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Thu, Sep 9, 2021, 11:04 AM

to HTV

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

• Terugblik Algemene Ledenvergadering
• Terugblik Barbecue
• Uitgangspunten Zoutman ter besluitvorming in Commissie 

Ruimte 15 september a.s.
• Huishoudelijk Reglement
• Bericht van de Tuincommissie
• Veiligheid staat hoog in het vaandel
• Wees waakzaam en let op elkaars eigendommen
• PLUS actie sponsorpunten kunt u inleveren bij de Tuinwinkel / 

Praathuis
• Winnaar Hoogste Zonnebloem
• Winnaar Grootste Pompoen
• Wijziging openingstijden Tuinwinkel
• Vrijwilligerspuzzel SAM in Kijk Op Reeuwijk

 

Terugblik Algemene Leden Vergadering
Bij de ALV waren naast het bestuur 22 leden aanwezig. De lage opkomst 
vinden wij als bestuur erg jammer, mede omdat er belangrijke punten op de 
agenda stonden. Met name het agendapunt Huishoudelijk Reglement leidde 
tot een aantal stevige discussies. De ALV heeft – onder voorbehoud van een 
aantal aanpassingen – ingestemd met het vernieuwde huishoudelijk 
reglement. Een aantal belangrijke wijzigingen wordt verderop in deze mail 
nader toegelicht. De wijzigingen zijn bij deze van kracht. U wordt verzocht 
kennis te nemen van deze wijzigingen en ze ter harte te nemen. Het 



conceptverslag van de ALV wordt door Hannah uitgewerkt en besproken in de 
bestuursvergadering van 5 oktober a.s., waarna het ter info naar de leden kan 
worden verstuurd.
 

Terugblik Barbecue
Uit de hoge opkomst en de verschillende reacties na afloop kunnen we 
opmaken dat het een zeer geslaagde middag en avond was. Zelfs een aantal 
oud-leden waren hierbij aanwezig en dat geeft veel voldoening. De barbecue 
werd muzikaal omlijst door een sprankelend optreden van de The Guitar 
Boys. Voor velen was het verrassend te zien dat een lid van onze vereniging 
met zijn ‘groene’ vingers ook nog prima gitaar kon spelen en daarnaast over 
een goede stem beschikte. Samen met zijn maat Bert verzorgde hij twee 
prima optredens. Saskia heeft een leuk filmpje gemaakt van de barbecue. Dit 
kunt u volgen via onderstaande link https://youtu.be/zR9ocbwUGpo.

https://youtu.be/zR9ocbwUGpo


Ebert van Vliet (rechts tuin 8) met zijn maat Bert
 
Graag willen wij als bestuur iedereen die geholpen heeft om deze middag / 
avond mogelijk te maken hartelijk danken voor hun medewerking. 
Onderstaande reactie, die via de mail werd ontvangen, willen we jullie niet 
onthouden.
 
Beste bestuursleden en medewerkers aan de barbecue,
Bedankt voor de gezellige,  leuke en muzikale middag/avond! Het was 
supergeregeld!!
Het was zeker voor herhaling vatbaar.
 

Uitgangspunten Zoutman ter besluitvorming in Commissie Ruimte 15 
september a.s.
Middels Raadsvoorstel 26 juli 2021 wordt voorgesteld de verkenningsfase 
Zoutman af te sluiten en krediet beschikbaar te stellen om de verdiepingsfase 
te starten. In dit voorstel wordt o.a. voorgesteld om Zoutman West en 



Zoutman Oost niet meer te zien als één project maar ze van elkaar los te 
koppelen. Voor de verdiepingsfase Zoutman-West is een krediet beschikbaar 
gesteld van
€ 100.000,00, waarvan € 10.000,00 voor HTV Bouwlust. Het wordt nu zaak 
als vereniging (Bestuur EN Leden)  goed te participeren in de verdiepingsfase. 
De gemeente zal ons hierbij onherroepelijk goed willen betrekken gelet op 
eerder kritische noten van onze kant over communicatie en participatie.
 
Wat opvalt in het participatieverslag is de opmerking dat een eventuele 
verhuizing van ons complex op veel draagvlak bij participanten kan rekenen. 
Vermoedelijk is deze conclusie gebaseerd op de in opdracht van de gemeente 
uitgevoerde mentimeter, in mei 2020. Met behulp van dit online programma 
heeft de gemeente een peiling gehouden om in te schatten waar binnen de 
huidige gebruikers van Zoutman en de direct omwonenden wensen en 
behoeften lagen. Er heeft maar een zeer beperkt aantal leden van onze 
vereniging deelgenomen of heeft (met oog op beperkte digitale vaardigheden) 
deel kunnen nemen, waardoor er een vertekend beeld is ontstaan in het 
weergeven van de resultaten. Vanuit ons is dit ook aan de gemeente 
teruggegeven, waar helaas tot op heden nog geen gehoor aan is gegeven.
 
In het verslag is nog wel aangegeven dat “Vertegenwoordigers van de 
volkstuinen een voorkeur hebben om op de huidige locatie te blijven”.
 
Bijgaand treft u de stukken aan, die bij de agendering van dit onderwerp (punt 
7) in de Commissie Ruimte zijn toegevoegd.
* Oplegnotitie Zoutman
* Raadsvoorstel Zoutman
* Achtergrondstuk Zoutman – Participatieverslag
* Raadsbesluit Zoutman
 
U kunt de vergadering van de Commissie Ruimte natuurlijk weer online 
volgen.
 

Huishoudelijk Reglement
De opmerkingen die geplaatst zijn tijdens de ALV worden de komende 
periode nader uitgewerkt en verwerkt in het huishoudelijk reglement. Een paar 
– niet onbelangrijke – punten worden hieronder uitgelicht. Deze zijn vanaf de 
afgelopen ALV van kracht en wij verzoeken u hiermee rekening te houden.



 
Vrijstelling werkochtenden voor leden vanaf 75 jaar
Er waren voor- en tegenstanders. Een meerderheid van stemmen heeft echter 
geleid tot goedkeuring van dit artikel. Alle leden worden jaarlijks door Hannah 
uitgenodigd voor de werkochtenden, leden die gebruik willen maken van de 
vrijstelling moeten dit per keer aangeven. Op vrijwillige basis kunnen leden 
altijd blijven deelnemen aan de werkochtenden, hetgeen door andere leden 
ook op prijs zal worden gesteld. Het is echter uw eigen keuze in deze.
 
Barbecueën is toegestaan vanaf 16.00 uur
Om de overlast door rook voor tuinierende leden te beperken is barbecueën 
toegestaan vanaf 16.00 uur. Overlast voor andere tuinders dient ook dan 
zoveel mogelijk te worden beperkt. Open vuur (houtkorven / fakkels / 
rooktonnen e.d.) blijven ten allen tijden verboden.
 
Beperk de rookoverlast van houtkachels / houdt rekening met elkaar
Leden ervaren soms grote hinder van de rook van houtkachels. Zeker als er 
nat of geverfd hout wordt gebruikt of als de windrichting nadelig is. 
Nadrukkelijk wordt verzocht om rekening met elkaar te houden, zodat de 
overlast tot een minimum beperkt wordt.
 
Vertrouwens man / vrouw gezocht
Ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, agressie of discriminatie wordt 
niet getolereerd en leidt tot onmiddellijke royering van het lidmaatschap
Dit nieuwe artikel heeft geleid tot het advies om een vertrouwenspersoon aan 
te stellen. Het advies wordt breed omarmd. Tijdens de ALV heeft één lid zich 
hiervoor beschikbaar gesteld. Het verzoek is echter ook gedaan om dit breder 
te inventariseren. Bij deze het verzoek aan de leden om zich aan te melden 
via htvbouwlust@live.nl., indien men zich hiervoor wilt opwerpen.
Graag uiterlijk voor 1 oktober a.s.
 
Bericht van de Tuincommissie
De  Algemene Leden vergadering maakt zich zorgen over het onderhoud van 
een aantal tuinen. Natuurlijk heeft het slechte weer een rol gespeeld in de 
mate van vervuiling. Maar juist dan is het belangrijk te zorgen dat de tuinen 
van het grofste vuil zoals gras, akkerwinde, perzikkruid, klaverzuring e.d. 
worden ontdaan. Ook blijkt dat niet iedereen de 30 cm strook vóór de tuin 
goed bijhoudt. Ook het onderhoud aan de slootkant wordt vaak vergeten of 
krijgt te weinig aandacht. Dat bepaalt wel mede de beeldvorming van het 
complex en dat maakt zeker geen goede indruk als de gemeente of de politiek 
ons complex bezoekt. Hierbij het nadrukkelijke verzoek om waar nodig 
aandacht te geven aan het onderhoud van uw tuin en ga in gesprek met de 
tuincommissie als het onderhoud door omstandigheden stagneert. Ook wordt 
de beeldvorming van de tuin negatief beïnvloed door allerlei spullen, die op de 
tuin worden gestort of opgeslagen. Wij verzoeken u dit soort spullen af te 
voeren of uit het zicht in uw huisje op te bergen.  De ALV heeft ingestemd met 

mailto:htvbouwlust@live.nl


de Beslisboom ‘te ondernemen acties bij vervuilde tuinen’ en het bestuur 
verzocht deze beslisboom op te nemen in het huishoudelijk reglement en 
deze te gaan hanteren.
De Beslisboom is als Bijlage toegevoegd.

 

Veiligheid staat hoog in het vaandel
Veiligheid staat bij het bestuur hoog in het vaandel. Wij prijzen ons gelukkig 
met Cor Blotenburg, die gecertificeerd is om machines e.d. te keuren. Cor zal 
dit jaarlijks doen en zijn bevindingen worden opgenomen in een verslag. Cor 
heeft in dit kader geadviseerd het aantal brandblussers uit te breiden.
Brandblussers zijn nu aanwezig in het Praathuis, de Werkplaats en de 
Veldschuur.
 

                                   

Praathuis                                            Werkplaats                                        
Veldschuur
 
 

Wees waakzaam en let op elkaars eigendommen, sluit het hek
Enkele leden zijn geconfronteerd met verdwenen fruit en groentes van hun 
tuin. Een zeer vervelende situatie, die we hopelijk alleen maar kunnen 
beheersen als we alert zijn om op elkaars eigendommen te letten. Spreek 
bezoekers aan als niet zeker is namens welk lid ze op de tuin komen. En 
vergeet niet om het hek uiterlijk 18.00 uur te sluiten (of eerder als u als laatste 
van de tuin weg gaat tegen het eind van de dag).



 

PLUS actie sponsorpunten kunt u inleveren bij de Tuinwinkel / Praathuis
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.
U kunt de sponsorpunten inleveren bij de Tuinwinkel en het Praathuis, dan 
verzorgen wij de rest.
 

Winnaar Hoogste Zonnebloem
Er waren dit jaar weer een hoop mooie zonnebloemen te bewonderen op ons 
complex!  Verschillende leden kwamen in aanmerking voor de prijs van 
hoogste zonnebloem dit jaar, maar uiteindelijk was die van Jos Arends met 
3.29 meter wel de hoogste. Wij willen hem dan ook opnieuw hartelijk 
feliciteren met deze mooie prestatie!
 

Winnaar Grootste Pompoen
Voor de grootste pompoen waren er dit jaar een paar goede kanshebbers. De 
jury (Joris van Herk en Hannah ten Brink) heeft tweemaal moeten meten, 
maar met een gemiddelde omtrek van 157,5 en 158 cm, was het verschil 
dermate klein dat de jury heeft besloten dat er dit jaar niet anders dan twee 



winnaars bekend moesten worden gemaakt! Het is tot het einde uiterst 
spannend gebleven, maar deze eer gaat naar Ruud Baardolf en Dick van 
Steenselen. Namens de jury van harte gefeliciteerd met het (opnieuw) 
behalen van deze overwinning! De winnaars van zowel de zonnebloem als 
pompoen wedstrijd zullen met eeuwige roem hun naam op het prijzen-bordje 
in het Praathuis zien verschijnen.
 

Wijziging openingstijden Tuinwinkel
De Tuinwinkel is met ingang van september nog maar beperkt open. Voortaan 
alleen nog op zaterdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur.
 

Vrijwilligerspuzzel SAM in Kijk Op Reeuwijk
De Vrijwilligerspuzzel stond afgelopen week in Kijk Op Reeuwijk. Ook onze 
Hobbytuinvereniging heeft hieraan meegedaan (zie logo). De inzenddatum 
voor de oplossing is inmiddels verstreken maar voor de puzzelaars onder ons 
toch leuk om de puzzel op te lossen.

 
 
 
Wij gaan er vanuit jullie voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 



Met vriendelijke groeten,
Cor van Blotenburg
Hannah ten Brink
Joris van  Herk
Ruud Baardolf
Saskia de Vreugd
 


