
 
 

Beste leden, aspirant-leden en donateurs, 

 

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

• Concept-verslag ALV (bijlage 1) 

• Verdiepingsfase Zoutman-West (bijlage 2 en 3) 

• Jaarlijkse Zonnebloem- en Pompoenwedstrijd 

• Activiteitencommissie Open Dag 3 september 2022 

• Tuinwinkel 

• Aanschaf AED 

• Werkochtend 12 maart  

• Praathuis  

• Tuincommissie 

• Vermist gereedschap 

• Honden aan de lijn 

• Sleutelborg 2e tuinder 

• Ledenbestand 

 

 

 
Concept-verslag ALV 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 3 maart 2022 is door Hannah ten Brink opgesteld 

en als concept goedgekeurd in de bestuursvergadering van 5 april jl. Het concept verslag treft u 

hierbij aan. In de volgende ALV vergadering zal het verslag ter goedkeuring worden voorgelegd.  

Indien er nu al opmerkingen zijn op de weergave van het verslag dan horen wij dat graag via 

htvbouwlust@live.nl.  

 

 

 

 



 
Verdiepingsfase Zoutman – West 

Tijdens de ALV is een globaal beeld geschetst over de stand van zaken met de gemeente over de 

ontwikkelingen m.b.t. ons complex. Wij hebben de afgelopen weken veelvuldig het contact gezocht 

met de gemeente, hetgeen geleid heeft tot enige mailwisseling. Aangezien wij als bestuur de leden 

zo volledig mogelijk willen informeren en de informatie teveel is voor een korte samenvatting leek 

het ons het beste u in het bezit te stellen van het verslag van onze bespreking met de wethouder en 

de projectleider en de daaruit volgende mailwisseling. De mailwisseling is in één pdf opgenomen.  

U treft hierbij het volgende aan: 

* 21-02-2022 mail HTV aan gemeente - verzoek om verslag en reactie toekomstvisie 

* 24-02-2022 ontvangen verslag overleg Bouwlust 22-01-2022 (aparte pdf) 

* 07-03-2022 mail HTV aan gemeente - verzoek om reactie toekomstvisie 

* 15-03-2022 reactie projectleider Rudie Hoogerland op ons verzoek 

* 20-03-2022 laatste mail HTV Bouwlust op reactie Rudie Hoogerland 

 

   
Jaarlijkse Zonnebloem- en Pompoenwedstrijd 

Gaat u ook voor de eeuwige roem als winnaar 2022 van de hoogste zonnebloem en / of grootste 

pompoen? Doe dan weer mee met de jaarlijkse wedstrijd op onze hobbytuinvereniging. Beide 

plantjes worden momenteel opgekweekt door de Tuinwinkel en u kunt ze straks weer gratis afhalen. 

Eind april / begin mei (1 mei is Internationale Zonnebloemdag) is de beste tijd om zonnebloemen 

buiten te planten. Vanaf half mei (let op vorst en slakkenvraat) kunnen de pompoenenplanten in de 

volle grond geplant worden. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens onze jaarlijkse barbecue 

op 27 augustus 2022. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  
Tuinwinkel 

Ook bij de levering van zand zijn we geconfronteerd met hogere kosten, waardoor de prijs van een 

kruiwagen zand verhoogd moet worden van € 3,00 naar € 3,50. 

 

De openingstijden van de Tuinwinkel zijn met ingang van 1 april als volgt: 

Dinsdag 10.00 uur – 11.00 uur 

Vrijdag   15.00 uur – 16.00 uur 

Zaterdag  09.00 uur – 11.00 uur 

 

Aantal buizen gratis ter beschikking. Te bevragen bij de medewerkers van de tuinwinkel. 

 
 



   

Aanschaf AED 

Momenteel worden verschillende offertes met elkaar vergeleken waarbij goed wordt gekeken naar 

de technische specificaties. Opnieuw hebben we van een gulle gever € 100,00 gekregen, waardoor 

we nu € 700,00 hebben ontvangen als tegemoetkoming in de aanschafkosten. Hartelijk dank! 

 

 

 

 
Werkochtend 12 maart 

Op de werkochtend van 12 maart is door de leden veel werk verricht. Het weer was ons net zoals de 

week ervoor goed gezind en in een gezellige sfeer werden de mouwen flink opgestroopt. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tuincommissie 

De tuincommissie heeft op 19 maart haar eerste tuinronde van 2022 gelopen. Zoals eerder gezegd 

zal de tuincommissie er dit jaar steviger opzitten, waarbij de door de ALV goedgekeurde beslisboom 

‘te ondernemen acties bij vervuilde tuinen’ stringenter zal worden gehanteerd. Natuurlijk zal er ook 

aandacht zijn voor de ‘menselijke maat’. De eerste ronde laat zien dat bij een aantal leden het 

onderhoud van de tuin te wensen overlaat. De tuincommissie gaat in overleg met de betreffende 

leden. De volgende tuinronde is 19 april. We doen een dringende oproep aan de leden het 

onderhoud aan de tuin niet te onderschatten en er voldoende tijd en aandacht aan te besteden.  

Het is belangrijk dat we en richting gemeente en richting Open Dag ons beste beentje voorzetten. 

 

    
Vermist gereedschap 

In de werkplaats zijn diverse tuingereedschappen beschikbaar voor algemeen gebruik. U kunt het 

gereedschap gerust gebruiken onder de afspraak dat het schoon EN iedere dag moet worden 

teruggezet. Andere leden krijgen dan ook de kans het te gebruiken. Helaas worden er momenteel 

één of twee grondboren vermist en ook een boomzaag op steel is al lange tijd zoek. Wij doen een 

dringend beroep op de leden om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en de afspraken na te 

komen. 

 

      
Honden aan de lijn 

Honden mogen op de tuin worden gehouden, mits ze op de algemene paden aangelijnd zijn en geen 

overlast bezorgen aan andere tuinders door geblaf etc. En vanzelfsprekend bestaat er een 

opruimplicht voor het geval uw hond hoge nood heeft. Zorg ervoor dat u altijd een opruimzakje bij u 

heeft. Als bestuur nemen wij deze maatregel heel serieus!  



 

 
Sleutelborg 2e Tuinder  

In de praktijk is gebleken, dat 2e tuinders na opzegging van hun lidmaatschap moeite hebben om hun 

sleutel in te leveren. Het er achteraan jagen kost onnodig veel tijd en in enkele gevallen moest een 

sleutel worden bijgemaakt. Het bestuur heeft besloten vanaf 1 april 2022 een sleutelborg van € 10,00 

in te voeren voor 2e tuinders. In de ALV 2023 zal dit als aanvulling op het HR worden meegenomen. 

 

 

 

Ledenbestand

Momenteel staan er 7 aspirant-leden op de wachtlijst (2 uit Reeuwijk, 5 uit Gouda) 

 
Wij gaan er vanuit jullie voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Cor van Blotenburg 

Hannah ten Brink 

Joris van Herk  

Ruud Baardolf 

 


