
 
Verslag van de bijeenkomst van het Lions Smulbos  10 september 2016 Plesmanhoek  Hoofddorp  
 
Aanwezig:, Maarten van der Putten, Henk Schots, Wim Huijsmans, Diederik Smilde, Jacob v d Maarl, 
en (notulist) Harry Winnubst 
 
Afwezig met bericht: Nico Boere 
 
Het verslag van de vorige bijeenkomst genaamd Bomen over Bomen wordt zonder op of 
aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de samensteller Maarten  
 
Evaluatie schoffelen 2016 
Geëvalueerd wordt of er alleen op zaterdag wordt gewerkt of eventueel s avonds en/of we dit 
overlaten aan de betreffende clubs.  
Voor de aanwezigen heeft de zaterdag de voorkeur.  Met uitzondering van de zomermaand juli  
 
Staande de vergadering worden er onder leiding van Harry datums geprikt:  
Voorstel  in 2017: 4  zaterdagen en 1 donderdagavond:  

 29 oktober 2016 De Oude Duinen  aanvang 09.00 uur 

 Laatste vrijdag nov of eerste vrijdag dec 2016 herplanten perenboom 

 8 april 2017   Host    aanvang 09.00 uur 

 27 mei  2017   XXY    aanvang 09.00 uur 

 Do 27 juli 2017  Schiphol   aanvang 18.30 uur 

 16 september 2017   Ringvaart   aanvang 09.00 uur 

 28 oktober 2017  De Oude Duinen  aanvang 09.00 uur 
 
Foto’s  
Voor onze web-site en voor Face-book van het District zijn op dit moment weinig tot geen foto’s 
beschikbaar van de laatste klusdagen. Het verzoek aan Allen  is om de foto’s te delen door ze door te 
sturen naar Piet Blom p.g.blom@quicknet.nl  en  naar Harry  
 
Boekje: 
2015 is een beperkte oplage door Joost geleverd. Deze zijn uitgedeeld aan relaties. Thans is de 
voorraad op en er is hier en daar wat tekst aangepast.  
Joost kan ze laten drukken  
Maarten: Gaat dit vragen aan Joost, Zodra dit bekend is zal Harry de laatste versie toesturen 
 
Catering: 
Dankzij Maarten is de catering super geregeld. 
Indien het een algemene actie betreft worden de onkosten vergoed uit de gezamenlijke pot. Betreft  
het een schoffeldag  dan zorgt de organiserende club voor iets lekkers bij de koffie en Maarten zorgt 
voor ‘de rest’.  De organiserende club rekent af met Maarten zodat de onkosten gedekt zijn. 
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Aktieplan:  

 Dec 2016 moet een boom vervangen worden. Deze gaat  besteld worden bij Stukart.  

 Bessenstruiken slaan niet goed aan. In oktober  gaan we turfmolm bijstrooien  

 Boompalen rotten regelmatig weg maar ze worden ook kapot gemaaid 
 
Harry vraagt Frans Stukart om één perenboom te leveren ter vervanging van .. 
Allen Op 29 oktober  gaan we ‘ook’  turfmolm strooien en boompalen vervangen . 
JacobJan vraagt aan Spaarnwoude nieuwe boompalen 
Harry:  haalt bij tuincentrum turfmolm 
Harry: zorgt dat de nieuwe boom  begin december gepland wordt 
 
Harry heeft overleg met  Huub v d Heuvel (expert Haarlemmermeerse bos etc) ) gehad en 
advies is om koemestkorrels te strooien in april.  
Conform ons mestplan  
JacobJan  zorgt voor kunstmestkorrels in februari   
 
Diederik controleert de naambordjes (vervanging zoek geraakt) en maakt in 2017een nieuw 
bordje voor de vervangen perenboom 
 

 Website Lionssmulbos 
Allen: Website is in de lucht, Actieve bijdrage is een must. Ook aandacht voor adoptiebomen. 
Hiervoor is een eigen pagina beschikbaar waar persoonlijke info op gezet kan worden. 

 Harry: brengt in beeld welke bomen nog geadopteerd kunnen worden en wat de prijs is 
 

 Bomen adoptie 
Het verzoek is gedaan om  een overzicht te maken  van welke bomen nog beschikbaar zijn. 
voor “adoptie” 
Harry heeft een overzicht gemaakt en naar de deelnemers verzonden 
 

 Cursus snoeien bij de Stichting Fruitbomen Kennemerland.  
Voor komend jaar geen snoeicursus (om de twee jaar)  
 

 Uit ons vorige verslag: 
Om de Lions gedachte uit te dragen kunnen we kijken of er handjes geleverd kunnen worden 
voor de St. Fruitbomen voor diverse projecten in Kennemerland. Of een boom schenken voor 
hun laatste project. 
 

 Financiën:  
Clubs dragen nu niets meer bij, er is voldoende geld in kas.  
Dit komt doordat er bomen verkocht zijn terwijl de gemaakte kosten zeer laag zijn.  
Er is sprake van een goed financieel beleid. Bemesting is een kostenpost die jaarlijks 
terugkomt.  

 



 Overleg met eigenaar en gebruikers Plesmanhoek 
JacobJan is regelmatig bij dit  overleg geweest. De eigenaar van het Smulbos is Spaarnwoude. 
Aanwezige partijen zijn de 3 beheerders Flip, Peter en Gert Jan, st Smart Beeing 2 mensen 
van de bijenclub. En Meerhistorie. Die laatste wil i.s.m. de gemeente iets ontwikkelen in het 
gebied. Gedacht wordt aan een uitspanning of iets dergelijks.  
P.R.:  
Een communicatiemedewerkster van Spaarnwoude wil een jaarkalender samenstellen i.s.m. 
betrokken partijen. Zij wil graag dat alle communicatie via haar gaat. Zelfs FB wordt 
geopperd. JacobJan heeft voorgesteld dat wij artikelen aanleveren aan haar en dat zij het 
dan conform de huisstijl plaatst. 
De nieuwe schoffeldata worden weer doorgegeven via dit orgaan 
 
Bij alle percelen zijn borden geplaatst  met vermelding  wat “er gebeurt”. 
Spaarnwoude heeft  deze  zgn. Lessenaar op A3 formaat geleverd. Wij hebben de informatie 
aangeleverd over “ons” én het Smulbos.  
 
 
Het belangrijkste is dat er informatie zo veel mogelijk wordt gedeeld.  
Ook voor wat betreft het water, wel of niet geven, palen geleverd, maaien e.d.  
JacobJan: Vitrinekast is leeg, waar zijn onze biljetten gebleven? Dit gaat JacobJan navragen 
 
JacobJan: Gaat verzoek indien of wij steunpalen op 29 oktober kunnen krijgen 
 
 
Kortom de conclusie is: er komt leven in het Smulbos.  
 
 


