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AGENDA
• Bestelde zaden ophalen bij 

het Servicepunt
 vanaf 16 januari 2020

• Bestellijst 
 pootaardappelen
 voor 20 januari 2020 inleveren

• AardappelPootPlan 2020
 voor 1 maart 2020 inleveren

• Bestuursvergadering
 12 februari 2020, 19.30 uur

• Algemene ledenvergadering
 5 maart 2020, 20.00 uur

• Eerste werkochtend 2020
 7 maart 2020, 09.00 uur

WIE IS WIM VERGUNST?
ACHTERGRONDINFORMATIE VAN DE VOORZITTER

Op zaterdag 4 januari 2020 hadden wij 
onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Zoals 
altijd was het erg gezellig en druk, maar 
toch miste ik nog veel leden. Deze leden 
wensen ik alsnog een goed tuin jaar!
Mochten er in het nieuwe jaar vragen 
of problemen zijn spreek gerust een 
bestuurslid aan.
 
Op de laatste bestuursvergadering 
hadden wij het erover dat er afgelopen 
jaar wel drie nieuwe bestuursleden 
zijn gekozen! Maar nog niet iedereen 
is voorgesteld. Saskia en Hannah zijn 
in de eerstvolgende nieuwsbrief na de 
ALV kort voorgesteld, maar ik als nieuwe 
voorzitter nog niet. Dat gaan we als nog 
doen! Zo weten de leden wie en wat er 
achter de bestuurstafel zit.
  
Wim Vergunst (67 jaar)
Al 45 jaar getrouwd en twee dochters.
Ik was 15 jaar toen ik begon met tuinie-
ren langs het spoor, eerst met 300 m2 
daarna 600 m2. Hierna heb ik nog op 2 
andere locaties getuind voor ik bij HTV 
Bouwlust terecht kwam.

Eerdere bestuursfuncties
Bestuurlid vakbond, voorzitter Duiven-
vereniging, voorzitter Bewonerscommis-
sie, 2e voorzitter Wijkteam Korte akkeren, 
voorzitter VGWM-commissie en voorzit-
ter Ondernemingsraad.  
 
Ik ben 48 jaar werkzaam geweest in de 
machinebouw als monteur, bankwerker 
en lasser. De laatste 10 jaar was ik naast 
mijn werk ook hoofd B.H.V., ARBO- 
coördinator, milieucoördinator,  
preventiemedewerker en de laatste  
5 jaar als QESH-engineer.
 
Studies
Bankwerker, lasser, Recht en Milieurecht, 
ARBO-coördinator, milieu-coördinator , 
keurmeester hef- en hijsmiddelen, B.H.V., 
VCA, heftruck, heffen en hijsen, 
Nederlandse Woonbond, ondernemings-
raad, VGWM.
 
Zo nu weten we alles over de voorzitter. 
Volgende keer wat meer informatie over 
een ander actief bestuurslid.

Wim Vergunst

NIEUWE LEDEN GEZOCHT 

TUINEN BESCHIKBAAR
Er zijn een aantal tuinen vrij en er is 
momenteel geen wachtlijst. Infor-
meer eens in uw kennissenkring of 
zij op zoek zijn naar een tuintje.
Ze kunnen contact opnemen met 
htvbouwlust@live.nl

Let er op! Wij zullen ook buiten de 
vereniging intensief nieuwe leden 
gaan werven voor deze tuinen, het 
zou wel eens snel kunnen gaan!

DOE JIJ MEE?
Geef je voor de ALV van 
5 maart 2020 op voor één 
van deze spannende 
functies via 
htvbouwlust@live.nl 
of meld je bij één van 
de bestuursleden.

ER WORDEN 2 KANDIDATEN  
VOOR HET BESTUUR  
GEZOCHT! GRAAG MELDEN 

HULPVERLENERS
Een onderwerp wat altijd actueel 
zal blijven, daarom herhalen wij 
dit bericht nogmaals!

Mensen met een BHV-, EHBO- of 
reanimatiediploma graag melden 
via htvbouwlust@live.nl
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AARDAPPELPOOTPLAN 2020 
Nog niet alle APP’s zijn ingeleverd. Je hebt tot uiterlijk tot 1 maart de tijd om 
dit te doen. Formulier kwijt? Je kunt hem ook downloaden van onze website.

WE ZIJN BETROKKEN 

ZIEKMELDING OF 
VERHINDERD
Voor iedereen geldt dat er sprake kan 

zijn van langdurige ziekte, verhinde-

ring of andere omstandigheden waar-

door er geen kans is om de tuin goed 

bij te houden. Soms kan het moeilijk 

zijn om hulp te vinden in de nabije 

omgeving van vrienden of familie. 

Laat het ons weten via htvbouwlust@

live.nl, zodat we mee kunnen denken 

aan een passende oplossing.

SAMENWERKEN

CONTROLE COMPLEX
Ons hek en Praathuis staan over-
dag altijd open en dat willen we 
graag zo houden. Iedereen kan 
in- en uitlopen, ook onbekenden. 
Spreek deze passanten gerust 
aan, dit is al voldoende zijn om 
kwaadwilligen af te schrikken. 
Controleer bij het verlaten van de 
het terrein of het Praathuis gesloten 
is (na 18.00 uur, zo niet bel dan met 
06 188 188 65) en vergeet zelf niet 
het hek op slot te doen

DE NIEUWJAARSRECEPTIE VAN 4 JANUARI 2020
GEZELLIGHEID

Zoals voorgaande jaren was er ook dit 
jaar op de eerste zaterdag na de jaar-
wisseling onze nieuwjaarsreceptie.

Even een moment om elkaar weer te 
treffen en de eventuele plannen voor 
het komende tuinjaar door te nemen.
Rond half vijf neemt Wim het woord en 
vat de hoogtepunten van afgelopen jaar 
kort samen. We staan stil bij het recente 

verlies van de dochter van de familie 
Baas, maar ook het overlijden van dhr. P. 
van Weelden.

Gezamelijk proosten we op het nieuwe  
tuinjaar, dat het maar weer een prachtig 
jaar mag worden. De pan met snert van 
Peter wordt uit geserveerd. 

Een goed begin is het halve werk! 

Iets te delen 
in de volgende 

nieuwsbrief? 
Stuur het naar htvbouwlust@live.nl 

(ovv Nieuwsbrief )



TUINWINKEL 

PRIJSLIJST
Diversen
Tonkinstokken, 180 cm € 0,95
Tuinaarde 40l. € 1,60
Potgrond 40l. € 2,65
Kunstmest per kilo € 1,50
Koemest per kilo € 1,00
Kippenmest per kilo € 1,00

Er zijn diverse zakjes zaden 
beschikbaar in de tuinwinkel.

Het inschrijven voor mest en 
grond is weer mogelijk.  
De lijsten vind je in het Praathuis.

De prijzen zijn onder voorbehoud

OPENINGSTIJDEN
zaterdag 09.00 - 12.00 uur
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BEHEER EN COMMISSIES

Tuincommissie TUIN 16 Marco Vrijenhoek
 TUIN 41 Hannah ten Brink
Tuincoach TUIN 38/57 Ruud Baardolf 

Praathuis TUIN 46 Ton Slappendel
Tuinwinkel  - Ab Teekens
Technische zaken TUIN 19 Wim Vergunst 
 TUIN 47 Joris van Herk
Introductie nieuwe leden TUIN 37 Barbera van Dijkum

BESTUUR TAAKVERDELING

Wim Vergunst TUIN 19 voorzitter, opstallen,  
  gereedschappen en  
  infrastructuur

John Compeer TUIN 43 secretaris, nieuwe leden 
Harm Jansen TUIN 64 penningmeester
Fred Boer TUIN 43 werkochtenden
Saskia de Vreugd TUIN 28 vice-voorzitter, 
  pr & communicatie

Hannah ten Brink TUIN 41 tuincommissie

UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

6. BEPALINGEN INZAKE TUINIEREN EN HET GEBRUIK 
      VAN DE TUINEN (DEEL 1)
6.1 Het tijdelijk in vruchtgebruik afstaan van tuin en opstallen aan andere leden 

of derden is niet toegestaan, tenzij het bestuur hiertoe schriftelijk toestem-
ming heeft verleend.

6.2 Het is niet toegestaan (de opbrengst van) de tuin te gebruiken voor com-
merciële doeleinden, voor reclame doeleinden of de tuin te gebruiken voor 
de uitoefening van een beroep.

6.3 Het is niet toegestaan op de tuin levende have voor een aaneengesloten 
periode langer dan één dag te houden.

6.4 De gebruiker moet, zonder recht op vergoeding, gedogen dat op, in, aan of 
boven de grond en de opstallen palen, kabels en leidingen worden aange-
bracht en onderhouden welke de gemeente, een nutsbedrijf of telecombe-
drijf nodig acht.

6.5 Elk lid verplicht zich zodanig te tuinieren dat overlast door ziekten en pla-
gen wordt vermeden (bijv. door toepassing van wisselteelt). Om zaadvor-
ming van vrije natuurgewassen te voorkomen moeten deze vroegtijdig 
worden verwijderd.

6.6 Het gebruik van de tuin moet in overeenstemming zijn met de geldende 
milieubepalingen. Het gebruik van chemisch-synthetische gewasbescher-
mingsmiddelen dient terughoudend te worden toegepast.

6.7 Elk lid is verplicht zijn/haar tuin, het deel van het hoofdpad langs de tuin en 
de sloot schoon te houden.

6.8 Na overleg met het bestuur zijn beschoeiingen toegestaan tot een maxima-
le hoogte van 25 cm boven de waterlijn (de hoogte staat aangegeven ter 
plaatse van de eerste brug bij de meent). Tevens moeten zij in lijn staan met 
de geplaatste richt-/zichtpalen met rode kop. 

 Beschoeiingen moeten bestaan uit een vlakke grondkering en er moeten 
milieuvriendelijke materialen worden gebruikt.

6.9 Vlonders t.b.v. watertappunten mogen niet buiten het talud van de sloot steken.
6.10 De betonnen kantplanken langs het hoofdpad moeten op hoogte wor-

den gehouden. De hoogtemaat is te bepalen in overleg met het bestuur.
6.11 Elk lid is verplicht alle eigen tuinafval zelf te verwerken of af te voeren. Het 

verbranden van vuil en snoeiafval is ten strengste verboden, evenals het 
lozen van huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater.

6.12 Bomen moeten minimaal 2 meter uit de scheidingslijn (met de buren) wor-
den geplant; de maximale hoogte van bomen is 3 meter (dus bij voorkeur 
struik-of spilvorm). Takken mogen nimmer over de scheidingslijn steken.

 Laag gewas (met maximale hoogte van 60 cm) is toegestaan vanaf 30 cm 
uit de scheidingslijn. Beplantingen mogen nimmer aanleiding geven tot 
schade of hinder aan de naaste buren.

 


