
HTV Bouwlust <htvbouwlust@live.nl>

Wed, Aug 4, 2021, 9:48 AM

to HTV

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

• Terugblik Bezoek Zonnebloem – afdeling Reeuwijk
• Bedankt Albert Teekens
• Bedankt namens bestuur en vrijwilligers voor de uitgesproken 

waardering
• Sponsorbijdrage Van Weelden Caves BV € 200,00
• Stappenplan WBTR mag niet gebruikt worden zonder 

toestemming van het bestuur
• Meldt u aan voor de Algemene Ledenvergadering op 

donderdag 26 augustus 2021
• Barbecue op zaterdag 28 augustus 2021 (met live muziek en 

herinnert u zich deze nog….)
• Werkochtend zaterdag 28 augustus verschoven naar zaterdag 

4 september 2021
• Jaar van de Vrijwilliger

 

Terugblik Bezoek Zonnebloem – afdeling Reeuwijk aan HTV Bouwlust
Waar het bezoek de afgelopen twee jaar door slecht weer en Corona niet door 



kon gaan, waren de weergoden ons nu goed gezind. Onder het genot van een 
kopje koffie en een stukje cake werden de bewoners van verzorgingstehuis 
Reehorst en hun begeleiders van de Zonnebloem – afdeling Reeuwijk welkom 
geheten op ons volkstuincomplex. Daarna volgde een rondleiding over het 
complex en werden de nodige vragen gesteld en beantwoord. Onderweg 
boden leden een stukje komkommer aan en werden ze verrast met een mooie 
dahlia. Uit de enthousiaste reacties blijkt dat men het heel erg plezierig heeft 
gevonden. Saskia heeft een leuk filmpje gemaakt van het bezoek.
Via deze link kunt u het filmpje bekijken https://youtu.be/QR5rrbd2E0g
 

Bedankt Albert Teekens
Albert Teekens heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld als hoofd van de 
Tuinwinkel. Door zijn enthousiasme en ervaring op het gebied van het kweken 
van allerlei plantjes e.d. kende de
Tuinwinkel een ‘bloeiend’ bestaan. Albert heeft aangegeven geen rol van 
betekenis meer te willen en kunnen spelen voor de Tuinwinkel. Uiteraard 
respecteren wij zijn beslissing in deze. Het bestuur
wil namens de leden Albert langs deze weg bedanken voor zijn inzet voor de 
vereniging. Peter Perdijk, die samen met de leden Barbera, Harm en Arie de 
Tuinwinkel bemensen, is nu
definitief aangewezen als Hoofd Tuinwinkel / Servicepunt.
 

Bedankt namens bestuur en vrijwilligers voor de uitgesproken 
waardering
Wij ontvangen regelmatig – zowel schriftelijk als mondeling – waardering voor 
het werk dat het bestuur en de vrijwilligers verrichten voor de vereniging. Dat 
ervaren wij als heel prettig en het motiveert ons om ook de komende periode 
in het belang van de vereniging ons beste beentje voor te zetten. Dank 
daarvoor!
 

https://youtu.be/QR5rrbd2E0g


Sponsorbijdrage Van Weelden Caves BV € 200,00
Naast het aanvragen van subsidies en deelname aan acties als de PLUS en 
Rabobank Clubsupport zien wij sponsoring door het bedrijfsleven ook als 
middel om de financiën van de Vereniging te versterken. Wij zijn dan ook erg 
blij met de door Van Weelden Caves BV (CAVE & GARDEN) toegezegde 
sponsorbijdrage van € 200,00. Mocht u in uw omgeving interesses 
waarnemen van bedrijven om ons te sponsoren, dan kunt u contact laten 
opnemen via htvbouwlust@live.nl.
 
Van Weelden Caves BV is gevestigd aan de Ambachtweg 28V in Moordrecht. 
Bij CAVE & GARDEN vindt u producten en accessoires voor uw Mancave, 
She-Shed, speelkamer of huis. Creëer uw eigen thuisbar of plek waar u zich 
terug kan trekken óf juist met vrienden samen kan zijn. 
Pool/Biljart, Air hockey, Tafeltennis, Tafel Voetbal, Pokertafels & accessoires, 
Industriële meubels, Barbecues, Tuinhaarden, Buitenkeukens, Bars (ook op 
maat), Bar accessoires, Wanddecoratie, en nog veel meer…! Website 
www.caveandgarden.nl.
 

Stappenplan WBTR mag niet gebruikt worden zonder toestemming van 
het bestuur
Voor de goede orde merken wij op dat het stappenplan WBTR, dat door HTV 
Bouwlust is aangeschaft en ingevuld,  NIET zonder toestemming van het 
bestuur gebruikt mag worden door andere stichtingen en verenigingen dan 
HTV Bouwlust. Wel is het mogelijk om (delen van) het stappenplan tegen een 
redelijke vergoeding over te nemen, hetgeen een hoop tijd kan schelen. Een 
soortgelijke regeling hebben wij inmiddels getroffen met de Vrije Universiteit.
 

mailto:htvbouwlust@live.nl
http://www.caveandgarden.nl/


                  

Meldt u aan voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 
augustus 2021
Het is voor ons belangrijk te weten hoeveel leden de ALV willen bijwonen. 
Hierdoor zijn wij in staat de opstelling van tafels, banken en stoelen op een 
verantwoorde wijze op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de 1,5 
afstand. Het aantal leden dat tot nu toe heeft ingetekend is aan de lage kant. 
Dat is jammer, want er staan belangrijke onderwerpen op de agenda, waarbij 
uw inbreng als lid dringend gewenst is. U kunt uw deelname aan de ALV nog 
steeds bevestigen via mail aan htvbouwlust@live.nl of de intekenlijsten in het 
Praathuis en de Tuinwinkel.
 
De stukken voor de ALV worden in de week van 9 augustus a.s. via de mail 
naar de leden verstuurd.
Leden die geen mailadres hebben, krijgen de stukken uitgereikt.
 

mailto:htvbouwlust@live.nl


      

Barbecue op zaterdag 28 augustus 2021 (met live muziek en herinnert u 
zich deze nog…..)
U kunt zich nog tot uiterlijk zaterdag 14 augustus opgeven voor de barbecue. 
Het is de moeite waard om dit leuke evenement bij te wonen. Er is een live 
optreden en na de barbecue gaan we met oude muzieknummers terug in de 
tijd. Gezelligheid troef dus!  Vergeet niet uw wensen op te geven (Vega, 
Halal).
 
Werkochtend zaterdag 28 augustus verschoven naar zaterdag 4 
september 2021
Vanwege de barbecue moeten er zaterdag 28 augustus diverse 
voorbereidingen worden getroffen. Het is dan niet handig als op die dag ook 
een werkochtend georganiseerd wordt. De werkochtend van 28 augustus is 
doorgeschoven naar 4 september. De deelnemers worden nog apart door 
Hannah ten Brink geïnformeerd en uitgenodigd.
 



           

Jaar van de Vrijwilliger
Dit jaar is het jaar van de vrijwilliger. Speciaal daarom organiseert de 
vrijwilligerscentrale samen met Graficelly van september t/m december 2021 
een campagne. Deze campagne staat volledig in het teken van alle 
vrijwilligers(organisaties) binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk! En zal 
zich richten op het aantrekken van nieuwe vrijwilligers én het in het zonnetje 
zetten van huidige vrijwilligers(organisaties).
Vrijwilligers zijn voor onze vereniging buitengewoon belangrijk. Zonder 
vrijwilligers draait een vereniging op halve kracht. Elke vereniging in 
Bodegraven- Reeuwijk is gevraagd mee te doen aan deze campagne. Als 
bestuur hebben wij volmondig daarmee ingestemd. De campagne houdt het 
volgende in:
◦ START – Puzzel
◦ Paginagroot zal er in september een puzzel in de Kijk op Bodegraven 

Reeuwijk verschijnen met allerlei (logo’s van) vrijwilligersorganisaties. 
De achterliggende gedachte is ‘het is soms een heel gepuzzel om alles 
rond te krijgen met de huidige vrijwilligers en om nieuwe vrijwilligers aan 
te trekken’. Het doel is om potentiële vrijwilligers op een leuke manier 
op de hoogte te stellen van allerlei soorten vrijwilligersorganisaties die 
de gemeente kent. Hoe de puzzel er precies uit gaat zien blijft volgens 
SAM nog even een verrassing, maar we hebben ons in ieder geval 
aangemeld en het logo van HTV Bouwlust ingediend.

◦ DOORLOPEND – Interviews (zowel schriftelijk als video)
◦ MBO studenten gaan een aantal vrijwilligers binnen de hele gemeente 

interviewen. Zo staat een huidige vrijwilliger in het zonnetje en is het 
doel om met zijn/haar verhaal mogelijke nieuwe vrijwilligers aan te 
trekken. De studenten benaderen zelf een aantal organisaties, maar wij 



kunnen ook iemand aanmelden die zij kunnen benaderen.  Mocht je als 
vrijwilliger hieraan willen meehelpen, meld dit even bij het bestuur dam 
verzorgen wij de aanmelding.

◦ EINDE – Vrijwilligersevent
◦ Hoe en wat voor vorm dit gaat krijgen.. Is nog even onduidelijk. Ze gaan 

in ieder geval kijken of ze een klein evenement kunnen organiseren 
voor mensen die reeds vrijwilligerswerk doen én voor mensen die 
geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk.

 
Zodra er meer informatie bekend is, zullen wij dat communiceren.
 
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


