
 
 

Beste leden, 

 

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

• Flinke stormschade door Dudley en Eunice 

• Rolbeugel trekker 

• Paasklaverjassen zaterdag 9 april 2022 

• Activiteitencommissie Open Dag 3 september 2022 

• Tuinwinkel 

• Houtsnippers 

• Jong geleerd, oud gedaan 

• Verdiepingsfase Zoutman-West 

• Terugblik ALV 3 maart 2022 

• Belangrijke financiële besluiten door de ALV 

• Bestuursverkiezing 

• Afscheid Saskia de Vreugd 

• Zwoegen geblazen tijdens eerste werkochtend 2022 

• Ledenbestand 

 

  
Flinke stormschade door Dudley en Eunice 

Waar de schade tijdens storm Corrie nog redelijk beperkt bleef, hebben de stormen Dudley en Eunice 

flink huisgehouden op ons complex. Er was veel glasschade aan kassen en verspreid over de tuinen 

lagen weggewaaide compostvaten en andere spullen. Gelukkig werd her en der een helpende hand 

geboden om ruiten te vernieuwen en rommel op te ruimen. De grootste ellende is achter de rug. 

  



  
 

 

 

 

Paasklaverjassen zaterdag 9 april 2022 definitief 

Nu de Coronamaatregelen verder versoepeld zijn, kunnen we het Paasklaverjassen definitief laten 

doorgaan. Dus grijp die kans en geniet van een gezellig kaartavondje. Houdt u er rekening mee dat 

dit keer gekozen is voor een zaterdagavond. U kunt zich aanmelden (individueel of met partner) via 

htvbouwlust@live.nl of de intekenlijst in het Praathuis. Inloop 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. 

 



  
 

 

 

 

 
Tuinwinkel 

De bestelde aardappels zijn binnen, u kunt ze afhalen in de Tuinwinkel als deze geopend is. 

In het Praathuis en in de Tuinwinkel ligt ook weer een intekenlijst voor komkommerplanten. 

De komkommerplanten komen in april / mei beschikbaar. 

 



 
 

        

 

        
 

De Tuinwinkel heeft de verkoopprijs van een zak tuinaarde verhoogd naar € 2,50. Onze leverancier 

Veenbaas heeft aangegeven dat er verschillende factoren zijn die de productiekosten opdrijven zoals: 

1) Drastische stijging van de logistieke kosten 

2) Sterke prijsstijging voor meststoffen, pallet en plastic voor verpakkingen 

3) Minder aanvoer van grondstoffen, met name turf, compost, perliet, houtvezels enz. 

Naar verwachting zal de prijs voor potgrond na een nieuwe bestelling ook omhoog gaan. 

Er is nu nog een voorraad Potgrond tegen de oude verkoopprijs verkrijgbaar.  

Na een verkenningsrondje langs verschillende bedrijven op internet blijkt dat Veenbaas nog steeds 

de goedkoopste leverancier is. 

 

  
 

 



   
 

 

 

 

 
Verdiepingsfase Zoutman – West 

In het gesprek van 10 januari jl. heeft de gemeente toegezegd voor 1 maart 2022 het verslag van de 

bespreking te versturen en ook te laten weten hoe men aankijkt tegen de toekomstvisie die wij op 

verzoek van de wethouder hebben geschetst. 

 

In de laatste week van februari hebben we de gemeente laten weten in blijde afwachting te verkeren 

van hetgeen ons is toegezegd. Dat heeft vrij snel geleid tot het versturen van het verslag van de 

bespreking van 10 januari jl. Maar helaas geen reactie op de toekomstvisie. Wij hebben onze 

teleurstelling uitgesproken naar de gemeente hierover en gevraagd of ze nu daad bij woord willen 

voegen. Wij hebben er begrip voor als er iets meer tijd voor nodig is, maar verwachten dan wel dat 

over dat uitstel met ons wordt gecommuniceerd. Wordt vervolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
Terugblik ALV 3 maart 2022 

Onze voorzitter Joris van Herk benadrukte het fijn te vinden dat we onze jaarlijkse ledenvergadering 

weer konden houden in ons eigen “Praathuis”. Zo’n 20 leden hadden zich afgemeld voor de 

vergadering. 23 leden waren aanwezig, er waren 5 machtigingen afgegeven namens afwezige leden. 

 

De inwendige mens werd weer prima verzorgd door Ton Slappendel en Cees van der Wouden. 

Onder het genot van een kopje koffie of thee met cake werden de agendapunten in een 

gemoedelijke sfeer langs gelopen en werd er onderling dieper ingezoomd op de verschillende 

stukken. De aanschaf van een AED werd als aanvullend onderwerp toegevoegd aan de agenda. 

Het verslag van de vergadering wordt momenteel uitgewerkt en besproken in de 

bestuursvergadering van 5 april. Daarna zal het verslag als concept naar de leden worden verstuurd.  

 

De notitie inzake financiële risico’s en adviezen voor de vereniging kreeg – logischer wijs – de meeste 

aandacht tijdens de vergadering. Bij deze bespreking werd ook de ingezonden notitie van Hans 

Bruining betrokken. Het bestuur heeft zijn waardering uitgesproken voor de wijze waarop Hans heeft 

meegedacht over dit onderwerp. De constructieve manier van meedenken past binnen de cultuur die 

het bestuur voor de vereniging voor ogen heeft. Praten met elkaar in plaats van over elkaar. 

 

Belangrijke financiële besluiten door de ALV 

• De waarborgsom van € 1,00 per m2 wordt voor alle leden gelijkgetrokken. Leden krijgen de 

mogelijkheid de verhoging in twee termijnen te betalen namelijk voor 1 juli en voor 24 

december 2022. Natuurlijk kunnen leden de verhoging ook in één keer overmaken.  

De nota’s voor de verhoging van de waarborgsom worden in april / mei verstuurd. 

• De jaarlijkse opbrengsten van Het Praathuis worden in het vervolg toegevoegd aan de 

Voorziening Onderhoud Verenigingsgebouw “Het Praathuis” (naam van de voorziening is 

aangepast). Het Praathuis voorziet hierdoor in zijn eigen onderhoudskosten en bouwt een 

buffer op voor een eventuele vervanging of verplaatsing. Of de buffer voldoende blijkt voor 

de toekomst is nu nog niet te voorzien en hangt sterk af van de onderhandelingen met de 

gemeente. 

• Voor de opbrengst van de Tuinwinkel wordt dezelfde systematiek gehanteerd. Ook de 

Tuinwinkel voorziet dus in zijn eigen onderhoud (en eventuele stormschade) Onder het 

onderhoud valt niet alleen het volledige Servicepunt, maar ook de Veldschuur, de Trekker, de 

Lattenwagens e.d.  

 

 

 



• De contributie voor 2022 wordt dit jaar met 50 %  (afgerond € 10,00) verhoogd naar € 30,00. 

De verhoging dient voor 1 juli a.s. betaald te worden. De nota’s worden in april / mei 

verstuurd. Door deze verhoging toe te passen gaat de contributie meer in de pas lopen met 

de jaarlijkse exploitatiekosten van de vereniging. 

• Voor 2023 volgt nog een keer een verhoging van 50 % en wordt de jaarlijkse contributie          

€ 40,00. Deze contributie wordt meegenomen in de jaarlijkse nota voor de tuinhuur 2023. 

 

 

• De ALV heeft ingestemd met de aanschaf van een AED voor onze eigen vereniging. De kosten 

zullen naar verwachting € 1.600,00 bedragen. Door de Kringloopwinkel is positief gereageerd 

op onze recente aanvraag voor een nieuwe donatie, dat heeft geresulteerd in een donatie van 

€ 500,00. Daarnaast heeft een weldoener, die onbekend wil blijven, € 100,00 geschonken.  

 

De Hartstichting stimuleert verenigingen om een eigen AED aan te schaffen en beschikbaar te 

stellen voor hun omgeving. Welk type we het beste kunnen aanschaffen wordt in overleg met 

de Hartstichting bekeken. Het bestuur vindt de aanschaf van een AED op ons terrein 

belangrijk met het oog op het welzijn van onze leden, maar ook vanwege de mensen die ons 

complex bezoeken.  Onderzocht wordt verder of de omliggende bedrijven mee willen betalen 

aan het restant bedrag, waardoor zij ook de mogelijkheid krijgen om overdag gebruik te 

kunnen maken van de AED, indien dat vereist is. 

 

 

   
Bestuursverkiezing 

Voor de bestuursverkiezing van voorzitter en secretaris zijn geen tegenkandidaten gepresenteerd. 

Joris van Herk (26 voor, 2 tegen) en Hannah ten Brink (25 voor, 3 tegen) zijn met een grote 

meerderheid van stemmen herkozen tot voorzitter en secretaris. Een felicitatie waard! 

 

 

 

 

 



  
Afscheid Saskia de Vreugd 

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van Saskia als bestuurslid. Onder dankzegging voor 

haar inzet voor de vereniging kreeg ze uit handen van Joris bloemen en een cadeaubon uitgereikt. 

Gelukkig blijft Saskia het bestuur voorlopig ondersteunen met haar deskundigheid op het gebied van 

PR en Media. In de aanloop naar de Open Dag van 3 september a.s. zult u nog veel van haar 

creativiteit tegenkomen. 

 

 

  
Zwoegen geblazen tijdens eerste werkochtend 2022 

In een gezellige sfeer en onder een stralend zonnetje was het zwoegen geblazen tijdens de eerste 

werkochtend van dit jaar. De houtwal kreeg vanwege het naderende broedseizoen al vroeg in het 

jaar een onderhoudsbeurt. De meeste aandacht ging uit naar het weghalen van woekerende 

bramenstruiken en takken aan de slootkant. Na de gedane arbeid konden de deelnemers in alle rust 

bijkomen en genieten van de heerlijke soep, die door Moniek was gemaakt. Binnenkort staat er weer 

een werkochtend op het programma! 

 

 

 

 

 



 

Ledenbestand

André Gillieron (tuin 34) heeft per 1 april a.s. zijn tuin opgezegd. 

Hij blijft wel betrokken bij de vereniging als 2e tuinder bij Cees van der Wouden (tuin 20). 

De wensenlijst van de leden wordt nu door Hannah langs gelopen, voordat een aspirant-lid wordt 

uitgenodigd. 

 

Momenteel staan er 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 (tot 1 april) 


