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AGENDA
• Bestuursvergadering
 o.v.b. 8 april 2020, 19.30 uur

• Werkochtenden 2020
 vanaf 08.30 uur  koffie/thee
 start om 09.00 uur
 Groep 2 - 18 april 2020
 Groep 3 - 6 juni 2020
 Groep 4 - 4 juli 2020
 Groep 5 - 15 augustus 2020
 Groep 6 - 26 september 2020
 Groep 7 - 17 oktober 2020

TIJDELIJKE SLUITING VAN HET PRAATHUIS
CONSEQUENTIES CORONA-VIRUS

Het bestuur heeft besloten om het 
Praathuis te sluiten in overeenstemming 
met de maatregelen die momenteel 
landelijk gehandhaafd worden. Deze 
sluiting zal tot minimaal 6 april duren en 
misschien wel langer, mocht dit door de 
overheid zo bepaald worden.
 

De tuinwinkel zal wel op de gebruikelij-
ke tijden geopend zijn, maar het is niet 
mogelijk om contant af te rekenen.. Wij 
zullen de bestellingen noteren op naam 
en tuinnummer en dit op een later mo-
ment met u verrekenen. Dit is bedoeld 
om besmetting via geld te voorkomen.

Met een opkomst van 32 leden is de 
ALV donderdag 5 maart om 20.00 uur 
gestart door de de voorzitter.

Alle leden hebben de behandelde stuk-
ken van te voren via email of post ontvan-
gen en door kunnen lezen. De punten op 
de agenda worden vlot behandeld met 
hier en daar een correctie in de jaarversla-
gen, maar niets ingrijpends.

Aanpassing huishoudelijk reglement 
• Bij het afbreken van huisje /kas volgens 

art. 2.3 HR., is het volgende besloten: 
 Eerst opnieuw aanvragen bij bestuur, 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
DONDERDAG 5 MAART

dan wordt het door de tuincommissie 
opnieuw uitgezet. 

• Het voorstel oranje stokken bij vervuil-
de tuinen is volledig weggestemd. Het 
wordt gezien als inbreuk op de privacy. 
Wel houdt het bestuur het recht de 
tuinder met een bord duidelijk te ma-
ken dat hij/zij zijn tuin niet meer mag 
betreden. 

• Bij het niet naleven van de werkochten-
den wordt er met terugwerkende kracht 
de contributie verhoogd met €20. 

• Voorschriften betreft dakbedekking 
van huisje/schuurtje en de kleur zal in 
de eerste bespreking met de gemeente 

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!

HET PRAATHUIS 

VIEZE SCHOENEN UIT
BIJ HET BETREDEN
Op verzoek van de vrijwilligers die 
Hat Praathuis schoonhouden. Dit 
gaat natuurlijk in zodra Het Praat-
huis weer open mag.

ONDER VOORBEHOUD

PAASKAARTEN
I.v.m. het Corona-virus kunnen wij  
het paaskaarten nog niet bevestigen
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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.

Het komende jaar zal de organisatie 
van de werkochtenden niet meer in 
handen zijn van Fred Boer. Hij heeft 
deze taak aan ons over gedragen.

Vanuit het bestuur bestaat het idee om 
de werkochtenden opnieuw vorm te 
geven. Het vermoeden bestaat dat de 
huidige aanpak niet voldoende effectief 
is en bij veel mensen weerstand op-
roept. Tijdens de werkochtenden gaan 
mensen regelmatig mopperend aan het 
werk, vertrekken vroegtijdig zonder dit 
te overleggen of komen zelfs zonder 
afmelding helemaal niet opdagen. 

Een reden hiervoor kan zijn dat er vanuit 
praktisch oogpunt voor gekozen is om 
mensen in te delen op een bepaalde 
datum en voor een bepaalde taak. Op 
deze manier is het minder werk om de 
werkochtenden te plannen, maar wij kun-
nen ons voorstellen dat het op weerstand 
stuit zonder overleg een taak toebedeeld 
te krijgen. Ieder mens is anders, waarbij 
niet iedereen dezelfde vaardigheden en 
capaciteiten (meer) bezit. Dit kan een 
reden zijn dat mensen niet gemotiveerd 
zijn een bepaalde taak uit te voeren. 

Werkochtenden 2.0
Voor het komende jaar zal iedereen ‘als 
vanouds’ nog op een bepaalde werkoch-
tend worden ingedeeld. Het plan is ech-
ter wel om eenieder een keuze te geven 
in de taak die zij tijdens de werkochtend 
willen en kunnen doen. Er is een lijst 
gemaakt met welke werkzaamheden 
op welke werkochtend verricht moeten 
worden. Voorafgaand aan de desbetref-

NIEUWE BENADERING VOOR DE WERKOCHTENDEN
TUINCOMMISSIE NEEMT HET STOKJE OVER

fende werkochtend zal met de deelne-
mende leden telefonisch contact opge-
nomen worden (zoals afgelopen jaar ook 
is gebeurd) waarbij zij aan kunnen geven 
welke taak zij graag willen oppakken. 
Het is wenselijk wanneer er meerdere 
voorkeurstaken worden opgegeven, 
zodat de kans groter is dat iedereen 
een taak naar wens krijgt. Desondanks 
kunnen wij niet beloven iedereen in te 
kunnen delen op de gewenste taak.

Wij zijn ons ervan bewust dat het prettig 
kan zijn om ook zelf een datum voor de uit 
te voeren werkochtend te kunnen kiezen. 
Kanttekening hierbij is, dat dit ons veel 
extra werk bezorgt, terwijl nu nog niet 
duidelijk is wat er de precieze meerwaarde 
van is. Het komende jaar zal tijdens en na 
de werkochtenden geëvalueerd worden, 
waar hierin de behoeften liggen bij de 
leden. Mocht hieruit komen dat veel leden 
het wel prettig vinden om een datum te 
kiezen die hen het beste uitkomt, kunnen 
we dit in heroverweging nemen.

Werkochtend op vrijdag
Wegens te weinig aanmeldingen zal er 
komend jaar nog geen werkochtend 
op vrijdag worden gerealiseerd. Voor 
volgend jaar zal gekeken worden om dit 
opnieuw te realiseren. 
Alle werkochtenden zijn dit jaar dus op 
zaterdag!

Het volledig nieuwe concept voor de 
werkochtenden is te downloaden 
van onze website of kan op aanvraag 
geleverd worden via de mail of post.

worden behandeld. Dit heeft te maken 
met de materiaal mogelijkheden die er 
anno 2020 aangeboden worden.

Bestuursverkiezing
Er hebben twee nieuwe kandidaten zich 
aangemeld voor het huidige bestuur. 
Ruud Baardolf (29 stemmen) en Joris van 

Herk (32 stemmen) zijn beiden aange-
nomen. 

Voor de werkochtenden en betreft het 
verslag over de gesprekken met de 
gemeente, betreffende ‘Zoutman Anders’  
staan er in deze nieuwsbrief losse artike-
len met uitgebreide informatie.

>> vervolg ALV 2020

WEDSTRIJD 

HOOGSTE ZONNEBLOEM 
EN GROOTSTE POMPOEN 
Ook dit jaar willen we weer wat 
competitie creeëren onder de 
leden. Wie heeft er dit jaar de 
groenste vingers?

De eerste week van september 
zullen de deelnemende pompoe-
nen en zonnebloemen worden 
gemeten. De winnaar zal tijdens 
de jaarlijke BBQ worden bekend 
gemaakt.

Deelname
Geef je voor 31 mei op voor deel-
name via htvbouwlust@live.nl, 
het Servicepunt of bij een van de 
bestuursleden.

TIP - DIGITALE TUINHULP

GARDROID APP 
Gardroid is een goede hulp bij 
startende tuinders. Hij helpt je 
om zelf groenten te kweken door 
nuttige informatie aan te bieden 
over de zaaiperiodes 
en teeltwijzen 
van verschillende 
groenten. Hij 
houdt ook de 
dagen bij totdat
het zaaigoed geoogst kan worden.
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BOUWPLANNEN VOOR ZOUTMAN-WEST
VOORONDERZOEK DOOR DE GEMEENTE, ZOUTMAN VERANDERT

Er is een commissie van vier leden 
samengesteld die zich bezig houdt met 
‘Zoutman Verandert’. Deze leden zijn 
Wim Vergunst, Harm Jansen, Fred Boer 
en John Compeer.
 
Op 8 januari is er een bespreking 
geweest met de wethouder gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk. Tevens is ons toen 
toegezegd dat de huurovereenkomst 
einde 2020 ingaat en dat deze voor de 
daarop volgende 5 jaar is verlengt. 

De gemeente is momenteel bezig met 
een vooronderzoek naar de moge-
lijkheden voor ‘Zoutman Verandert’. 
Onderstaand een samenvatting van 
wat dit precies inhoud. 
---
De ruimte voor uitbreidingsmoge-
lijkheden voor wonen en bedrijven 
in Reeuwijk-Brug is schaars.
Als gemeente onderzoeken we 
daarom of voor bedrijven een uitbrei-
ding ten westen van bedrijventerrein 
Zoutman mogelijk is. Dat biedt ruim-
te om het oostelijk deel van Zoutman 
te transformeren naar wonen. Doel 
van het onderzoek is dus zowel extra 
ruimte voor bedrijven vinden als 
nieuwe locaties voor woningbouw. 
Dat onderzoek doen we graag samen 
met ondernemers, bedrijven, eigena-
ren en omwonenden.

Ook werd ons toen verteld dat ‘Zoutman 
Verandert’ pas zou gaan spelen over een 
aantal jaren. De wethouder gaf ons toen 
te kennen dat wij dat misschien niet mee 
gaan maken. 

Er zijn in het centrum ‘De Brug’ in 
Reeuwijk-Brug al twee bijeenkomsten 
geweest. Tijdens de eerste bijeenkomst 
is ons nogmaals verteld dat we ons 
geen zorgen hoeven te maken. Het 
tuincomplex zou niet in gevaar komen.
De tweede bijeenkomst 4 maart was 
een veel belangrijkere bijeenkomst. 
Er werden plannen neergelegd waar 
er fases zijn met en zonder HTV 
Bouwlust. Er is die avond een hoop 
onduidelijkheidheid gezaaid waar we 
bovenop moeten zitten.

Het is nu zaak voor de commissie om er 
continue bij te zijn en de belangen van 
de vereniging te behartigen, maar toch  
kan dit nog jaren duren. 
De gemeente heeft dit onderzoek 
uitbesteed en na de zomer wordt er 
gekeken naar de haalbaarheid van het 
plan.

De derde bijeenkomst staat op de 
planning en zal binnenkort plaats gaan 
vinden. Dit zal enige vertraging oplopen 
i.v.m. het Corona-virus. Wij houden de 
agenda van de gemeete nauw in de 
gaten!

Wij van onze kant zullen u zeker op de 
hoogte houden!

Kijk voor meer informatie op:
www.zoutmanverandert.nl

IDEEËNBUS 
Naast het mededelingenbord aan 
het Praathuis en de werkschuur is 
er een ideeënbus geplaatst.  
Hierin kan je ideeën kwijt over hoe 
we ons complex mooier kunnen 
maken of 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.

IETS TE OVERLEGGEN MET HET BESTUUR

Zijn er zaken waar u duidelijk-heid over wilt of zich aan ergert of 
stoort? We nodigen je graag uit voor overleg, voorafgaand aan onze 
bestuursvergaderingen. Meldt het wel even van te voren bij de secretaris 
(0182- 601780 of htvbouwlust@live.nl).

6 MAART 2020

COR SPRUIJT
Op vrijdag 6 maart ontvingen wij 
het bericht dat Cor Spruijt (oud 
voorzitter van HTV Bouwlust) is 
overleden.

Wij wensen de familie en vrienden 
veel sterkte toe met dit verlies.

RUUD IN HET AD GROENE HART

ONZE TUINCOACH 
IN DE MEDIA 
Ruud Baardolf heeft als onze tuin-
coach de aandacht getrokken van 
een journalist bij het AD Groene 
Hart en een inteview gegeven. 

Geïntresseerd? Het artikel is op 
vrijdag 6 maart gepubliceerd in de 
krant en online. Het interview staat 
op onze nieuwpagina, met een link 
naar de pagina van het AD.

Wij zijn waarschijnlijk de eerste tuin-
vereniging in Nederland met een 
tuincoach en daar zijn we trots op!



SERVICEPUNT / 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.
De prijzen zijn onder voorbehoud

Het servicepunt is nu toe nog 
steeds open op de aangegeven 
tijden. U ontvangt een mail als 
hier veranderingen in zijn. 

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 
Werkochtenden TUIN 16 Marco Vrijenhoek
Praathuis TUIN 46 Ton Slappendel
Tuinwinkel  - Peter Perdijk
Technische zaken TUIN 19 Wim Vergunst 
 TUIN 47 Joris van Herk
Introductie nieuwe leden TUIN 37 Barbera van Dijkum

BEZOEK HTVBOUWLUST FACEBOOK EN INSTAGRAM

UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

8. TUINCOMMISSIE
8.1 De tuincommissie bestaat uit 2 leden, t.w. 1 lid en 1 bestuurslid en heeft tot 

taak er op toe te zien dat tuinen en sloten zich in goede staat van onder-
houd bevinden. Daarnaast houdt de tuincommissie toezicht op de toepas-
sing van de bepalingen inzake tuinieren, gebruik van tuinen en opstallen.

 De tuincommissie brengt op de Algemene Ledenvergadering verslag uit.
8.2 De tuincommissie heeft het recht zich voor de uitoefening van haar taak op 

de tuin van elk lid te begeven, ook als deze niet aanwezig is.
8.3 De controle vindt op gezette tijden plaats. Het bestuurslid rapporteert de 

bevindingen van de tuincommissie mondeling aan het bestuur.
8.4 Blijkt uit een controle dat een bepaald onderdeel van een te onderhou-

den gedeelte niet voldoende is, dan wordt het lid hiervan mondeling en/
of schriftelijk in kennis gesteld en zal hem of haar worden verzocht orde op 
zaken te stellen. Na herhaaldelijk niet voldoen aan deze verzoeken kan het 
bestuur eenzijdig

2021 JUBILEUMJAAR

40 JAAR BOUWLUST
Komend jaar bestaat HTV Bouw-
lust 40 jaar. Dit willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. 
Wij willen weer een open dag orga-
niseren met een aantal activiteiten. 
Ideeën kunnen gemaild worden, 
maar ook vrijwilligers voor deze 
commissie kunnen zich melden bij 
het bestuur.

IETS TE DELEN IN DE 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF? 
Stuur het naar htvbouwlust@live.nl 

(ovv Nieuwsbrief )

BESTUURSVERGADERING/AFSCHEIDSFEESTJE
AFSCHEID VAN 2 BESTUURSLEDEN

Vergaderen is niet saai, wij maken er 
een feestje van! Tijdens onze laatste be-
stuursvergadering hebben wij Harm en 

Fred in het zonnetje gezet! Daar hoort 
natuurlijk taart bij.
Harm en Fred, bedankt!

BESTUUR TAAKVERDELING

Wim Vergunst TUIN 19 voorzitter, opstallen,  
  gereedschappen en  
  infrastructuur

John Compeer TUIN 43 secretaris, nieuwe leden 
Ruud Baardolf TUIN 38/57 penningmeester
Saskia de Vreugd TUIN 28 vice-voorzitter, 
  pr & communicatie
Hannah ten Brink TUIN 41 tuincommissie en 
  werkochtenden
Joris van Herk TUIN 47


