
VOOR EN DOOR TUINDERS SINDS 1981 - DIT JAAR VIEREN WE ONS 40-JARIG JUBILEUM!
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AGENDA
• Online bestuursvergaderingen
 23 maart 2021
 20 april 2021
 25 mei 2021
 29 juni 2021
 24 augustus 2021
 28 september 2021
 26 oktober 2021
 30 november 2021
 14 december 2021

• Online themavergaderingen
 2 maart 2021, thema ALV
 30 maart 2021, Open Dag
 21 september 2021, n.t.b.
 02 november 2021, n.t.b.

• 1e tuinronde tuincommissie
 zaterdag 6 maart

• Werkochtenden
 zaterdag 6 maart
 zaterdag 16 maart
 zaterdag 17 april
 zaterdag 24 april
 zaterdag 5 juni
 zaterdag 12 juni
 zaterdag 10 juli
 zaterdag 28 augustus
 zaterdag 9 oktober

• Algemene ledenvergadering
 Deze datum volgt zodra er 

meer duidelijkheid is over 
het vaccineren en eventuele 
versoepelingen. We bekijken 
momenteel alle mogelijkheden.

VOORJAARSPRAATJE VAN JORIS
VOORWOORD

Hier voor u ziet u weer een prachtig 
exemplaar van de nieuwsbrief. Gecom-
poneerd door Saskia, die niet alleen de 
redactie van de nieuwsbrief, website en 
sociale media verzorgt, maar ook het 
secretariaat onder haar hoede heeft. 
Dat is toch wel een beetje te veel van 
het goede. 

In de vorige nieuwsbrief is er hulp 
gevraagd om dit fantastische blad in 
stand te houden, dus doe ik nogmaals 
een beroep op u allen om stukjes, foto’s, 
recepten of gewoon een leuk verhaal 
in te sturen. MAAR nog mooier zou het 
zijn als er een creatief persoon zich zou 
melden, om in eerste instantie met Sas-
kia samen de redactie van het blad op te 
pakken en misschien nog wel meer.

De afgelopen tijd hebben we mogen 
genieten van het winterse weer. Wat 
natuurlijk onze harten weer opende om 
te schaatsen, sneeuwpoppen maken, te 
sleeën en andere sportieve bezigheden. 
Dat maakte het plaatje weer compleet. 
Gelukkig was er een lid dat het pad aan 
mijn kant van voor naar achter sneeuw 

vrij heeft gemaakt en daarvoor mijn 
hartelijke dank. Jammer was wel dat dit 
goede voorbeeld niet verder werd opge-
volgd op het andere pad. 

Nu op naar de lente mensen!! 
Op diverse tuinen zie ik de eerst bloei-
ers al staan en anderen proberen met 
alle kracht de kopjes boven de grond te 
krijgen, voor het mooiste resultaat. Dat 
doen wij ook als bestuur, dagelijks wordt 
er hard gewerkt aan diverse perikelen 
van de gemeente. Ruud, Hannah en Sas-
kia nemen hierin het voortouw, omdat 
zowel bij Cor als mij zelf de tijd en kennis 
ontbreekt. Ik wil ze daarom graag even 
in het zonnetje zetten. Ruud, Hannah en 
Saskia namens diverse leden en natuur-
lijk Cor en mijzelf, PETJE AF.

Teven zijn we als bestuur bezig om een 
aantal taken in onze ogen wat beter en 
duidelijker vorm te geven. Hieruit volgt 
dat Cor en ik alle technische zaken onder 
onze hoede hebben genomen. Het kan 
hierbij gaan om de opstallen van de 
vereniging of de bouwkundige staat van 
huisjes en kassen. Wij kijken ernaar. Ook 
de gereedschappen, bruggen, aanhan-
ger en al het andere rollend materieel 
houden wij nauwlettend in de gaten, dus 
bij mankementen graag melden bij Cor. 
Het verdient wel de voorkeur om dit na 
werktijd te doen.

Beste tuinders hiermee sluit ik af en ik 
wens u allen een geweldig voorjaar toe 
en zoals wij in Vlaanderen zeggen; 
DE PATATTEN KUNNEN D’R IN.

Als afsluiting wens ik u allen een prach-
tig tuinjaar en een geweldige gezond-
heid voor u en uw naasten toe . 

Groet Joris

TUINWINKEL

AARDAPPELEN 
Vergeet niet de bestelde aardappe-
len op te halen in de tuinwinkel.
De bestellingen liggen klaar met 
de factuur erbij.
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GROOT ONDERHOUD AAN DE HOUTWAL
HOUTWAL

Voor het onderhoud van de Houtwal werken we nauw 
samen met de gemeente. Ieder jaar bespreken wij met de 
gemeente dan ook de aanpak voor de Houtwal. 

Dit jaar is de gemeente goed aan de slag gegaan op de Hout-
wal. De begroeiing is behoorlijk uitgedund en veel van de 
hoge bomen hebben een goede snoeibeurt gehad. 
Nu aan ons de taak om dit snoeiafval af te voeren of te ver-
werken in de beschoeiing. Dit zal o.a. een klus voor de eerste 
werkochtenden worden. 

HET IS GEWOON NIET TOEGEGESTAAN!
GROENVERBRANDING OP DE TUIN

Volgens ons huishoudelijk reglement is het verbranden van 
groenafval of andere afvalstoffen verboden. Toch gebeurt het 
en werd het in het verleden gedoogd. Dit kan met de huidige 
milieuwetten echt niet meer! Als vereniging hebben wij hier-
voor geen ontheffing en ontvangen we een boete.
 
Er valt hier veel over te vinden op internet. De gemeente Bode-
graven-Reeuwijk handhaaft het volgende:

Afdeling 8. Vuurverbod
Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten 
inrichtingen of anderszins vuur te stoken

1.  Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden 
buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of 
anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

2. Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de 
omgeving, is het verbod niet van toepassing op:

 a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
 b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover 
  geen afvalstoffen worden verbrand;
 c. vuur voor koken, bakken en braden.
3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing 

worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.
5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt 

voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1° of 3°, van het 
Wetboek van Strafrecht of de provinciale milieuverordening.

CONTACT MET HET BESTUUR

IETS TE OVERLEGGEN
Zijn er zaken waar u duidelijkheid over wilt of in 
gesprek wilt gaan met het bestuur? 

Deze mogelijkheid is er nog steeds, ondanks het online 
vergaderen. We nodigen je graag online uit voor overleg, 
voorafgaand aan onze bestuursvergaderingen. 
Meldt het van te voren bij de secretaris (06 29011820 of 
htvbouwlust@live.nl) en je ontvangt de link.
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IEDERE MAAND EEN KORTE FILM
JAAROVERZICHT IN BEELD

In januari heb ik voor mijn werk een cursus videobewerking 
gevolgd. Om mijn vaardigheden te verbeteren, maar ook 
omdat ik het ontzettend leuk vind om te doen, maak ik iede-
re maand opnames op het hele tuincomplex.

Deze opnames bewerk ik tot korte overzicht filmpjes van een 
minuut en plaats ik op mijn Youtube kanaal. Van hieruit deel ik 
alles op social media; Instagram, Facebook en de website. 
Met het verstrijken van de maanden  en de seizoenen zullen de 
beelden veranderen. Het zal uiteindelijk een prachtig overzicht 
geven van hoe een tuinjaar er bij HTV Bouwlust uitziet.

Saskia



NIEUWE ONDERSTEUNING EN 75-PLUSSERS KRIJGEN VRIJSTELLING 
WERKOCHTENDEN 2021

Ook nieuw dit jaar is dat niet alle leden 
meer verplicht hoeven deel te nemen 
aan de werkochtenden. Als Bestuur 
vinden wij het niet reëel wanneer leden 
van 75 jaar en ouder hier nog verplicht 
aan mee  moeten doen. Zij hebben zich 
al jaren ingezet voor de vereniging en 
nu kan het prettig zijn alleen nog tijd 
en energie aan eigen tuin te besteden. 
Komend jaar zal dit idee als proef wor-
den uitgevoerd, omdat er i.v.m. Corona 
geen ALV gehouden kan worden om 
te stemmen over deze wijziging in het 
Huishoudelijk Reglement. Wanneer de 
ALV wel wordt georganiseerd kan dan 
ook de (gedeeltelijke) evaluatie van dit 
idee worden meegenomen. 

Zoals bij alle leden bekend, is er vanuit 
Hannah een oproep gedaan om haar te 
ondersteunen bij de coördinatie van de 
werkochtenden. Tot haar grote blijd-
schap hebben twee leden zich bij haar 
gemeld, die afwisselend graag hun 
steentje bij willen dragen. 
 
Het gaat hier om Moniek Eskes (tuin 59) 
en Jon Dam (tuin 2). Afhankelijk van de 
planning zal Jon voornamelijk zorgdragen 
voor het aansturen van de technische 
werkzaamheden die uitgevoerd moeten 
worden en Moniek bij de overige werk-
zaamheden. Deze ondersteuning zal 
Hannah zeker ontlasten in haar overige be-
stuurstaken, waarvoor bij voorbaat dank!
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Om de organisatie overzichtelijk te hou-
den, wil ik vragen aan alle leden van 75 
jaar en ouder die in dit idee interesse heb-
ben, dit telefonisch of schriftelijk door te 
geven. Zonder reactie, is de verwachting 
dat u op de ingedeelde datum aanwezig 
bent (indeling volgt binnenkort). Leden 
die zich vrijwillig (tijdens een werkoch-
tend of in eigen tijd) in willen blijven 
zetten, staat dat natuurlijk altijd vrij. Ook 
is het natuurlijk mogelijk om een deel van 
de werkochtend deel te nemen of alleen 
aan te sluiten voor de koffie! 

Namens de werkochtendcommissie, 
Hannah 

6 MAART
14 M. Stolk 
63 C. Hesp-Anker
51 J. Douma
11 D. Dilber
13 J. Stam
45 E. Onrust

13 MAART 
15 W. van Weelden
31 G. Stam
40 M. Caliskan
32 I. Vukovic
48 M. Pieren
12 D. de Boer 
43 F. Boer
28 R. Merkestijn

17 APRIL
8a J. Dessing
9 J. Bruining
4 N. Haidary
55 N.H. Man
43 J. Compeer
12b L. Vissers
53 A. Verver
33 F. Madras

24 APRIL
19 W. Vergunst
50 D. van Steenselen
56 A.J. de Ruwe
12b A. Bergshoeff
62 C. Qualm
10 J.W. Spruijt
54 P. Rond

5 JUNI
25 B. Steenwinkel 
5 F. Madraz
3 P. Fraanje
36 J. Perdijk 
18 H.F. van Vliet
20 C.J. van der 
 Wouden
39 J.L. Jansen

12 JUNI
6 P. Bierens
58 Th. van Ruiten
65 J. van der Meijden
66 B. Adouayry
13 M. Henschen
34 E. Dikhoff
37 B. van Dijkum -
 de Jong 

10 JULI
47 C.J. Schouten
48 Grabowska
21 T. Bloom 
23 A. Ibrisimovic
15a R. Brederoo
67 J. Arends
68 G. Bitter

28 AUGUSTUS
26 R.K. van der Horst
29 C. den Hartog
64 H. Jansen
43a M. Amarmouch
24 B. Cajic
7 A.P. Timmers
17 H. Mikkers
54 P. Rond

9 OKTOBER
22 M. Baas
32a B.W. Domburg
34 A.A. Gillieron 
38 P. Baardolf-
 Burggraaf
16a D. Oppedijk
30 P.J. Verdouw
14a J. van Bodegraven
44 P. van Dam

PLANNING WERKOCHTENDEN 2021

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

NIEUWSBRIEF

SCHRIJVERS GEZOCHT
Het schrijven en het opmaken 
van de nieuwsbrief is iedere keer 
weer een flinke klus. 

Lijkt het je leuk om betrokken te 
zijn bij het proces om content te 
creëren? Vind je het leuk om te 
schrijven? Heb je oog voor span-
nende (tuin)ontwikkelingen? 

Meer informatie? Mail dan naar
htvbouwlust@live.nl.
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Als vereniging zijn wij verplicht voor 1 
juli de ALV te organiseren. In de Tijdelij-
ke wet COVID – 19 Justitie en Veiligheid 
staan de volgende twee belangrijke 
bepalingen:
• De termijn voor het houden van de 

ALV kan door het bestuur met maxi-
maal 4 maanden worden verlengd. Dat 
betekent dat de ALV voor 1 november 
gehouden moet worden.

• Het bestuur kan besluiten dat leden 
geen fysieke toegang tot de ALV heb-
ben. In plaats van de fysieke ALV kan 
de ALV online gehouden worden, ook 
als dit niet in de statuten staat.

 
Het bestuur heeft besloten de komende 
maanden geen fysieke vergadering te 
houden om verdere verspreiding van het 
virus te beperken. Dit mede ingegeven 

HOE GAAN WE DE ALV ORGANISEREN IN CORONATIJD
ALGEMENE LEDEN VERGADEREING 2021

door de zorgplicht van het bestuur naar 
de leden. Een alternatief is dan een online 
ALV, maar wij kunnen ons voorstellen dat 
het voor een aantal leden niet makkelijk 
zal zijn om hieraan deel te nemen.  Het 
bestuur vindt het wel belangrijk om de 
jaarlijkse overzichten alvast ter informatie 
toe te sturen naar de leden. 

Eventuele vragen en opmerkingen kunt 
u doorgeven via de mail aan htvbouw-
lust@live.nl. Ook kan het bestuurslid, dat 
eigenaar is van het overzicht, benaderd 
worden voor meer informatie.

Na de bestuursvergadering van 2 maart 
a.s. zullen de volgende overzichten per 
mail naar u worden verzonden. Indien u 
geen mailadres heeft worden de stukken 
uitgereikt.

• Verslag ALV 5 maart 2020
• Jaarverslag secretaris/PR
• Jaarverslag penningmeester
• Toelichting op het jaarverslag pen-

ningmeester
• Verslag kascontrolecommissie
• Conceptbegroting 2021
• Jaarverslag tuincommissie
• Jaarverslag werkochtenden

Indien de mogelijkheid zich voordat om 
een fysieke bijeenkomst te organiseren 
zullen wij dat aangrijpen, ervan uitgaan-
de dat dit dan voor 1 oktober a.s. alsnog 
kan plaatsvinden.

Indien deze mogelijkheid zich niet 
voordoet, dan zullen wij in oktober a.s. 
alsnog een online ALV organiseren. 

DEZE INFORMATIE IS 15 FEBRUARI OOK PER MAIL VERZONDEN

Tijdens een wandeling over het com-
plex is gedurende het tuinseizoen goed 
te zien hoe prachtig de verschillende 
tuinen erbij liggen. Ieder lid heeft daar 
– zo op zijn/haar manier – zijn ziel en 
zaligheid in gelegd; bloemen bloeien, 
fruit en groente groeien! 

Wanneer er echter iets verder gekeken 
wordt, is ook te zien dat de slootkant in 
het onderhoud van de tuin weleens over 
het hoofd wordt gezien. Dat is natuurlijk 
jammer, want het kan de mooie aanblik 
van de tuin tenietdoen of de overburen 
hebben er een onprettig uitzicht op. Wat 
extra aandacht besteden aan het on-
derhoud van de slootkant is dus nodig, 
maar zeker ook niet altijd eenvoudig. 

De slootkant is als vanzelfsprekend 
een natter gedeelte van de tuin, waar 
onkruid goed bij gedijd. Afhankelijk van 
hoe de tuin is ingericht kan dit niet altijd 
makkelijk te verwijderen zijn, bijvoor-
beeld omdat de planten vast zitten in de 
beschoeiing of moeilijk bereikbaar zijn. 

OOK DE SLOOTKANT WIL AANDACHT!
TUINCOMMISSIE

Hoe pak je dit dan aan? Enkele tips!
• Ook hiervoor geldt; voorkomen is 

beter dan genezen! Zorg ervoor dat er 
regelmatig oog is voor het onderhoud 
van de slootkant; een klein plantje 
onkruid is ten slotte makkelijker weg 
te trekken.

• Leg worteldoek op de bodem, waar 
onkruid moeilijker doorheen kan 
komen. Let wel op dat dit ook niet 
het eeuwige leven heeft; vervang het 
tijdig en let op jonge onkruid plantjes 
die er toch doorheen kunnen komen. 

• Pas een bodembedekker toe. Dit kun-
nen bijvoorbeeld bodem bedekkende 
planten (bijvoorbeeld Pachysandra of 
Maagdenpalm) of houtsnippers zijn. 
Ook hier kan het onkruid tussendoor 
komen, maar zal minder snel sprake 
van zijn. Let er bij planten als bodem-
bedekker wel op dat ze niet naar de 
buren ‘woekeren’. 

•  Pas juist geen bodembedekker toe, 
maar schoffel dan wel heel regelmatig.

• Bekijk de tuin eens vanuit een ander 
perspectief en zie hoe de slootkant er 

vanaf daar uitziet. Bekijk de tuin vanaf 
het andere pad of vraag aan de over-
buren of je het even op hun tuin mag 
komen bekijken. 

• Voor de doorstroming van de sloot is 
het belangrijk geen plantafval in de 
sloot te gooien en planten die in de 
sloot zijn geworteld, zo goed mogelijk 
te verwijderen. 

Namens de tuincommissie, 
Hannah 
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DE KRINGLOOPWINKEL DONEERT € 500
OPEN DAG 2021

Dit jaar bestaat onze hobbytuinvereni-
ging 40 jaar en – ondanks de onzekere 
positie waarin we momenteel verkeren 
– willen dit jubileumjaar niet zomaar 
voorbij laten gaan. 
 
Als de Corona maatregelen ons de ruimte 
bieden om dit te organiseren dan zijn 
we van plan een spetterende Open Dag 
neer te zetten. Gedacht wordt aan een 
Open Dag ergens eind augustus / begin 
september, maar natuurlijk hangt alles 
af van een versoepeling van de Corona 
maatregelen.

Mocht de situatie het dit jaar niet toela-
ten, dan zullen we zeker volgend jaar het 
40 jarig bestaan van HTV Bouwlust alsnog 
de aandacht geven, die het verdient.

Wij zijn verheugd met het positieve 
besluit van de Kringloopwinkel om onze 
subsidieaanvraag voor de Open Dag te 

honoreren met € 500. Samen met de 
cheque van de Rabobank van € 148,00 en 
een bijdrage uit de exploitatie moeten we 
in staat zijn iets heel moois neer te zetten. 
Globale plannen zijn al uitgewerkt in die 
richting en worden vanaf mei a.s. verder 
vormgegeven in de uitwerking, mits dat 
Coronaproef kan plaatsvinden.

Wij zien de Open Dag ook als een activi-
teit, waarbij we de betrokkenheid van de 
leden kunnen vergroten. Van verschillen-
de leden krijgen wij al enthousiaste reac-
ties om een bijdrage te willen leveren. U 
kunt uw belangstelling kenbaar maken 
bij de bestuursleden, maar natuurlijk 
ook via htvbouwlust@live.nl. Wij zullen u 
uiteraard de komende tijd op de hoogte 
houden van het eventueel wel of niet 
doorgaan van de Open Dag.

Ruud

UITWERKING THEMA HUISHOUDELIJK REGLEMENT
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Wij vinden als Bestuur deze werkwijze 
van Thema-avonden heel prettig. Er is 
genoeg tijd om het onderwerp goed 
ter sprake te laten komen en daarnaast 
vinden wij het fijn terug te kunnen val-
len op de leden van de Klankbordgroep, 
die op een kritische maar positieve wijze 
meedenken in onze uitwerking.

Voor 2021 staan de volgende onder-
werpen gepland:
• Huishoudelijk reglement
• Open Dag 2021
• Onderzoek subsidiemogelijkheden 
• Vergroten betrokkenheid leden
• Versterken sociale en maatschappelij-

ke functie van ons complex

In de afgelopen periode hebben de 
bestuursleden het Huishoudelijk Regle-
ment flink op de korrel genomen. Ieder 
bestuurslid heeft per artikel haar of zijn 
oordeel aangegeven en toegelicht waar 

Het bestuur heeft voor dit jaar een aan-
tal Thema-avonden ingepland, waarop 
bepaalde onderwerpen uitgebreid 
worden besproken en nader uitgewerkt. 
In de meeste gevallen zal de Klankbord-
groep HTV Bouwlust gevraagd worden 
hoe zij denken over onze uitwerking 
van het betreffende onderwerp. Vervol-
gens worden de leden geïnformeerd en 
– indien vereist – de uitwerking voorge-
legd aan de ALV ter besluitvorming.
 
In 2020 hebben we de volgende The-
ma’s uitgewerkt:
• Het definiëren van de functie van de 

Klankbordgroep en het werven van 
leden voor deze groep.

• Het creëren van meer duidelijkheid 
in het brede scala aan taken dat de 
Tuincommissie in beheer heeft.

• Het bespreken en bestuderen van 
de door de gemeente voorgestelde 
verlenging van de huurovereenkomst. 

nodig. Ook zijn suggesties gedaan voor 
het opnemen van nieuwe artikelen.

De komende weken worden de wijzigin-
gen en aanvullingen in concept afge-
rond, zodat we deze kunnen voorleggen 
aan de Klankbordgroep. Vervolgens 
zullen de ‘mutaties’ worden voorgelegd 
aan de ALV ter beoordeling en eventuele 
goedkeuring.

Ruud
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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.

SAMENWERKEN

CONTROLE COMPLEX
Controleer bij het verlaten van het 
terrein of het Praathuis gesloten is 
(na 18.00 uur, zo niet bel dan met 
06 29011820) en vergeet zelf niet 
het hek op slot te doen.
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ONDUIDELIJKHEDEN EN ONZERHEDEN VOOR DE TOEKOMST
VERLENGING HUURCONTRACT 2021-2025

Langs deze weg informeren we nog-
maals over de verlenging van het huur-
contract t/m 31-12-2025 (nog niet door 
het bestuur ondertekent).
 
Verlenging huurcontract t/m 31-12-2025
De basis voor de verlenging van vijf jaar 
wordt gevormd door:
• De Definitieve Huurovereenkomst d.d. 

27 maart 2014 (ondertekent door 
voorzitter Piet van Dam). Deze overeen-
komst bevat artikelen 1 t/m 17.

• Allonge (Aanvulling) n.a.v. de realisatie 
van de Randweg. In deze Allonge wordt 
de nieuwe oppervlakte, die in gebruik is 
als hobbytuin, verlaagd van 11.075 m2 
naar 10.825 m2.

• 2e Allonge, waarin de gemeente 
aangeeft de huurovereenkomst te 
verlengen voor 5 jaar (tot eind 2025). 
Tevens wordt de huurprijs voor volks-
tuinen verhoogd van € 0,45 naar € 0,50. 
Daarnaast worden de artikelen 3 en 4 
aangepast/geactualiseerd.

 
Situatie verandert bij (tussentijds) 
vertrek
In de afgelopen maand heeft het bestuur 
het contract en de allonges nauwlettend 
bestudeerd. Tevens hebben wij de Klank-

bordgroep HTV Bouwlust gevraagd met 
ons mee te denken.
 
We hebben ons bij het bestuderen 
ingeleefd in de situatie, waarin de 
gemeenteraad (ondanks ons verzet, dat 
we overigens nog niet opgeven) naar ver-
wachting in maart 2021 de voorkeur zal 
uitspreken voor variant 2, verhuizing naar 
de Nieuwdorperweg. Dat betekent, dat 
met name onderstaande artikelen in een 
heel ander daglicht komen te staan bij 
een eventueel (vroegtijdig) vertrek en/of 
beëindiging van de huurovereenkomst.  
Dit is voor ons reden geweest de verlen-
ging niet zomaar te ondertekenen zonder 
nader overleg met de gemeente (afdeling 
Grondzaken) en Wethouder Oskam.
 
• Artikel 3 Duur, verlenging en (tussen-

tijdse) opzegging
• Artikel 14 Einde van de huur; oplevering
 Artikel 3 Bij een tussentijdse opzegging 
(artikel 3.5 van de 2e Allonge) wordt 
gesproken over een vergoeding van 
mogelijke kosten. Bij beëindiging (artikel 
3.7 van de 2e Allonge) wekt dit artikel 
de indruk dat er dan geen sprake is van 
enige schadevergoeding en vrijwaart de 
Vereniging de gemeente voor alle rechts-
vorderingen die haar leden of derden la-
ten gelden. De gemeente zou er dus voor 
kunnen kiezen de huurovereenkomst per 
31-12-2025 te laten beëindigen, waar-
door ze niet verplicht is bepaalde kosten 
te vergoeden.
 
Artikel 14  Volgens 14.1 is de Vereniging 
verplicht het gehuurde in goede staat op 
te leveren, vrij van hekwerken, beplanting 
(dus ook bomen), opstallen e.d. In 14.2 
wordt gesteld dat de vereniging opdraait 
voor de kosten van verwijdering indien 
daaraan niet wordt voldaan.
 
Dit artikel geeft ons als bestuur de nodige 
zorgen. Natuurlijk zal in de onderhan-
delingen gesproken worden wie de 
kosten van oplevering definitief voor 
zijn rekening zal nemen. Maar gelet op 
de financiële situatie van (bijna alle) 
gemeenten in Nederland kan dit nog wel 

eens een stevig gevecht worden. Artikel 
14 geeft de gemeente in ieder geval een 
instrument in handen om hier niet aan te 
hoeven voldoen.
 
Onderhandelingen met de gemeente
Wij vinden als bestuur dat wij ons moeten 
voorbereiden op stevige gesprekken 
met de gemeente en hebben daarbij de 
volgende mogelijkheden voor ogen:
• In de begroting voor dit jaar wordt 

voorgesteld om vanuit de exploitatie 
2021 een Voorziening Juridisch Advies 
te vormen om het bestuur – indien ge-
wenst – te ondersteunen bij de komen-
de ontwikkelingen. De Voorziening is 
gebaseerd op 40 uur x € 90,00 exclusief 
21 % btw). De inhuur van juridisch ad-
vies is niet alleen bedoeld om specialis-
tische kennis binnen te halen, maar ook 
om de inzet van de bestuursleden te 
begrenzen. Het aantal vrijwillige uren, 
die de bestuursleden heden ten dage 
in de vereniging steken is al aanzienlijk 
en door alle ontwikkelingen buiten 
proportioneel. Enige verlichting in deze 
zal zeer welkom zijn.

• We willen bij deze onder de leden 
inventariseren of een erkende jurist deel 
uitmaakt van hun kennissenkring en of 
deze bereid is ons kosteloos of tegen 
een geringe vergoeding te ondersteu-
nen op juridisch gebied. En met ons 
wil optrekken in de onderhandelingen 
met de gemeente. De voorkeur wordt 
gegeven aan een jurist met kennis van 
zaken op het gebied van (hobbytuin) 
verenigingen. Indien u binnen uw 
kennissenkring mogelijkheden ziet, dan 
kunt u dat melden aan htvbouwlust@
live.nl. Uw contactpersoon wordt dan 
uitgenodigd voor een kennismakings- 
en oriëntatie gesprek.

 
Wij kunnen ons voorstellen dat er de 
nodige vragen zijn. U kunt ten alle tijden 
één van de bestuursleden benaderen 
voor meer informatie. Ook kunt u via  
htvbouwlust@live.nl het verzoek indienen 
een pdf van het contract en de bijhoren-
de Allonges te willen ontvangen.
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DEZE INFORMATIE IS 1 FEBRUARI OOK PER MAIL VERZONDEN



SERVICEPUNT / TUINWINKEL

PRIJSLIJST M.I.V. 2021
Planten
Andijvie € 0,10 
Sla (buiten/onder glas) € 0,10 
IJsbergsla € 0,10 
Kroten € 0,15 
Spruitkool € 0,20 
Boerenkool € 0,20 
 
Diversen
Tonkinstokken, 100 cm € 0,10
Tonkinstokken, 180 cm € 1,00
Tuinaarde 40l. € 1,90
Potgrond 40l. € 2,65
Kunstmest per kilo € 1,50
Koemest per kilo € 1,00
Kippenmest per kilo € 1,00
Kalk per kilo € 1,10
Kali per kilo € 1,50
Fosfor per kilo € 1,50

Er zijn diverse zakjes zaden 
beschikbaar in de tuinwinkel.

De prijzen zijn onder voorbehoud.

De bestellijst voor de kom-
kommerplantjes ligt klaar in de 
Tuinwinkel.

Vanaf half april zijn er weer 
diversen tomaten, paprika’s, 
peperplantjes in de winkel te 
verkrijgen.

OPENINGSTIJDEN
woensdag 10.00 - 11.00 uur 
vrijdag GESLOTEN
zaterdag 09.00 - 11.30 uur
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BEHEER EN COMMISSIES
Tuincommissie TUIN 16 Marco Vrijenhoek
 TUIN 41 Hannah ten Brink
Opstallencommissie TUIN 60 Cor van Blotenburg
 TUIN 47 Joris van Herk
Tuincoach TUIN 38/57 Ruud Baardolf 
Werkochtenden TUIN 2 John Dam
 TUIN 59 Moniek Eskens
 TUIN 41 Hannah ten Brink
Praathuis TUIN 46 Ton Slappendel
Tuinwinkel TUIN 49 Peter Perdijk
 TUIN 64 Harm Jansen
 TUIN 37 Barbara van Dijkum
 TUIN 52 Arie Stigter
Technische zaken TUIN 60 Cor van Blotenburg
 TUIN 47 Joris van Herk
Introductie nieuwe leden TUIN 41 Hannah ten Brink
Redactie nieuwsbrief TUIN 28 Saskia de Vreugd

BEZOEK 
HTVBOUWLUST 
FACEBOOK EN 

INSTAGRAM

BESTUUR TAAKVERDELING
Joris van Herk TUIN 47 voorzitter
Saskia de Vreugd TUIN 28 secretaris, vice voorzitter, 
  pr & communicatie
Ruud Baardolf TUIN 38/57 penningmeester
Hannah ten Brink TUIN 41 tuincommissie
Cor van Blotenburg TUIN 60 tuincomplex 

ZICHTBAAR EN ONZICHTBAAR ONDERHOUD
ONDERHOUD TUINCOMPLEX

Cor en Joris zijn ook deze wintermaan-
den druk geweest met het onderhoud. 
Voor het komende jaar staat o.a. het 
onderhoud aan de veldschuur en het 
Praathuis op de planning.
 
Veel van deze werkzaamheden worden 
vaak niet gezien, maar ze gebeuren wel. 
In ieder nieuwsbrief maken we ruimte 
voor een overzicht van de werkzaamhe-
den die recent zijn uitgevoerd.

Hebben jullie al gemerkt dat het entree-
hek soepeler open en dicht draait? Daar 
mogen jullie Cor voor bedanken.

COR IS BEHEERDER VELDSCHUUR EN GEREEDSCHAPPEN - M 06 10801182
Vragen over het gereedschap of meldingen kan je terecht bij Cor of Joris.


