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Tue, May 4, 2021, 9:39 PM

to HTV

Beste leden,
Graag willen wij jullie langs deze weg informeren over de volgende 
onderwerpen:                                                                        

• Belangrijk om onze informatie te lezen
• Stand van zaken Zoutman / contract gemeente
• Vogelverschrikkers verwelkomen zaterdag 12 juni 11.00 uur de 

Rabobank op HTV Bouwlust
• Openingstijden Tuinwinkel / prijs zak potgrond verhoogd
• Zonnebloem- en Pompoenwedstrijd
• Boomstammen houtwal bestemd voor het Praathuis
• Opening Praathuis alleen voor het pakken van een consumptie 

(sluiting PH 18.00 uur)
• Controle telefoonnummers / verhuisbericht  / wijziging e-

mailadres doorgeven
• Rapport ODMH
• Vernieuwing Huishoudelijk Reglement
• Controle gereedschappen en machines
• Ondersteuning mogelijk bij het vervoer van aarde of grond e.d.

Belangrijk om onze informatie te lezen
Het is behoorlijk wat informatie, die wij u aanbieden. Wij lopen hiermee al een 
beetje vooruit op wat de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen ons per 1 juli 
a.s. gaat verplichten. Namelijk volledige transparantie van wat wij als bestuur 
doen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om onze informatie (hetzij via de 
mail hetzij via de Nieuwsbrief)  ter harte te nemen. Indien er vragen of 
opmerkingen zijn kunt u altijd een bestuurslid benaderen.
 
Stand van zaken Zoutman / contract gemeente
9 juni a.s. vindt een Algemene Commissievergadering 

plaats, waarin de uitgangspunten van Zoutman 
besluitvormend worden behandeld. Er is een mail 
verstuurd naar Wethouder Knol met het verzoek 
het stuk z.s.m. toe te zenden, zodat we kunnen 
vernemen wat

onze positie wordt. We overwegen om op 2 juni nog een 



keer in te spreken. We hopen natuurlijk dat onze 
inspanningen niet voor niets zijn geweest.

 
Vogelverschrikkers verwelkomen zaterdag 12 juni 11.00 uur de 
Rabobank op HTV Bouwlust
Op zaterdag 12 juni 11.00 uur zal de Rabobank de cheque van € 750,00 t.b.v. 
onze Open Dag (2022) symbolisch overhandigen aan voorzitter Joris. 
Verschillende leden met kinderen hebben we kunnen verleiden tot het maken 
van een Vogelverschrikker, waarbij ook de kinderen verkleed mogen komen 
als bijvoorbeeld een zonnebloem of aardbei of een honingbij of ……. We 
ontvangen dan de Rabobank op het voorterrein en hopen zowel voor de 
Rabobank als voor onze Vereniging wat publiciteit te ontlokken.
Als u ook mee wilt doen met deze leuke ludieke actie….. meldt dit dan even 
aan htvbouwlust of aan een bestuurslid op de tuin. De Vogelverschrikkers 
dienen zaterdag 12 juni tussen 09.00 en 10.00 uur te worden gestationeerd op 
het voorterrein.

 
Openingstijden Tuinwinkel / prijs zak potgrond verhoogd
De openingstijden van de Tuinwinkel zijn verruimd:
Woensdag 10.00 – 11.00 uur
Vrijdag 15.00 – 16.00 uur
Zaterdag 09.00 – 12.00 uur
Door een verhoging van de inkoopprijs zijn we genoodzaakt de prijs van een 
zak potgrond op € 3,00 vast te stellen.



 
Zonnebloem- en pompoenwedstrijd
Doet u ook dit jaar weer mee met de wedstrijd voor de hoogste zonnebloem 
en de grootste pompoen? U kunt bij de Tuinwinkel gratis een zonnebloem- en 
pompoenplantje afhalen. Veel succes!
 
Boomstammen houtwal bestemd voor het Praathuis
Wij hebben enkele verzoeken gehad voor de boomstammen die van de 
houtwal afkomstig zijn.
Hoewel we het een ieder graag gunnen, kunnen we daar helaas niet aan 
voldoen. Het hout wordt gebruikt voor de verwarming van het Praathuis in 
koude perioden.  Bij een normale openstelling van het PH wordt ruim 8 m3 
gebruikt. De stammen worden droog bewaard in de opslagruimte naast het 
Praathuis. Het is niet toegestaan hout voor privégebruik weg te halen.
 
Opening Praathuis alleen voor het pakken van een consumptie (sluiting 
PH 18.00 uur)
Na overleg met de beheerder hebben we besloten het Praathuis tot 18.00 uur 
open te stellen, maar alleen voor het pakken van een consumptie. We hopen 
hiermee toch een beetje tegemoet te komen aan de wens van leden om wat 
te kunnen drinken. Wel gelden de volgende regels:
*             Men mag niet plaatsnemen in het Praathuis
*             Bij binnenkomst presentielijst invullen (tijdstip, naam en tuinnummer), 
dit wordt ons namelijk verplicht gesteld, ook al bent u heel even binnen, 
druppels van het virus kunnen een tijdje blijven hangen.
*             Handen desinfecteren voordat u de koelkast opent.
*             Consumpties direct afrekenen (contant of bonnetje invullen)
*             Juiste looprichting volgen
*             Buiten plaatsnemen op de stoelen is toegestaan mits 1,5 meter 
afstand
 
Controle telefoonnummers / verhuisbericht doorgeven
In geval van calamiteiten (bijvoorbeeld brand- of stormschade aan opstallen) 
is het belangrijk om over een telefoonnummer te beschikken waarop leden 
direct bereikbaar zijn.
Als het gaat om ernstige noodgevallen vinden wij het ook belangrijk om een 
tweede telefoonnummer achter de hand te hebben als u als lid iets overkomt 
op het complex. Het is echter uw eigen keuze in deze om het aan ons door te 
geven.
Wij verzoeken u - voor zover u hiermee instemt - uw eigen (liefst 06) nummer 
door te geven (ter controle) en eventueel een tweede (06) nummer als 
achterwacht.
U kunt uw gegevens mailen naar htvbouwlust@live.nl. Wij zullen dan de 
ledenlijst actualiseren, maar uw telefoonnummer niet zonder uw toestemming 
doorgeven aan anderen.
Vergeet ook niet uw nieuwe adres op te geven als u verhuist bent of uw e-
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mailadres als dat gewijzigd is.
 
Rapport ODMH
Het rapport m.b.t. het loodonderzoek op ons complex is nog steeds niet 
ontvangen. Wij hebben een mail ter herinnering verstuurd.
 
Vernieuwing huishoudelijk reglement
Het HR is in concept gereed voor verzending aan de leden. Dat zal binnenkort 
met een aparte mail gebeuren. Instemming van de voorgestelde wijzigingen 
en toevoegingen vindt plaats tijdens de nog te organiseren ALV. Wel zien wij 
eventuele reacties alvast tegemoet op htvbouwlust@live.nl, zodat wij die 
kunnen meenemen bij de behandeling t.z.t.  Schriftelijk reageren kan natuurlijk 
ook.
 
Controle gereedschappen en machines
Als bestuur hechten wij veel waarde aan een veilige omgeving op ons 
complex en dan met name bij het gebruik van gereedschappen en machines. 
Cor en Joris zullen alle gereedschappen en machines, waarvan de leden 
gebruik kunnen maken, onderwerpen aan een inspectie. Daar waar het 
verantwoord is om  e.e.a. aan te passen om de veiligheid te vergroten zullen 
wij niet in gebreke blijven. Gereedschappen  en / of machines, die niet meer 
geschikt zijn, worden afgestoten. Volg bij het gebruik van dit materiaal / 
materieel altijd de veiligheidsinstructies op. Het gebruik van gereedschappen 
en machines  is weliswaar voor eigen risico, maar wij zouden het toch heel 
vervelend vinden als u wat overkomt. Het is niet togestaan om privéspullen te 
stallen in de veldschuur en de werkplaats, tenzij het voor een zeer korte 
termijn is (maximaal 2 dagen). In het kader van veiligheid wordt ook het aantal 
brandblussers uitgebreid.
 
Ondersteuning mogelijk bij het vervoer van aarde of grond e.d.
De vereniging heeft de beschikking over een kleine trekker, waaraan een 
handkar kan worden gekoppeld. Deze handkarren worden vaak gebruikt om 
grote hoeveelheden mest en grond naar de tuin te brengen. Het is mogelijk 
een verzoek te doen op één van de vijf leden, die toestemming hebben om op 
de trekker te rijden. U dient dan wel tijdig contact te zoeken met één van hen. 
Zij zijn niet verplicht om op stel en sprong voor u klaar te staan, maar de 
bereidheid om te helpen is groot, zeker als u van te voren dat even met hen 
afstemt. Belangrijk om dat te doen vóórdat u de handkar vol gooit.
Joris van Herk                   -              Tuin 47
Cor van Blotenburg        -              Tuin 60
Arie Stigter                         -              Tuin 52
Cees van der Wouden   -              Tuin 20
Ton Slappendel                -              Tuin 46
 
Wij gaan er vanuit jullie voldoende te hebben geïnformeerd.
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Met vriendelijke groeten,
 
Joris van  Herk
Saskia de Vreugd
Hannah ten Brink
Cor van Blotenburg
Ruud Baardolf


