
HTV Bouwlust <htvbouwlust@live.nl>
Sun, Jul 11, 2021, 8:47 PM

to HTV

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

• Terugblik Vogelverschrikkeractie jl.
• Doet u ook mee? Spek je clubkas / PLUS sponsoractie
• Zonnebloem afdeling Reeuwijk bezoekt op 2 augustus ons 

complex
• Stappenplan Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen afgerond 

(zie bijlage)
• Financieel overzicht t/m 30 juni 2021 + toelichting (zie bijlage)
• Agenda bestuursvergadering in informatiebord
• Versoepelingen Coronamaatregelen Praathuis
• Verhoging prijs consumpties Praathuis m.i.v. 1 augustus 2021 

naar € 1,00
• Algemene ledenvergadering op donderdag 26 augustus 2021
• Barbecue op zaterdag 28 augustus 2021 met live optreden 

van The Guitar Boys
• Stand van zaken Zoutman
• ODMH / uitslag bodemonderzoek naar lood (matig)
• Toegangshek van het complex sluiten om 18.00 uur

 
Terugblik Vogelverschrikkeractie 12 juni j.l.



Saskia heeft een leuk filmpje gemaakt, dat ook door de Rabobank erg werd 
gewaardeerd.
Via deze link kunt u het filmpje bekijken. https://youtu.be/mWiq45XbPq4
 
Doet u ook mee? Spek je clubkas / PLUS sponsoractie
 

https://youtu.be/mWiq45XbPq4


PLUS heeft besloten een bijdrage te leveren aan het lokale verenigingsleven 
via een speciale sponsoractie. Elke vereniging kan deelnemen en iedereen 
kan op dezelfde manier een mooi sponsorbedrag verdienen. Het geld mag 
naar eigen inzicht besteed worden.
 
In de periode van 5 september 2021 tot en met 13 november 2021 ontvangt 
iedere klant van PLUS Koornneef of Plus van EE in Gouda bij elke € 10,- aan 
boodschappen een sponsorpunt. De klant kiest de vereniging uit aan wie hij of 
zij de sponsorpunt wil schenken. Aan het einde van de sponsoractie wordt op 
basis van de toegekende sponsorpunten een bedrag van € 20.000,- naar rato 
over de deelnemende verenigingen verdeeld. Het sponsorbedrag kan dan 
behoorlijk oplopen.
 
Aangezien veel leden van onze vereniging in Gouda woonachtig zijn, heeft 
HTV Bouwlust zich aangemeld bij de twee PLUS vestigingen in Gouda. U kunt 
uw hobbytuinvereniging financieel steunen door de sponsorpunten te 
schenken aan HTV Bouwlust. Wij hopen dat zoveel mogelijk leden mee doen 
aan deze actie.
Wij hebben ons niet aangemeld bij de PLUS in Boskoop, Bodegraven, 
Waddinxveen, … maar ook daar zullen sponsorpunten worden uitgedeeld in 
genoemde periode. Deze punten kunnen worden ingeleverd in het Praathuis 
en / of Tuinwinkel. Wij zorgen er dan voor, dat ze in de PLUS Gouda terecht 
komen.
 



 
Zonnebloem afdeling Reeuwijk bezoekt op 2 augustus ons complex
De Voorzitter van Zonnebloem Reeuwijk heeft het verzoek ingediend om op 2 
augustus ons complex te mogen bezoeken voor een wandeling met mensen 
met een lichamelijke beperking, zij worden begeleid door vrijwilligers.
Als u deze mensen een warm hart toe draagt, schroom dan niet om ze tijdens 
de wandeling te voorzien van een traktatie als aardbeien, komkommer e.d. 
Ook een mooie dahliabloem of anderszins zal natuurlijk tot vrolijke gezichten 
leiden. En natuurlijk zullen wij vanuit de vereniging iets te drinken aanbieden.
 

 
Stappenplan Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen afgerond
In het door het bestuur van HTV Bouwlust opgestelde stappenplan zijn 
procedures en afspraken vastgelegd, leden weten hierdoor dat het bestuur bij 
hun vereniging op orde is. De Klankbordgroep heeft ook m.b.t. dit onderwerp 
weer met ons meegedacht, hetgeen zeer gewaardeerd wordt.
Het stappenplan wordt jaarlijks geëvalueerd en actueel worden gehouden. Het 
stappenplan wordt ter informatie als bijlage bij deze mail meegestuurd.
 

 
Financieel overzicht t/m 30 juni 2021 + toelichting
In het kader van goed en transparant bestuur is afgesproken, dat de 
penningmeester voortaan een financieel overzicht zal geven van de Balans en 
verlies- en Winstrekening per 30 juni en 31 december.
Het overzicht van 30 juni treft u hierbij aan. Het overzicht wordt niet door de 
Kascommissie gecontroleerd en de toelichting op de verschillende posten is 
summierder dan bij de definitieve jaarrekening per 31 december. Natuurlijk 
kunnen er wel vragen worden gesteld aan de penningmeester, graag per mail 
aan htvbouwlust@live.nl
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Agenda bestuursvergadering in informatiebord
Zoals u weet, vergadert het bestuur iedere 1e dinsdag van de maand. Wij 
vinden het als bestuur belangrijk de leden te laten weten welke onderwerpen 
op de agenda staan. Daarom zal in de week vóór de bestuursvergadering de 
agenda in het informatiebord worden opgehangen. Indien er een onderwerp is 
waarover u met het bestuur wilt praten, dan kunt u zich aanmelden voor het 
half uur spreekuur, dat hiervoor gereserveerd is voor aanvang van de 
bestuursvergadering van 19.00 uur tot 19.30 uur
 

Versoepelingen Coronamaatregelen Praathuis
De verplichte looproute en het invullen van de presentielijst is als maatregel 
ingetrokken. Wel blijft het maximum aantal personen van 6 en de 1,5 meter 
afstand gehandhaafd. We blijven de richtlijnen van de overheid nauwlettend 
volgen.  Indien vereist zullen de maatregelen weer worden aangescherpt.
 

Verhoging prijs consumpties Praathuis met ingang van 1 augustus 
verhoogd naar € 1,00
Vanaf 1 juli wordt € 0,15 statiegeld geheven op kleine plastic flesjes. Daarvoor 
moet nog wel de sticker met de streepjescode op het flesje zitten, die wordt 
gescand bij het statiegeld automaat.
De nieuwe Alcoholwet moet verder voorkomen dat leveranciers gaan stunten 
met goedkope kratjes bier, jonge jenever etc. De korting op een krat bier mag 
nog maar maximaal 25 procent zijn. Niet meer twee voor de prijs van één dus. 



Voor de beheerder van het PH zal het inleveren van de plastic flesjes 
bewerkelijker zijn. Er wordt in het PH een aparte inzamelplek gemaakt voor de 
plastic flesjes. Vooralsnog worden op dit punt verder geen problemen 
verwacht.
 
Wel hebben beide maatregelen invloed op de inkoopprijs van de consumpties. 
De kans bestaat dat plastic flesjes worden weggegooid in plaats van 
ingeleverd, waardoor we het statiegeld kwijt zijn.
En de inkoopprijs van bier (en andere alcohol) zal door o.a. het verlagen van 
de korting tot maximaal 25 % een stuk hoger uitvallen. Vandaar dat het 
bestuur besloten heeft met ingang van 1 augustus de prijs te verhogen naar € 
1,00 per consumptie. De prijs voor thee / koffie is niet gewijzigd (€ 0,40).
 

 
Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 augustus 2021
Het is belangrijk dat de ALV zich uitspreekt over een aantal belangrijke 
onderwerpen, zoals de jaarrekening 2020, conceptbegroting 2021, 
huishoudelijk reglement, jaarverslagen, zodat het bestuur decharge kan 
worden verleend voor het gevoerde beleid in 2020. We kiezen ervoor om de 
ALV te houden op de donderdag vóór de barbecue in twee tenten, die we ook 
kunnen laten staan voor de barbecue. We denken dat het mogelijk is om 
daardoor de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Wel zou het fijn zijn, als 
we een inschatting kunnen maken van het aantal leden, dat we kunnen 
verwachten. Dus in plaats van het normale bericht van verhindering, 
verzoeken wij u aan te geven via de mail of de intekenlijst in het Praathuis en 
Tuinwinkel of u bij de ALV aanwezig bent.
Wij hebben die informatie nodig om op een verantwoorde manier de ALV te 
kunnen organiseren. Dus graag uw medewerking in deze!
 

 



 
Barbecue op zaterdag 28 augustus 2021 met live optreden van The 
Guitar Boys
Er vanuit gaande dat er geen aanscherping van de corona maatregelen plaats 
vindt, dan kan de jaarlijkse barbecue voor leden, hun partners en kinderen tot 
12 jaar dit jaar gelukkig weer georganiseerd worden. U kunt zich aanmelden 
via mail aan htvbouwlust@live.nl en de intekenlijsten in het Praathuis en de 
Tuinwinkel. Dit jaar krijgt de barbecue een extra muzikaal tintje door een 
gastoptreden van The Guitar Boys. Zij brengen met hun akoestische gitaren 
nummers van The Eagles, Simon en Garfunkel ten gehore. Zeer de moeite 
waard dus om de barbecue en dit muzikaal optreden bij te wonen en niet aan 
u voorbij te laten gaan. U kunt zich opgeven tot uiterlijk  zaterdag 14 augustus.
 

Stand van zaken Zoutman
In een videogesprek met wethouder Knol heeft deze ons gevraagd na te 
denken over hoe wij als hobbyvereniging naar onze toekomst kijken en dan 
over de langere termijn.  Dit met in acht neming van de locatie waar wij nu zijn 
gesitueerd. Daarbij heeft hij aangegeven, dat hij verwacht dat onze huidige 
locatie de komende jaren regelmatig ter discussie komt te staan en het niet 
mogelijk is langdurige zekerheid te geven.
 
Aangezien wij zelf de gemeente herhaaldelijk hebben aangesproken op de 
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beperkte wijze van communiceren, achten wij het als bestuur erg belangrijk 
tegemoet te komen aan het verzoek van de wethouder voordat we de bal 
teruggekaatst krijgen. Wij hebben een oriënterende gedachte bij hem 
neergelegd, puur bedoeld om te kijken hoe de gemeente hier tegenaan kijkt.
Vooropgesteld hebben wij nog eens stevig benadrukt, dat wij willen blijven 
zitten op de huidige locatie met daarbij de wens / eis om een contract te 
krijgen voor 10 jaar.
 
In onze toekomstvisie hebben wij hoog ingezet en dat is het volgende:
*             de gemeente geeft ons op de huidige locatie een contract voor 16 
jaar (wisselgeld  11 jaar);
*             in het 14e jaar neemt de gemeente het voortouw om met ons op 
zoek te gaan naar een andere locatie binnen een straal van 3 kilometer van 
het huidige complex;
*             in het 15e jaar wordt de nieuwe locatie ingericht en opgeleverd;
*             in het 16e jaar lopen we parallel met het nieuwe complex, kunnen de 
tuinen worden uitgegeven en de nieuwe locatie verder vorm worden gegeven. 
Waar mogelijk kunnen we met behulp van machinale ondersteuning van de 
gemeente waardevolle bomen ed. overzetten. De gemeente moet één jaar 
frictiekosten voor lief nemen.
*             de gemeente sluit met ons na de verhuizing een huurovereenkomst 
af voor 10 jaar telkens met stilzwijgende verlenging voor 10 jaar.
 
Dat betekent dat:
-              de huidige op leeftijd zijnde leden rustig hun loopbaan bij HTV 
Bouwlust kunnen afbouwen zonder zich zorgen hoeven te maken;
-              het voor leden nog de moeite waard is om de komende jaren te 
investeren in een huisje, kas, beschoeiing e.d.
-              nieuwe leden welkom zijn op de vereniging maar weten dat ze 
rekening moeten houden met een verhuizing over …. jaar;
Wij krijgen signalen, dat bij de politieke partijen steeds meer begrip komt voor 
onze situatie. Vandaar
dat wij dhr. van der Smit (SGP) hebben uitgenodigd voor een gesprek op ons 
complex, dat heeft
recentelijk plaatsgevonden. Dhr. van der Smit heeft aangegeven bij de 
wethouder er op aan te
dringen op korte termijn met ons in gesprek te gaan. Wij zijn benieuwd, maar 
zien de toekomst
hoopvol tegemoet.
 

 
ODMH / uitslag bodemonderzoek naar lood (matig)
De ODMH heeft in samenwerking met advies- en ingenieursbureau Tauw 
bodemonderzoek naar lood uitgevoerd op o.a. ons volkstuincomplex. Wij 



hebben recentelijk de resultaten van het bodemonderzoek ontvangen. De 
eindconclusie van de bodemkwaliteit wordt matig geacht. Het gemiddelde 
loodgehalte van de bovengrond in ons complex is 132 mg/kg. De 
advieswaarde van 260 mg / ks wordt niet overschreden, vandaar het oordeel 
matig. Het gehele rapport is op te vragen bij de secretaris via 
htvbouwlust@live.nl.
De gebruiksadviezen die horen bij een ‘matige’ bodemkwaliteit betreffen:
*             vaker handen wassen
*             Teel bij voorkeur gewassen die weinig lood zullen opnemen als 
bonen / peulvruchten en vruchten die niet met de bodem in aanraking komen
*             Plaats een zandbak met schoon zand voor jonge kinderen
*             Eet niet alleen uit eigen tuin, maar varieer
 
 

 
Toegangshek van het complex sluiten om 18.00 uur
Helaas gebeurt het nog wel eens, dat het hek van het complex vanaf 18.00 
uur niet gesloten wordt.
Het sluiten van het hek is ons aller belang om ongenode gasten van het 
complex te weren. U wordt dringend verzocht – niet alleen namens het 
bestuur, maar ook namens de leden  – om het toegangshek te sluiten vanaf 
18.00 uur als u het complex verlaat. Het is geen schande om elkaar op een 
nette en collegiale manier aan te spreken als dat per abuis niet gebeurd.
 
Wij gaan er vanuit jullie voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
Met vriendelijke groeten,
Joris van  Herk
Saskia de Vreugd
Hannah ten Brink
Cor van Blotenburg
Ruud Baardolf
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