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Saskia de Vreugd <sinistias@gmail.com>

Informatie-mail HTV Bouwlust 2021 - nummer 8
HTV Bouwlust <htvbouwlust@live.nl>
To: HTV Bouwlust <htvbouwlust@live.nl>

Wed, Nov 3, 2021 at 8:07 PM

Beste leden,

Graag willen wij jullie langs deze weg informeren over de volgende onderwerpen:
Bestuurslid gezocht
Huishoudelijk Reglement
Beperken rookoverlast houtkachels door individueel stookverbod tot 16.00 uur
Verdiepingsfase Zoutman-West
Corona update
Camerabewaking n.a.v. wederom diefstal van groenten
Klaverjas-kaartavond 10 december 2021
Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2022
Algemene Leden Vergadering 3 maart 2022
Vertrouwenspersoon
Tuincommissie
Tuinwinkel
Praathuis
Mutaties Ledenbestand
Nota’s tuinhuur en (voorschot) contributie 2022
Opzeggen lidmaatschap voor 1 december

Bestuurslid gezocht
Ons zeer gewaarde bestuurslid Saskia de Vreugd heeft aangegeven zich in 2022 niet herkiesbaar te stellen als
bestuurslid. Drukke werkzaamheden als gevolg van het veranderen van werkgever heeft haar hiertoe doen
besluiten. Wij betreuren haar besluit, maar hebben hier uiteraard begrip voor. Gelukkig blijft Saskia de vereniging
ondersteunen op het gebied van PR. Gelet op wat zij tot nu toe voor de vereniging heeft gedaan in de vorm van
posters, filmpjes en andere mooie publiciteitsuitingen zijn wij daar natuurlijk heel erg blij mee. Een woord van dank
is zeker op zijn plaats.

Wij gaan dus op zoek naar een nieuw bestuurslid, die ons wilt komen versterken. Vindt u het fijn om als
bestuurslid zitting te nemen in een enthousiast bestuur en een bijdrage te leveren aan onze mooie vereniging?
Dan zien wij uw aanmelding graag tegemoet via htvbouwlust@live.nl. Natuurlijk kunt u ook bestuursleden
benaderen voor meer informatie.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dd710d1bac&view=lg&permmsgid=msg-f:1715435134540574969
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Huishoudelijk Reglement
In de Algemene Leden Vergadering van 2021 is het Huishoudelijk Reglement – behoudens een aantal
opmerkingen – goedgekeurd. Waar het ging om simpele aanpassingen zijn de opmerkingen alsnog aangepast in
het betreffende artikel. Andere artikelen zijn naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen tot nader onderzoek
aangehouden. De Beslisboom ‘te ondernemen acties bij vervuilde tuinen’ is als bijlage toegevoegd aan het HR.
Nieuwe mutaties in het HR zullen in de vorm van een Aanvulling op het Huishoudelijk Reglement 2021 aan de
leden worden kenbaar gemaakt, uiteraard na goedkeuring door de ALV.
Het Huishoudelijk Reglement wordt de komende maand als boekje verder afgerond. Onze voorzitter zal het
vernieuwde Huishoudelijk Reglement persoonlijk uitreiken aan de leden.

Beperken rookoverlast houtkachels door individueel stookverbod tot 16.00 uur
Er zijn klachten binnen gekomen over rookoverlast door houtkachels. Zowel tijdens de ALV als in de info-mail is
benadrukt dat rookoverlast door houtkachels moet worden voorkomen. Wij betreuren het dat er desondanks toch
nog rookoverlast plaats vindt. Ons uitgangspunt is dat elk lid zijn of haar verantwoordelijkheid moet weten m.b.t.
het naleven van regels en afspraken zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Helaas gebeurt dat niet
altijd en zeker niet op het gebied van de rookoverlast. De leden verwachten van ons als bestuur dat wij hier tegen
optreden. Wij hebben besloten leden, die zich niet houden aan het beperken van rookoverlast, een individueel
stookverbod op te leggen tot 16.00 uur. Wij zien dit verbod als een officiële waarschuwing en hopen dat dit leidt tot
verbetering. In de ALV 2022 zullen wij voorstellen het individueel stookverbod als aanvulling op te nemen in het
Huishoudelijk Reglement.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dd710d1bac&view=lg&permmsgid=msg-f:1715435134540574969
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Verdiepingsfase Zoutman – West
Met betrekking tot de verdiepingsfase zijn er geen ontwikkelingen te melden.

Corona update
Naar verwachting heeft iedereen kennis genomen van de aangescherpte maatregelen tijdens de persconferentie
van afgelopen dinsdag 2 november. Onderstaande basisregels zijn nog steeds van toepassing op onze
vereniging, waarbij met name de 1,5 meter afstand als advies wordt meegegeven.

Niet-gevaccineerde leden (en andere niet-gevaccineerde personen, die onze vereniging bezoeken) willen wij in
het belang van hun eigen gezondheid en welzijn adviseren de binnenlocaties van de vereniging niet te betreden.
(Praathuis/Tuinwinkel/Veldschuur/Huisjes en Kassen van leden).

Camerabewaking n.a.v. wederom diefstal van groenten
Wederom zijn we geconfronteerd met de diefstal van – deze keer - een zak wortelen, die notabene opgeslagen
stond in de kas van één van onze leden. Te gek voor woorden! Dit moet gestopt worden en het blijft dus zaak met
zijn allen extra alert te zijn in de hoop dat we het tij kunnen keren. Binnen het bestuur worden de mogelijkheden
onderzocht om camerabewaking toe te passen.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dd710d1bac&view=lg&permmsgid=msg-f:1715435134540574969
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Het ophangen van een camera op bijvoorbeeld het voorterrein ontmoedigd hopelijk ongenode gasten. De AVG
wetgeving biedt de mogelijkheid hiertoe, omdat het ons eigen terrein is en we de beelden niet delen buiten het
bestuur.

Klaverjas-kaartavond 10 december 2021
Vorig jaar kon het “kerstkaarten” door Corona niet doorgaan. Ook nu is nog niet helemaal zeker of het
kerstkaarten doorgang kan vinden. Wel is er alvast een datum gereserveerd namelijk
10 december as. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Vindt u het leuk om een kaartje te leggen in ons
gezellige met kerstsfeer ingerichte Praathuis? U kunt zich individueel of met partner opgeven via de
aanmeldinglijst in het Praathuis of via de mail htvbouwlust@live.nl. Voor de 1e t/m 3e plek worden bescheiden
prijsjes beschikbaar gesteld.

Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2022
Ook hiervan is nog niet bekend of de receptie kan doorgaan, maar er is wel alvast een datum gereserveerd….. 8
januari 2022 16.00 uur. Onder het genot van een drankje en een heerlijk kopje erwtensoep kunt u met elkaar
terugblikken op het afgelopen jaar en elkaar het beste wensen voor het komende jaar.

Algemene Leden Vergadering 3 maart 2022
Als er geen Corona beperkingen komen, willen we de ALV in 2022 houden op 3 maart 2022.
Noteer de datum vast in uw agenda s.v.p.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dd710d1bac&view=lg&permmsgid=msg-f:1715435134540574969
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Vertrouwenspersoon
Het bestuur heeft met Harm Jansen gebrainstormd over hoe de rol van vertrouwenspersoon kan worden ingevuld.
Een en ander wordt nu verder uitgewerkt. De uitwerking wordt vervolgens nog voorgelegd aan de Klankbordgroep
HTV Bouwlust.

Tuincommissie
Helaas hebben we (nog) geen aanmelding ontvangen van leden voor deelname aan de Tuincommissie. Dat
maakt het lopen van tuinrondes en het beoordelen van de status van onderhoud van de tuinen wel lastig. De ALV
heeft het bestuur gevraagd meer aandacht te schenken aan het onderhoud van de verschillende tuinen. De
statuten schrijven voor dat de tuincommissie moet bestaan uit een bestuurslid en een lid van de vereniging. Als er
geen aanmelding komt van een lid, dan wordt de belasting voor het bestuurslid wel erg groot, hetgeen natuurlijk
niet prettig is. Daarom nogmaals het verzoek aan de leden zich beschikbaar te stellen voor deze functie.

Joris heeft als bestuurslid van de tuincommissie al een aantal rondes gemaakt. Enkele leden zijn inmiddels
verzocht de komende tijd de nodige aandacht te schenken aan het onderhoud van hun tuin. Waar nodig zijn de
gesprekken met leden wat indringender van aard geweest. De komende weken wordt daar resultaat in verwacht.

Tuinwinkel
De bestellijsten voor mest en grond liggen in de tuinwinkel en in het Praathuis. De vermelde prijzen zijn indicatief.
Mest dient voor 1 januari a.s. te zijn weg gereden. Niet weggereden mest wordt afgevoerd en in rekening
gebracht.
Peter Perdijk heeft een voorraad zaadlijsten bij Garant besteld, na ontvangst zullen deze beschikbaar worden
gesteld via de Tuinwinkel en de Werkplaats.

Mutaties ledenbestand
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Afgemeld als lid
Tuin 32a Bas Domburg (correctie tuinnummer)
Aangemeld als lid
Tuin 32a Rozemarijn Kats (correctie tuinnummer)
Wachtlijst aspirant-leden (8)

Nota’s tuinhuur en (voorschot) contributie 2022
Het einde van het jaar komt er aan en dat betekent dat de nota’s voor 2022 moeten worden opgemaakt in de
komende maand. De nota’s worden eind november / begin december verstuurd en dienen uiterlijk 24 december
2021 te worden betaald.

Volgens Artikel 9 van de Statuten dient de jaarlijkse bijdrage voor leden, aspirant-leden en begunstigers door de
ALV te worden vastgesteld. Aangezien het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage in de afgelopen ALV niet aan de
orde is gesteld, dient de contributiebijdrage op de nota 2022 als voorschot te worden bestempeld. Daarnaast is in
de afgelopen ALV gesproken over een eventuele andere opzet van de contributieberekening. Verschillende
voorstellen zullen de komende tijd worden uitgewerkt, waarover de ALV in 2022 kan besluiten.

Opzeggen lidmaatschap voor 1 december
Houdt u er s.v.p. rekening mee, dat een eventuele opzegging van uw lidmaatschap voor 1 december a.s.
schriftelijk (of via e-mail) moet worden ingediend bij het bestuur.
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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
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