water in de watermeterput is geen onoverkomelijk probleem, maar is wel wat lastig. 

 

Openingstijden CVV 

 

 

Iedere zaterdag 

van 10:00 tot 12:00 uur  

en vanaf 4 april 

ook iedere woensdag  

van 14:00 tot 16:00 uur 
 

 
 

SNOEIHOUT HAKSELEN 
 

NA                          

7 april         

geen 

snoeihout 

meer 

aanbieden op de daarvoor bestemde 

locaties. Dit wordt niet meer 

verwerkt 
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Postbus 4014 

3102 GA Schiedam 

 

ALGEMENE -VERGADERING 

 

Woensdag 28 maart  2018 

 

AANVANG 19:30 UUR. 

 
 

Het bestuur nodigt alle leden en kandidaat-leden, alsmede hun partners, uit 

tot het bijwonen van de algemene vergadering welke gehouden zal worden 

op woensdag, 28 maart 2018, in ons verenigingsgebouw op het 

tuinencomplex "Vijfsluizen"  aanvang 19.30 uur. 
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OPENING TUINSEIZOEN 

 

Aan: alle tuinders van S.V.Vijfsluizen 
 

Van: het bestuur 
 

Betreft: opening tuinseizoen 
 

Waar: kantine van het 

verenigingsgebouw 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer: zaterdag 31maart 2018 

 
 

Tijd: van 14:00 tot 16:00 uur 

 

Met: optreden van  

Koen en Perry. 
 

Gezellig een 

hapje en drankje 
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ZATERDAG 31 maart 2018 VRIJ RIJDEN 
                    

Op deze dag wordt u in de 
gelegenheid gesteld om uw 
spullen naar uw tuin te brengen 
zonder dat u een rijontheffing 
hoeft te halen. 
 

Denkt u er wel aan dat uw auto niet geparkeerd mag 
blijven staan op het complex dus na het uitladen weer 
op de parkeerplaats parkeren AUB 
en 

denk aan de snelheid.. 
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PAASklaverjassen  
 

O p  v r i j d a g a v o n d  

3 0 - 0 3 - 2 0 1 8  
i s  e r  i n  o n s  

v e r e n i g i n g s g e b o u w  
e e n  p a a s k l a v e r j a s s e n t o e r n o o i .  

 
H e e f t  u  i n t e r e s s e ?  

M e l d t  u  z i c h  d a n  a a n  
b i j  L i a  S l i e d r e c h t  ( t u i n  6 9 ) ,  

C a t h y  K o u w e n h o v e n  ( t u i n  9 7 )  
o f  v i a  h e t  m a i l a d r e s  

v o o r z i t t e r 2 @ 5 s l u i z e n . n l  
 

I n s c h r i j f g e l d  
€  8 , 0 0  p e r  k o p p e l  

 
A a n w e z i g  1 9 : 3 0  u u r ,  

a a n v a n g  2 0 : 0 0  u u r .  
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Zaterdag 24 maart 2018 
Aanvang :  20:00 uur 

De kantine is open vanaf 

19:15 uur 
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Beste tuinders, 
 
Aangezien we in 2017 tot 2x toe bezocht zijn door het inbrekersgilde en er veel vernield en 
gestolen is ,is er besloten om een container te plaatsen.  
Er is een begin gemaakt om deze container gebruiksklaar te maken zodat de pallettruck en 
trekker daar in geplaatst kunnen worden. 
Echter, het is nog niet helemaal in orde en ik hoop dat dit nu wel snel gemaakt word. 
In deze nieuwsbrief komen ook de bestellijsten voor de groente en zomerplanten te staan. 
Belangrijke datums : 
3     Maart  2018               Opening tuinwinkel 
10   Maart  2018               Aanbieding bem.tuinaarde/potgrond 
31   Maart  2018               Afhalen plantjes 
28   April     2018               Afhalen plantjes 
12   Mei      2018               Extra plantverkoop(moederdag) 
18   Mei      2018               Afhalen plantjes 
19   Mei      2018               Afhalen plantjes 
 
In de winkel en kantine liggen ook bestellijsten klaar. 
In de winkel kregen wij nogal eens de vraag of er iets was om heermoes te bestrijden. 
Via via kreeg ik te horen dat lavameel misschien een optie zou kunnen zijn. 
Ik heb met Culvita(onze leverancier van tuinaarde/potgrond)kontakt gezocht en heb het daar 
besteld. 
Ik ga niet zeggen dat dit het ei van Columbus is maar een aantal tuinders die dit gekocht 
hebben zijn er positief over dus is het weer verkrijgbaar. 
Dit jaar voor het eerst in de winkel: pootaardappelen klein verpakking 500 gram. 
Verder is er nog een 2 wielskruiwagen met nml banden te koop tevens ook nog een 4 pits 
parker gasstel te koop. 
Vergeet niet te kijken of de gasslangen aan vervanging toe zijn. 
Een heel fijn tuinseizoen en tot ziens in de winkel 

 
 
Vriendelijke groet 
Peter van sliedregt 
 

e-mail adres  tuinwinkel@5sluizen.nl  
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TOELICHTING OP DE AGENDA: 
 

 

punt  2:  Het verslag van de vergadering van 29 maart 2017 is 

opgenomen in deze uitnodiging. 

 

punt  4: Het jaarverslag over 2017 van de secretaris is opgenomen in 

deze uitnodiging. 

 

punt  6: Het financieel verslag van de Penningmeester over 2016/2017, 

bestaande uit winst/verlies en de balans, deze is te verkrijgen op 

de algemene vergadering c.q. is vanaf 14 maart 2018 aan te 

vragen via mail. (penningmeester@5sluizen.nl)  

 

punt  7: De begroting voor 2017/2018 van de penningmeester is dan ook 

aan te vragen en zal tijdens de vergadering worden uitgedeeld. 

 

punt  9 : Volgens rooster zijn aftredend in 2018:    
 

  Penningmeester:  P.van de Minnen           2018 
  Verzekeringen:  F.Ergin        2018 
 

punt 10: Vragen voor de rondvraag en over financiële zaken dienen 

schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat voor 25 

maart 2018.  
 Secretariaat S.V. Vijfsluizen, postbus 4014, 3102 GA  

Schiedam. 

 

Ook is ieder lid in de gelegenheid tot deze datum, op dit adres, 

schriftelijk kandidaten voor bestuursfuncties en commissies in te 

dienen i.p.v. door het bestuur voorgestelde kandidaten. 
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CONCEPT VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 
 

Verslag van de Algemene Vergadering van de S.V. "Vijfsluizen" op woensdag 29 maart 2017. 
Aanwezig: 
Voorzitter (waarnemend) : P. Meijer 
Secretaris      :  
Penningmeester        : 
Bestuursleden totaal  : 6 

            Lid van verdienste        :  
Leden       : 38 
Kandidaat leden    :  
Donateurs     :  
Overigen      : 1 
Ereleden      :  
  

 
 

CONCEPT VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 29 MAART 2017   
 

1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom. 
Gast: de heer F. Lockhorst (wijkagent).  
De voorzitter vraagt één minuut stilte voor de overleden leden. 
Aanwezige stemgerechtigde leden inclusief bestuursleden: 44 
          

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van  23 maart 2016. 
Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Er zijn 5 afmeldingen binnengekomen: Coster (tuin 384), Koppenhagen (tuin 360), Goudappel (tuin 330), Van der 
Laan (405) en Yasar (tuin 22).                
                                                                                                                                                                  

4. Jaarverslag 2016 van de secretaris. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 

5. Verslag kascommissie 
De heer Kortland voert namens kascommissie het woord.                    
Voor ca € 500 ontbreken nota´s van de tuinwinkel, daardoor niet alles gedekt.  
Waarschijnlijk veroorzaakt door inkopen zonder bonnen.               
Er is ca € 800 tekort in kantine. Dit is mogelijk verklaarbaar door o.a. inbraken in gebouw en wisselingen binnen 
bestuur. De heer J. Maris (2

e
 penningmeester) geeft toelichting op de jaarcijfers, er is o.a. geen nota aan 

Komkids gezonden voor huur, dat word alsnog gedaan.  
 
De voorzitter geeft toelichting op reserveringspost onderhoud voor het verenigingsgebouw.  
 
De voorzitter geeft een toelichting bij de post, onderhoud waterleidingnet. 
De voorzitter geeft aan dat de aannemer, die de leden kunnen bellen als er een defect is aan de hoofafsluiter in 
de watermeterput, heeft aangegeven deze kranen niet meer te kunnen repareren. De kraan is eigendom van de 
tuinder. De productie van dit type afsluiter (lamellenafsluiter) is gestopt en reserve onderdelen zijn niet meer 
verkrijgbaar. Bij defecten die nu ontstaan moet de oude afsluiter vervangen worden door een kogelafsluiter. En 
dat is duur. Het bestuur heeft besloten te onderzoeken of het mogelijk is de kosten voor deze noodzakelijke 
vervanging voor de leden zo laag als mogelijk te houden. Het bestuur heeft de aannemer gevraagd een offerte uit 

http://www.5sluizen.nl/
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te brengen. Eén met een stuksprijs voor een vervanging op individuele basis en één voor en collectieve 
vervanging  met de vereniging als opdracht gever. Offerte aannemer, € 65,00 incl. BTW per tuin als dit collectief 
gedaan wordt of € 152,15 incl. BTW als dit apart of later door de tuinder gedaan wordt.  
 
De leden zijn vrij te kiezen tussen de deelname aan de collectie vervanging of te kiezen voor de duurdere 
individuele vervanging. Als bij een taxatie van een tuin nog een oude meter wordt aangetroffen zal de vereniging 
opdracht geven de afsluiter alsnog te vervangen. De hiervoor geldende kosten worden in mindering gebracht op 
van de opbrengst van de tuin. 
De aannemer heeft bij deze aanbieding (collectief) de voorwaarde gesteld dat minimaal 75 % van de leden 
deelnemen. De voorzitter geeft aan dat het bestuur bereid is de opdracht voor te financieren. De kosten worden 
via de jaar nota van december 2017 met de leden verrekend. De ledenvergadering stemt hiermee in. T.z.t. 
ontvangen de tuinders hierover een brief waarin  een uitleg wordt gegeven en wordt gevraagd een akkoord te 
ondertekenen en terug te sturen. 
 

6. Financieel verslag 2015/2016 van de Penningmeester 
Reeds besproken in punt 5.  
         

7. Begroting 2016/2017. 
Reeds besproken in punt 5. 
 

8. Verkiezing kascommissie. 
De heren Boer, Twigt, Kortland, Houtkamp en Bakker stellen zich herkiesbaar.        Allen worden herkozen. 
 

9. Bestuursverkiezing. 
2

e
 voorzitter: M. Grothues – herkiesbaar. 

ABC en Bouw- en Taxatiecommissie: P. Meijer – herkiesbaar. 
Kandidaat penningmeester: P. van der Minnen. 
Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen. 
Alle kandidaten zijn gekozen.          
 

10. Rondvraag. 
Welke tuinen hebben een rondvraag? 
396, 345, 69, 162 207 en 229. 
 
Szoldos (tuin 396):  
1). Heeft overlast van werkzaamheden rond complex, is er overleg met vereniging geweest?   
Antwoord: nee, coördinator bij gemeente zou contact opnemen met aannemer.                             
2) Is er in de buurt van de molen de mogelijkheid voor het plaatsen van een vuilnisbak?.  
Antwoord: is de moeite waard om overleg te plegen met IRADO.        
                                                   
Houtkamp (tuin 345): 
is er de mogelijkheid het financieel overzicht op de website te zetten?  
Antwoord: De website is openbaar en op deze manier wordt  onze financiële status voor iedereen zichtbaar. Het 
bestuur is van oordeel dat dit niet altijd wenselijk is en heeft daarom het besloten deze niet meer op de website te 
plaatsen. 
            
Sliedrecht (tuin 69):  
er wordt nog steeds veel te hard gereden op complex.                  
Antwoord: tuinders kunnen ook zelf de overtreder aanspreken. Is het een lid aangesproken maar blijft hij/zij nog 
steeds te hard rijd dan adviseren wij hierover een klacht in te dienen bij het bestuur.                                     
                            

11. Vlasveld (tuin 162) :  
kan het zo zijn dat bestuursleden een dubbele functie bekleden? 
Antwoord: ja dit kan en onze Statuten en Huishoudelijk Reglement staan dit toe.    
       
Van Soest (tuin 207):  
heeft klachten over de waterinlaat vanuit de Poldervaart. Water in de sloot staat stil. Kan daar iets aan gedaan 
worden?  
Antwoord: is moeilijk ,reeds aangekaart bij IRADO. IRADO heeft inlaat niet meer in beheer. Deze waterinlaten zijn 
in beheer bij het Hoogheemraadschap. 
 

12. Van Duijn (tuin 229):  
wil reclame maken voor toneelvoorstelling ´In het wild´ die op 17 en 18 juni op ons complex zal plaatsvinden. Zij 
krijgt de gelegenheid de vergadering toe te spreken. 
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13. De heer F. Lockhorst (wijkagent) spreekt de aanwezigen toe in verband met klachten van tuinders over hard 

rijden. Wil graag meldingen hebben van overlastplegers v.w.b. hardrijden. Wil ook overleg plegen met gemeente 
over mogelijkheid voor snelheidsmaatregelen.      
                                                                                                    

14. Sluiting 
De voorzitter dankt aanwezigen voor het bijwonen van de algemene vergadering. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 
 
 

In 2017 waren de volgende bestuursleden aftredend : 
 

Secretaris:      Vacant   
2de voorzitter / redactie / activiteiten: M.Grothues Herkiesbaar 
ABC / bouw- en taxatie:   P.Meijer  Herkiesbaar 
 
Dit alles leverde de volgende samenstelling van het bestuur op: 
 
   op 1-1-2017        op 31-12-2017 Aftredend in: 
 
Voorzitter:   Vacant   Vacant   2019 
 
Secretaris:   Vacant   Vacant   2020 
 
Penningmeester:  Vacant   P.van de Minnen           2018 
 
2e voorzitter/Redactie/ 
activiteiten:   M. Grothues  M. Grothues  2020 
 
2e secretaris/ 
Tuinuitgifte:  P. van Essen  P. van Essen  2019 
 
2e  penningmeester  J.Maris   J.Maris   2019 
 
Kantinebeheer  J.Maris   J.Maris   2019 
 
ABC-er/Bouw- en 
taxatiecommissie: P. Meijer   P. Meijer   2020 
 
Beheer Gebouwen/ 
Werkuren:   J. Greeven   J. Greeven   2019 
 
Verzekeringen:  F.Ergin   F.Ergin   2018 
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COMMISSIES EN TAKEN :  samenstelling in 2017 : 
 
Verzekeringen:     F.Ergin (71) 
 
Tuinuitgifte:                P. van Essen (352) 
   
Beheer Gebouwen/Werkuren:   J. Greeven (251) 
        
Bouw- en taxatiecommissie:   P. Meijer 
      A. Vollebregt (293) 
      P. van Essen (352) 
                                                                              E.Kortland (3) 
      J.Lemmen (107) 
 
A.B.C. Advies Beheer Complex   P. Meijer   
 
Redactie/website:    M. Grothues 
      E.J.Oskam (394) 
 
Kascommissie:     A. Boer (95) 
      Bakker (307) 
      A. Twigt (156)  
                                                                       J.Kortland (3) 
      B.Houtkamp (345) 
       
E.H.B.O.:      M. Verwaal (218) 
      J. Looijer (238) 
       
Kantine:     J.Maris (255) 
      I,Coenradie-Maris (255) 
      P.van de Minnen (253) 
      F.Ozarda (58) 
      S.Koppenaal (270) 
      J.Krijnen (94) 
      H.Krijnen (94) 
 
Activiteiten:     M. Grothues  
      M.van Gulik (99)  
      L.Sliedrecht (69) 
      C.Kouwenhoven (97) 
               
C.V.V.:      T.Wigmans (132) 
      
Onderhoudsploeg / werkuren :            J. Greeven (251) 
      C.Collignon (351) 
      C.van’t Zelfde (191) 
                T.Wigmans (132) 
                                                                                                                                                           
Inkoop (tuinwinkel)                Peter van Sliedregt (260) 

Sieuke Kortland (3)                               
Nel Meijer (33)                                        
Lenie Strik (414)                                       
Lya van Gerven (196)                               
Conny Perez (268)                                   
Wim Langhorst (254)                                
Rien Hermsen (5)                                 
Erik Kortland  (3)                                  
Koos Vervoort (313)                                 
Marc Brouwer (368)                                   
Paul vd Velden (315 

                 Leo Goudappel (330)       
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VERGADERINGEN EN BESPREKINGEN 
 

Het bestuur. 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 12 keer (reguliere vergaderingen). Er is één 
keer een Algemene Vergadering gehouden.  Naast hun bestuurstaak zijn de leden van 
het bestuur in één of meerdere commissies actief of stonden zij het dagelijks bestuur 
bij in hun werkzaamheden. 
Verder was er binnen het bestuur regelmatig overleg om bestuursvergaderingen voor 
te bereiden, gesprekken met Gemeente e.d. voor te bereiden en/of standpunten in te 
nemen. 
 
Bouwvoorschriften. 
Alle leden worden geacht op de hoogte te zijn van de bouwvoorschriften. Toch 
verschijnen er nog steeds bouwsels die van de voorschriften afwijken of waarvoor 
geen bouwvergunning wordt aangevraagd. Ook in 2017 heeft dit af en toe tot 
moeilijkheden geleid bij opzeggingen van tuinen, aangezien bouwsels zonder 
bouwtoestemming niet getaxeerd worden en verwijderd dienen te worden.  
Tevens zal af en toe een rondgang over het complex gemaakt worden om te kijken of 
de voorschriften door de tuinders worden nageleefd.  
Er zijn gelukkig ook oplettende tuinders die regelmatig meldingen maken en vragen 
stellen over bepaalde bouwsels die zij zien verschijnen op verschillende tuinen. 
 
Leden. 
Per 31-12-2017 telde de vereniging: 336 leden 
           9 kandidaat leden 
Tuinen. 
Per 31-12-2017:         24 opgezegde/beschikbare tuinen 
          0 royementen 
          1 afstandsverklaringen 
           26 uitgegeven tuinen 
 
Donateurs. 
In het verenigingsjaar 2017 hadden we geen donateurs. 
 
Bouwvergunningen. 
In het verslagjaar werden er weer diverse bouwvergunningen afgegeven, van tuinhuis 
tot gereedschapskist. 
 
Verenigingsgebouw / Tuinwinkel / Komkids. 
Aan de tuinwinkel het verenigingsgebouw en het gebouw van de Komkids zijn dit jaar 
weer de diverse nodige onderhoudswerkzaamheden en vernieuwingen c.q. 
aanpassingen verricht.     
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WERKZAAMHEDEN COMMISSIES 
 

Verzekeringen. 
Inbraken bleven ons ook in 2017 weer niet bespaard. Er zijn ook weer een aantal 
glasschades geweest. Het verzoek van alle instanties, waaronder ook het bestuur, is 
om de politie zoveel mogelijk te helpen door alert te zijn op “vreemde bezoekers” en zo 
min mogelijk waardevolle spullen op uw tuin zowel in als buiten het seizoen te 
bewaren. 
 
Inkoopcommissie. 
De inkoopcommissie heeft in de periode maart tot en met oktober elke zaterdag paraat 
gestaan van 09.00 tot 12.00 uur om u tegen aantrekkelijke prijzen tuinartikelen te 
verkopen. 
 
Beheer gebouwen/werkuren. 
De noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan opstallen en complex konden ook 
in 2017 weer tijdens de werkuren worden uitgevoerd. Vaak kon hierbij een beroep 
worden gedaan op vakbekwame mensen die in hun eigen vakgebied veel voor de 
vereniging konden betekenen. Het is daarom van belang dat wij over de juiste 
gegevens en het beroep van een tuinder beschikken. 
 
Advies Beheer Complex. 
De jaarlijkse gemeentelijke schouw over het complex heeft in 2017 niet 
plaatsgevonden. Het reguliere overleg heeft  2 keer plaats gevonden. In 2017 is er 
geen overleg geweest tussen vertegenwoordigers van het bestuur en de gemeente 
Schiedam. Ook is er geen overleg met Thurlede geweest.De ABC-er en/of secretaris 
heeft regelmatig mensen aangeschreven om iets aan verwaarlozing en achterstallig 
onderhoud te doen. Soms werden deze adviezen opgevolgd, maar het gebeurde ook 
dat hieraan geen gehoor werd gegeven. Hier zal in de komende jaren strenger op 
gelet worden en zo nodig zal tot verdere actie worden overgegaan, wat ook kan 
inhouden:  royement. 
 
Activiteiten. 
Er zijn het afgelopen jaar weer wat activiteiten geweest zoals op woensdagmiddagen 
de kinderbingo. De paasbingo en kerstbingo waren ook weer een succes even als het 
klaverjassen. Verder was er nog een voetbalwedstrijd, 5 tegen 5, een rommelmarkt, 
darttoernooi, een wijnproeverij en een flipper en game toernooi ook was er in de 
zomervakantie op zaterdagochtend zumba-les en in de middag/avond food end music 
en tot slot natuurlijk het eindfeest, dus zoals u kunt lezen hebben we niet stil gezeten. 
Komend jaar hopen wij u weer te kunnen voorzien van een hapje en drankje en leuke 
activiteiten in en om ons verenigingsgebouw. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.  
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Taxatiecommissie. 
In het verenigingsjaar 2017 zijn 22 tuinen getaxeerd. 
 
Tuinuitgifte. 
De tuinuitgifte wordt verzorgd door de heer P. van Essen.  
Kandidaatleden kunnen zich laten inschrijven op de 1e zaterdag van elke maand 
tussen 10.00 en 11.00 uur in het verenigingsgebouw. Er is momenteel een zeer kleine 
wachtlijst  voor een tuin. 
 
Nieuwsbrief. 
Dankzij de redactie kreeg u ook dit verslagjaar weer exemplaren van de Nieuwsbrief  
via onze website. Bijdragen van leden, hoe welkom ook, worden nauwelijks of niet 
geleverd. Heeft u iets nieuws te melden, schrijf of stuur het naar de redactie, zij 
kunnen dit na goedkeuren plaatsen in de nieuwsbrief.  
 
E.H.B.O. en reanimatie. 
In de nieuwsbrief kunt u lezen waar u deze personen op het complex kunt vinden. 
Leden met een geldig E.H.B.O.-diploma kunnen zich nog steeds aanmelden bij het 
bestuur. 
 
Ledenadministratie. 
U wordt vriendelijk verzocht adreswijzigingen, email-adressen  en nieuwe 
telefoonnummers zo spoedig mogelijk (liefst enige weken van tevoren) schriftelijk of 
via email door te geven.  
Het bestuur van S.V. Vijfsluizen, Postbus 4014,  3102 GA  Schiedam.  
Voor email-adressen zie de nieuwsbrief. 
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Beleidsvoornemens voor de komende periode. 
 
● Het milieuvriendelijk omgaan met alle aspecten van het tuinieren. Dit 

te bestuderen en voorwaarden te scheppen voor de uitvoering hiervan. 
Aandachtspunten daarbij zijn o.a. het gebruik van milieuvriendelijke 
gewas bestrijdingsmiddelen, alsmede o.a. het terugdringen en 
scheiden van de enorme hoeveelheid afval wat afgevoerd wordt. 

 
●     Het helpen vergroten  van wederzijds respect voor normen en waarden 

tussen alle tuinders op ons complex.  
 
●  Bij het organiseren van activiteiten, die naast het tuinieren in een 

vereniging als de onze onontbeerlijk zijn, zullen we veel steun en 
vooral hulp kunnen gebruiken. Indien u denkt daaraan een bijdrage te 
kunnen leveren, aarzel dan niet het bestuur daarvan op de hoogte te 
brengen. 

 
● Streven naar een door de gemeente Schiedam en Irado vastgestelde 

en uitgevoerde onderhoudsbegroting voor de jaren 2017/2018. 
   
Tot slot wil ik een woord van dank uitspreken aan iedereen die direct of 
indirect in het verslagjaar een bijdrage heeft geleverd aan het 
verenigingsgebeuren binnen de S.V. Vijfsluizen en die ik in dit verslag niet 
met name heb genoemd.                                                            

 
 

2
de

 Voorzitter / redactie / activiteiten. 
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JAARVERSLAG 2017  S.V. VIJFSLUIZEN SCHIEDAM. 
 

We waren wederom op zoek naar aanvulling voor het bestuur zoals u in de 
nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, er zijn een aantal bestuurders die zich na een 
lange periode waarin ze veel tijd en werk hebben verzet zich nu niet meer 
herkiesbaar stellen. Sommige commissies kunnen ook wel nieuwe leden 
gebruiken en daarom doen wij via dit jaarverslag de oproep om eens bij u zelf na 
te gaan of u geschikt zou zijn voor een functie binnen een commissie. Neem 
even contact op met een van onze bestuursleden en ga eens met ze in gesprek. 
Zonder vrijwilligers heeft onze vereniging geen bestaansrecht. Op 7 januari 2017 
hebben wij de nieuwjaarsreceptie gehouden waarbij wij ook kennis hebben 
kunnen maken met enkele nieuwe tuinders onder het genot van een drankje en 
een hapje. Gelet op het gestelde in de  Statuten en Huishoudelijk reglement 
hebben wij in 2016 weer een aantal tuinders geroyeerd, omdat zij niet aan hun 
financiële verplichtingen hadden voldaan of hun tuin verwaarloosden. Op de 
Algemene Vergadering van 29 maart 2017 zijn de punten op de agenda 
afgehandeld. In de rondvraag werden alle vragen beantwoord, zoals u in het 
verslag hebt kunnen lezen. De opening van het tuinseizoen vond plaats op 
zaterdag 1 april 2017. Op deze dag was er een optreden van Duo Tijdloos en 
werd ook de winnaar van de fotowedstrijd bekend gemaakt. De aanwezigen 
konden tijdens de opening weer gezellig bijpraten. En omdat het deze dag vrij 
rijden was, konden de tuinders hun spullen met de auto naar de tuin brengen. Dit 
jaar was er ook bezoek van het lokatietheater met het thema in het wild dat ons 
complex had uitgezocht om diverse optredens te doen in een weekend, hiervoor 
hebben ze een aantal weken gerepeteerd in ons verenigingsgebouw. Het 
weekend was een groot succes. Er zijn diverse activiteiten geweest zoals de 
kinderbingo, het paas-en kerstklaverjastoernooi en 3 grote bingo’s. Verder was 
er nog een voetbalwedstrijd 5 tegen 5, een rommelmarkt, darttoernooi, een 
wijnproeverij en een flipper en game toernooi ook was er in de zomervakantie op 
zaterdagochtend zumba-les en in de middag/avond food and music en tot slot 
natuurlijk het eindfeest met LET’s BUZZ, al met al weer een druk en leuk 
seizoen.Wij hebben dit jaar aandacht gegeven aan leden die zijn overleden. Ook 
dit jaar moesten sommige leden afscheid nemen van hun dierbaren. Een zware 
opgave, waar we als bestuur en leden bij stil hebben gestaan. Er zijn gelukkig 
ook veel positieve dingen gebeurd. Denkt u maar eens aan al die vele uren 
tuinplezier. Ook dit jaar werden er weer, net als voorgaande jaren, tuinen 
opgezegd, uitgegeven of voorzien van nieuwe bouwsels. Het bestuur zal alle 
middelen inzetten om het onderhoud van het complex op een nog hoger peil te 
brengen. 
 
Namens het bestuur wens ik u veel tuinplezier. 

 
M.Grothues, 2de Voorzitter / redactie / activiteiten 


