
 
 

Beste leden, 

 

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

• Nieuwjaarsgroet van voorzitter Joris van Herk 

• Wijziging vicevoorzitterschap 

• Uitreiking Huishoudelijk Reglement 

• Corona update 

• Verdiepingsfase Zoutman-West 

• Werkochtenden 2022 

• Schilders gevraagd 

• Helpende handen gezocht 

• Bedankt namens de penningmeester 

• Tuinwinkel 

• Houtsnippers 

• Digitaal (online) spreekuur met bestuur ook mogelijk 

• Mutaties Ledenbestand 

 

  
Nieuwjaarsgroet van voorzitter Joris van Herk 

Beste Tuinders, 

Allereerst wens ik u allen namens het bestuur een heel gezond en geweldig tuinjaar toe. 

Het afgelopen jaar was voor ons als bestuur een uitermate druk jaar, denk daarbij aan de perikelen 

van de gemeente of het WBTR-verhaal (*), de aanscherping van de AVG (**) en de vernieuwing van 

het huishoudelijk reglement. Gelukkig kan ik zeggen dat we dit voor het grootste deel hebben 

afgerond. We hebben daarmee een goede en standvastige basis gelegd voor de komende jaren. 

 

Vooruitkijkend naar 2022 is natuurlijk koffiedik kijken, maar als de weergoden ons een beetje gunstig 

gestemd zijn gaan we weer een mooi tuinjaar tegemoet. Mede doordat we gaan proberen om ons 

jubileum te vieren, 40 jaar is toch wel een feestje waard lijkt mij. En zo staan er nog wel een paar 

leuke en interessante dingen op de agenda. 



 
Wijziging vicevoorzitterschap 

Saskia de Vreugd zal in de bestuursvergadering van 1 maart a.s. haar werkzaamheden als bestuurslid 

definitief neerleggen. Natuurlijk zullen wij daar als bestuur nog even bij stil staan. Aangezien zij 

plaatsvervangend (vice) voorzitter was, dient dit nu aan het takenpakket van een ander bestuurslid 

te worden toegevoegd. Het secretariaat is het kloppend hart van de organisatie, waar alle informatie 

binnenkomt en naar buiten gaat. Het bestuur is unaniem van mening dat het vicevoorzitterschap 

gekoppeld moet zijn aan de functie van secretaris. Dit is in de verschillende - achter ons liggende - 

bestuursperioden ook grotendeels het geval geweest. Onze huidige secretaris Hannah ten Brink heeft 

zich bereid verklaart het vicevoorzitterschap op zich te nemen en daar zijn wij uiteraard blij mee. 

 

   
Uitrekening Huishoudelijk reglement 

Het vernieuwde huishoudelijk reglement is als een handzaam A5 boekje gedrukt. Joris van Herk heeft 

als voorzitter inmiddels een aantal boekjes uitgereikt aan de leden, waarbij voor ontvangst getekend 

moet worden. De komende tijd zullen alle leden in het bezit worden gesteld van het boekje. 

Om Joris wat tijd te besparen kunt u ook even bij hem langs lopen om het boekje op te halen.  

Dat zal door hem zeer op prijs worden gesteld. Joris zit op tuin 47 en is meestal op zaterdag 

aanwezig. 

 



 
Corona update 

Er valt niet veel te melden, maar voor alle duidelijkheid nog even de regels die gelden in het 

Praathuis. 1,5 meter afstand, vaste zitplaats, maximaal 6 personen.  

 

 
Verdiepingsfase Zoutman – West 

Het gesprek met wethouder Knol heeft op 10 januari plaats gevonden, waarbij ook de nieuwe (3e 

alweer) projectleider was aangeschoven. Wij hebben het ervaren als een transparant en constructief 

gesprek, waarin duidelijk naar voren is gekomen, dat verhuizing naar de Nieuwdorperweg geen optie 

meer is (opdracht van de raad). Het is dus blijven zitten of een andere locatie.  

 

De wethouder was erg benieuwd naar de mogelijkheden om de maatschappelijke functie van  

HTV Bouwlust verder te ontwikkelen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken 

bij ons verenigingsleven. Ook door de samenwerking met scholen te versterken zou de jeugd meer 

betrokken kunnen worden bij bijvoorbeeld de flora en fauna op ons complex. En natuurlijk het 

voorkomen van vereenzaming door alleenstaande mensen uit hun isolement te halen.  

Het voorkomen van vereenzaming is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. 

 

Het in geleidelijke vorm uitvoering geven aan deze ontwikkelingen zou onze positie aanzienlijk 

versterken. Niet alleen als we blijven zitten, maar ook in de wensenslijst bij een eventuele 

verplaatsing. Er is nu eenmaal veel geld beschikbaar in het Sociale Domein.  Op het punt van 

vereenzaming kan HTV Bouwlust oudere mensen uit hun isolement te halen door ze de mogelijkheid 

te bieden op bepaalde ochtenden een kopje koffie te komen drinken, een kaartje te leggen en een 

wandeling te maken over ons complex. De Zonnebloem afdeling Reeuwijk brengt jaarlijks een bezoek 

aan onze vereniging en aan de reacties is te zien dat dit erg op prijs wordt gesteld en meer navolging 

verdient.   

 

Wij hebben de wethouder nog gevraagd naar een reactie op onze toekomstvisie, die we op zijn 

verzoek geschetst hebben (zie Informatie-mail HTV Bouwlust 2021 - nummer 4 – Stand van zaken 

Zoutman). Afgesproken is, dat voor 1 maart as. vanuit de wethouder een reactie wordt gegeven op 

onze toekomstvisie, waarin duidelijkheid zal worden gegeven over de stip aan de horizon, zodat er 

vervolgstappen gezet kunnen worden, welke kant deze ook uitgaan.  

 



 
Werkochtenden 2022 

Het rooster voor de werkochtenden wordt in de loop van de maand aan de leden bekend gemaakt. 

In beginsel wordt Ieder lid ingedeeld. Leden vanaf 75 jaar zijn overeenkomstig artikel 1.4 van het HR 

vrijgesteld. Zij dienen wel jaarlijks aan te geven bij het bestuur van deze vrijstelling gebruik te willen 

maken. U hoeft dat natuurlijk niet. Ook al kunt u misschien niet veel werk verzetten…. Koffie 

rondbrengen of kleine klusjes zijn er altijd wel te vinden. Daarnaast is het ook een gezellig samenzijn 

en leert u andere leden kennen. 

 

 
Schilders gevraagd 

Aangezien het uitvoeren van het noodzakelijke schilderwerk aan het Praathuis, Veldschuur, Bruggen 

e.d. door weersomstandigheden niet altijd is te voorzien op reeds ingeplande werkochtenden heeft 

de technische commissie (Joris en Cor) het idee geopperd om een schilders ploeg in het leven te 

roepen. Het voordeel hiervan is dat de ploeg de noodzakelijke schilderwerkzaamheden kan uitvoeren 

op dagen en tijdstippen die voor de uitvoering het beste uitkomen. De uit te voeren werkzaamheden 

worden door Cor en Joris opgesteld en natuurlijk zorgen zij ook voor de benodigde materialen.  

Leden die het leuk vinden om deel uit te maken van deze schilders ploeg kunnen zich aanmelden via 

htvbouwlust@live.nl. Uiteraard worden deze leden dan niet ingedeeld bij de werkochtenden. 

 
Helpende handen gezocht 

Hoe goed sommige leden ook hun best doen om de tuin goed te onderhouden…. Sommigen 

ontkomen niet aan “fysieke ongemakken”, waardoor ze – vaak tot hun eigen verdriet – tijdelijk uit de 

running zijn. Tijdens de afgelopen ALV is door één van onze leden geopperd om bij een tijdelijke 

uitval enige ondersteuning te bieden tijdens de werkochtenden of individueel. Wij kunnen dit 

voorstel als bestuur natuurlijk alleen maar toejuichen.  



De tuincommissie heeft geconstateerd dat momenteel twee leden tot aan de zomer wel wat 

ondersteuning kunnen gebruiken. Zij hebben hierover ook gecommuniceerd met het bestuur, zodat 

wij dat ook naar eer en geweten hebben kunnen beoordelen. De ondersteuning zal bij de 

werkochtenden worden meegenomen. Leden die daarnaast individueel een extra helpende hand 

willen bieden, kunnen zich aanmelden via htvbouwlust@live.nl. 

 

  
Bedankt namens de penningmeester 

Alle nota’s 2022 voor de tuinhuur en contributie zijn in 2021 voldaan.  

Dank voor uw medewerking. 

   

   
Tuinwinkel 

De door Peter Perdijk bestelde grond zal de komende periode geleverd gaan worden.  

Voor het afrekenen van de door u bestelde grond geldt dezelfde werkwijze als bij de mest. 

Afrekenen via de Tuinwinkel of door overmaken op het banknummer van de vereniging onder 

vermelding van de afgenomen hoeveelheid. 

 

De zaadlijsten van Garant zijn inmiddels opgestuurd. U krijgt een seintje wanneer de zaden zijn 

binnengekomen. 

 

 

 
Houtsnippers 

Ze zijn er nog niet, maar we hopen dat binnenkort weer houtsnippers worden gestort. Het is niet 

mogelijk om daar elke keer mededeling van te doen. U zult dat zelf een beetje in de gaten moeten 

houden. 

 

 



 
Digitaal (online) spreekuur met bestuur ook mogelijk 

Het bestuur vergadert iedere 1e dinsdag van de maand. De agenda van de bestuursvergadering 

hangt een paar dagen ervoor in het informatiebord. Als u iets wilt bespreken met het bestuur, dan 

kunt u gebruik maken van het spreekuur (19.00 uur - 19.30 uur) voorafgaand aan de 

bestuursvergadering. Graag van tevoren aanmelden via htvbouwlust@live.nl o.v.v. het onderwerp. 

Indien gewenst kunt u ook een online-gesprek aanvragen bij het bestuur. 

Als u dit aan het secretariaat kenbaar maakt, dan wordt een ZOOM gesprek ingepland. 

 

Mutaties ledenbestand 

Alle vacante tuinen zijn inmiddels bezet. In de vorige infomail hebben wij de nieuwe leden van harte 

welkom geheten en aan u voorgesteld. Zij zullen zich ongetwijfeld snel thuis voelen, als u zelf ook 

even kennis maakt met ze.  

 

Momenteel staat 2 aspirant-leden op de wachtlijst. 

 

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 

 

 

 


