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VAN DE VOORZITTER

AGENDA

AAN DE LEDEN
Tijdens de algemene leden vergadering
ben ik, gekozen tot voorzitter. Bij deze
wil ik de leden bedanken die mij het
vertrouwen hebben gegeven door op
mij te stemmen. Ik zal dan ook mijn best
doen om dit vertrouwen waar te maken
en mij in te zetten voor alle leden en de
vereniging.
Tijdens deze vergadering zijn ook Hannah
ten Brink en Saskia de Vreugd gekozen als
nieuwe bestuursleden. Bij deze hartelijk
welkom en ik hoop op een goede samenwerking in het belang van de vereniging.
Ook wil ik Piet van Dam bedanken voor
alle jaren dat hij voorzitter is geweest.
We wensen hem nog vele jaren tuinplezier, nu hij meer tijd heeft om te tuinieren.
Op 2 maart hebben we met een paar
vrijwillegers de houtwal een grote
onderhoud buurt gegeven ondanks het
vele werk was het ook gezellig. Bij deze
ook dank aan Cobie Jansen die voor een
lekkere lunch had gezorgd.
Ondanks dat er deze dag veel werk
verzet is zijn we nog niet klaar! Op 9
maart, tijdens de werkochtend is de
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berg takken die op de parkeerplaats lag
versnipperd.
Op de werkochtend van 13 april wordt
de rest van de takken versnippert, dit
zijn de takken die achter de veldschuur
en nog de op houtwal liggen. Een paar
extra handen zou fijn zijn. Wie meldt zich
aan? Dit kan via htvbouwlust@live.nl
Tijdens de eerste werkochtend van dit
jaar waren er een paar leden, die het zonder bericht helaas lieten afweten.
Dat is jammer, want een goed onderhouden tuincomplex hebben we allemaal
plezier van. Daarnaast is het niet netjes
tegenover de leden die er wel waren. En
het is maar 1 keer per jaar dus neem als
lid je verantwoordelijkheid
Op 9 maart stond er een plattekar op het
pad met een lekke band! Dat kan gebeuren maar meld het even! Zet hem dan in
ieder geval terug in de werkplaats.
Met vriendelijke groet,
Wim Vergunst
De nieuwe voorzitter

• Werkochtenden
Groep 2 - 13 april
Groep 3 - 25 mei
Groep 4 - 22 juni
Groep 6 - 17 augustus
Groep 7 - 14 september
Groep 8 - 12 oktober
• Bestuursvergadering
27 maart 2019, 19.30 uur
• Paaskaarten
12 april 2019, 19.30 uur

UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. ALGEMENE
GEDRAGSREGELS
1.1. Een open en eerlijke
communicatie zorgt voor
een goede sfeer op het
tuincomplex. Zowel van het
bestuur als van de leden
wordt hierin een positieve
bijdrage verwacht.
1.2. Alle handelingen die storend
zijn voor anderen, dienen te
worden vermeden.
1.3. Het is voor anderen dan
bestuursleden of bevoegde
commissieleden niet
toegestaan om zonder
toestemming van een lid
diens tuin te betreden.
1.4. Elk lid verplicht zich 4 uur
per jaar algemene werkzaamheden t.b.v. H.T.V.
Bouwlust te verrichten.
1.5. Leden verplichten zich
om zich te houden aan de
bepalingen van de statuten
en het huishoudelijk
reglement.

PAGINA | 01

WOENSDAG 20 FEBRUARI - ALGEMENE LEDENVERGADERING

EEN KORTE SAMENVATTING
Er was een flinke opkomst aan betrokken leden voor de ALV. De avond
is voorspoedig verlopen.
Opening
Voorzitter Piet van Dam heet iedereen
van harte welkom en vraagt om 1 minuut
stilte voor de heer Henk Koster die ons
het afgelopen jaar ontvallen is.
Bestuursverkiezing
Er zijn tijdens de ALV twee nieuwe bestuursleden benoemd;
Saskia de Vreugd die zich al een aantal
maanden heeft gericht op de pr & communicatie.
Hannah ten Brink die zich vlak voor de

ALV hiervoor beschikbaar heeft gesteld.
Zij zal de taken van de tuincommissie op
zich nemen.
Wim Vergunst heeft zich voor de functie
voorzitter beschikbaar gesteld en is met
23 stemmen verkozen.
Afscheid Piet
Harm wilde Piet van Dam namens de
vereniging even in het zonnetje zetten.
Na jaren van voorzitterschap willen we
hem graag bedanken.
Het uitgebreide verslag van de ALV van
2019 heeft iedereen ondertussen ook
ontvangen. Hierin kan alles volledig
teruggelezen worden.

MELDING

ZAAGAFVAL
Bij de werkschuur vooraan het
terrein is het mogelijk om gebruik
te maken van de zaagtafel. Het
zaagafval dat hierbij vrijkomt dient
te worden opgeruimd/afgevoerd.
Het is NIET de bedoeling dat
dit in de naastgelegen tuin (28)
wordt geveegd!
Om punt 1.2 uit de regelementen
aan te halen; ‘Alle handelingen die
storend zijn voor anderen, dienen te
worden vermeden, ‘ is hier dan ook
wel degelijk van kracht!

VEILIGHEID

PADEN VRIJHOUDEN
HANNAH TEN BRINK, TUINCOMMISSIE

ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT, GROEIT!
De afgelopen twee jaar dat ik lid ben
van onze vereniging heb ik veel tijd en
aandacht gestoken om van mijn tuin
iets moois te maken.
Vanaf het begin dat ik lid ben geworden,
heb ik tegen mezelf gezegd dat de
tuincommissie mij een leuke functie
als bestuurslid zou lijken. Ik kijk er dan
ook naar uit om deze rol nu op mij te
nemen en iets bij te kunnen dragen aan
de vereniging. Ik vind het belangrijk dat
er op een open en positieve wijze naar

We zijn altijd al druk bezig met de
veiligheid op de tuin. Zo houden
we de paden vrij voor eventuele
ambulances die erdoor moeten.
Daarom is de tuincommissie ook zo
streng in hun controle langs deze
paden. Om ervoor te zorgen dat
de deuren van de ambulance altijd
open kunnen en niet vastlopen op
de begroeiing.
LOKATIE

AED IN DE BUURT

SASKIA DE VREUGD, PR & COMMUNICATIE

Bij Van Rijn op het industieterrein
(Pascalstraat 1) hangt een AED. Wij
hebben hiervoor de code ontvangen om erbij te kunnen. Deze is te
vinden op het mededelingenbord
in het Praathuis.

GEZIEN EN GEHOORD WORDEN

CALAMITEITEN

Al tien jaar ben ik lid van HTV Bouwlust
en ervaar ik hoe groen mijn vingers
werkelijk kunnen zijn.
Drie jaar geleden heb ik het nieuwe logo
van HTV Bouwlust en het 35-jarig jubileumboekje ontworpen.
Afgelopen jaar heb ik het besluit genomen om meer te willen doen voor de

elkaar wordt gecommuniceerd; met een
compliment kom je zoveel verder!

vereniging. Er is behoefte naar meer
transparantie en een betere communicatie. Ik hoop hier dan ook veel in te
kunnen betekenen in de toekomst.
Een van de eerste taken die ik vorig jaar
al heb opgepakt is de nieuwsbrief, website en social media. Verder staan er nog
wat ideëen in de agenda, deze zullen
t.z.t. bekend worden gemaakt.

LIJST MET NUMMERS
In het Praathuis hangt een lijst
met de telefoonnummers van alle
bestuursleden. Bij nood zal een
van hun de betrokkene of familie
bellen. In lijn met de AVG kan er
helaas geen algemene lijst in het
Praathuis aanwezig zijn.
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ZATERDAG 2 MAART - SNOEIEN HOUTWAL

GEZELLIG SAMEN

EEN PRACHTIGE DAG VOOR DEZE PITTIGE KLUS

PAASKAARTEN

Op zaterdag 2 maart zijn we gestart
met het snoeien van de houtwal. Met
een groep van acht personen zijn we
aan de slag gegaan.

Ook dit jaar zal er weer een
klaverjasavond rond Pasen
georganiseerd worden in het
Praathuis.

Met dank aan de buurman konden we
via een nieuwe loopplank op de houtwal. Voor een groot deel zijn de takken
die te ver boven het water hingen weggesnoeid en de begroeing uitgedund.

Dat zal op 12 april zijn, aanvang om
19:30 uur, de starttijd zal om 20.00
uur zijn. Deelname is GRATIS.
Opgeven kan via een formulier in
het Praathuis of via htvbouwlust@
live.nl (onderwerp: ‘Aanmelding
Paaskaarten’.

Voor 9 maart is er een versnipperaar
gehuurd om alle takken tijdens de
werkochtend te versnipperen. Helaas
verliep het versnipperen iets anders dan
gehoopt. Het restant aan dunne takken
zal met de aanhanger naar de stort
gebracht moeten worden.

IDEEËNBUS

BESTUUR

IETS TE OVERLEGGEN

TUINWINKEL

OPENINGSTIJDEN

Naast het mededelingenbord aan het
Praathuis en de werkschuur is er een
ideeënbus geplaatst.
Hierin kunt u uw ideeën kwijt over hoe
we ons complex mooier kunnen maken,
over activiteiten die we met elkaar
zouden kunnen ontwikkelen, etc. Voor
de nadere uitwerking van een dergelijk
idee nemen we uiteraard contact op met
de aandrager ervan.

Vanaf april zijn de volgende
openingstijden van kracht.
dinsdag
15.00 - 16.00 uur
woensdag 11.00 - 12.00 uur
vrijdag
14.00 - 15.00 uur
zaterdag 09.00 - 12.00 uur

Zijn er zaken waar u zich aan
ergert of stoort? Het bestuur
wil dat graag van u horen,
dan kunnen we gezamenlijk
naar oplossingen zoeken of
verbeteringen aanbrengen.
We nodigen u graag uit voor
overleg, voorafgaand aan onze
bestuursvergaderingen. Graag
wel even van te voren uw komst
melden bij de secretaris (0182601780 of htvbouwlust@live.nl).

Ook iets te delen voor in de nieuwsbrief?
Stuur het naar htvbouwlust@live.nl (ovv Nieuwsbrief )

NEEM EENS EEN KIJKJE

BESTUUR TAAKVERDELING
Wim Vergunst
TUIN 19 voorzitter, opstallen,
		 gereedschappen en
		infrastructuur

BEHEER EN COMMISSIES
Tuincommissie

TUIN 16
TUIN 41

Praathuis
Tuinwinkel
Technische zaken

TUIN 46

TUIN 19
TUIN 47

Introductie nieuwe leden

TUIN 37

Marco Vrijenhoek
Hannah ten Brink
Ton Slappendel
Ab Teekens
Wim Vergunst
Joris van Herk
Barbera van Dijkum

John Compeer
TUIN 43
Harm Jansen
TUIN 64
Fred Boer
TUIN 43
Saskia de Vreugd TUIN 28
		

secretaris, nieuwe leden
penningmeester
werkochtenden
vicevoorzitter,
pr & communicatie

Hannah ten Brink

tuincommissie

TUIN 41
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