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1 Welkom/opening

Michel Wiering opent de vergadering met foto’s van tuinen die 
bedekt zijn met blad, stro of ander organisch materiaal. Veel 
leden hebben de werkwijze van Ben Bangma opgevolgd door 
ook hun tuinen in de winter te bedekken.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Michel vraagt 1 minuut stilte ter nagedachtenis van de in 2019 
overleden Betsy Geytenbeek.

3. Vaststellen agenda

Alle leden stemmen in met de agenda.

4. Verslag algemene ledenvergadering 5 februari 2018 
bijlage

De leden stemmen in met het verslag van 05022019

5. Uitslag enquete

In 2019 is een schriftelijke enquête gehouden onder de leden 
van VTH. Door de enquête wilde het bestuur polsen hoe de 
leden aankijken tegen activiteiten die worden georganiseerd. 
Daarnaast wilde men inzicht krijgen in de bereidheid van de 
leden om te helpen bij de organisatie van de activiteiten. In 
totaal hebben 82 leden de enquête ingevuld. 

De activiteiten waarover de mening van de leden werd 
gevraagd waren:



 Open tuinendag
 Uitje naar Amelisweert
 Pompoenwegen
 Een te plannen BBQ voor alle leden

Uit de resultaten van de enquête kwam goed naar voren dat de 
behoefte aan activiteiten, naast het tuinieren op de eigen tuin, 
niet bijzonder groot is. Ook is er slechts een klein aantal 
mensen bereid om te helpen bij de activiteiten. Er zijn wel veel 
alternatieve activiteiten aangedragen die we kunnen uitvoeren.

Voorstel van het bestuur is om een activiteiten commissie op te
richten .De aanwezige leden stemmen hiermee in. 

De activiteiten commissie wordt in het leven geroepen met de 
taak om leuke activiteiten te ontwikkelen en te realiseren. 
Enthousiaste leden kunnen zich hiervoor bij het bestuur 
aanmelden.

6. Jaarverslag 2019: verslag, bijzonderheden bijlage

Wachtlijst

Op dit moment staan er 20 wachtenden op de lijst die graag 
een tuin willen hebben. 

Tuincommissie

Er is 1 lid waarvan het lidmaatschap werd ontzegd en verder 
zijn alle tuinen op orde.

De groenafvalcontainer is een mooie faciliteit van de 
vereniging. Maar er wordt wel gevraagd om gemakkelijk 
composteerbaar vrijkomend gewas zelf op de tuin te verwerken.
Ook geen gewassen van thuis mogen in de container worden 
gedumpt.Afgelopen jaar zijn in totaal 4 extra pompen geslagen 
(2x Binnenweg en 2x Veerwagenweg). 

Schooltuinen



De schooltuinen zijn ook in 2019 naar wens verlopen. Er hebben
weer 3 scholen meegedaan. In de presentatie is 1 school onjuist
vermeld merkt Arnold op. De Regenboog is een aantal jaren 
geleden al gesloopt. Dit moet zijn de Ridderspoor.

Michel doet een oproep aan de leden om zich aan te melden als
vrijwilliger voor de begeleiding van de kinderen. Het gaat om 
een paar uur per week op de dinsdag of donderdag.

7. Financieel verslag 2019 bijlage

Op enkele posten is er een afwijking t.o.v de begroting. Aan de 
uitgavenkant komt dit met name doordat   er extra pompen zijn
aangeschaft en er meer is uitgegeven aan de schooltuinen. Aan
de inkomstenkant komt dit doordat er meer borgen zijn 
vrijgevallen en er meer entreegeld is betaald.  In totaal is er € 
480,-- meer uitgegeven dan er aan inkomsten zijn 
binnengekomen.  

8. Verslag kascommissie

De leden van de kascommissie zijn Jaap Kant en Jos van der 
Valk. Echter is Jos van der Valk door ziekte  niet actief geweest 
in de commissie. De vervanger is Teun van Middelkoop.

Deze kascommissie heeft de financiële stukken en de gevoerde 
boekhouding gecontroleerd en zij hebben geen 
onrechtmatigheden aangetroffen. De commissie was onder de 
indruk van de kwaliteit van de gevoerde boekhouding. De 
kascommissie adviseert de ledenvergadering om de 
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid over de periode 1-1-2019 tot en met 
31-12-2019.

De leden stemmen hiermee in.

9 Benoeming kascommissie 2020



De commissie voor het jaar 2020 zal uit Jaap Kant en Jos v/d 
Valk bestaan. Teun van Middelkoop zal weer als reserve 
beschikbaar zijn.

10. Verkiezing bestuursleden bijlage

De bestuursleden Michel Wiering en Frank van der Meij treden 
statutair af en zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten 
voor de beide bestuursfuncties. De leden stemmen in met een 
nieuwe bestuurstermijn van 2 jaar. De samenstelling van het b 
bestuur blijft daarmee onveranderd.

Ko Bos zal Tineke Aarts ondersteunen bij haar taken op de 
Veerwagenweg.

11 . Begroting 2020 bijlage

a. Contributies 2020

Bij het vaststellen van de resultatenbegroting is het bestuur 
uitgegaan van de veronderstelling dat de inkomsten niet hoger 
hoeven te zijn dan de uitgaven. Dit kan omdat de vereniging 
financieel gezond is en er geen verdere toevoegingen aan de 
algemene reserves meer nodig zijn.  Gelet op deze gezonde 
financiële positie van de vereniging stelt het bestuur voor om 
op de contributie van dit jaar een korting toe te passen van 15 
%.

b. Contributie 2021 en verder

b. In de loop van dit jaar zal worden bezien of deze korting 
structureel zal worden voor de volgende jaren. In de volgende 
ledenvergadering zal het bestuur een voorstel presenteren. 

12. Plannen voor 2020

De pompoenwedstrijd en de vrijwilligersdag met lunch bij de 
start van het tuinseizoen zal blijven.



De rest van de activiteiten zullen door de te vormen activiteiten
commissie op poten worden gezet.

13 Rondvraag

1. Moet het bestuur proactief handelen met het oog op 
uitbreidingsplannen van de gemeente Houten?

Antwoord: Binnen het bestuur zal worden afgestemd welke 
acties we in 2020 in gang willen zetten. De plannen van de 
gemeente zijn nog niet duidelijk dus we verwachten dat we 
nog tijd hebben.

2. In 2018 heeft Amadorra geklaagd over het geluid dat een 
waterpomp maakte. De betreffende tuinder heeft met de 
eigenaar van Amadorra afspraken gemaakt over de tijd 
waarop de benzinepomp gebruikt zou worden. In het pand zit
nu een andere eigenaar en de vraag is of we nu met hen ook 
weer nieuwe afspraken moeten maken. 

Antwoord: Michel geeft aan dat dit geen zaak is voor de 
vereniging maar dat het lid zelf de  afspraken met de nieuwe 
buurman moet maken.

3. Bij de verschillende posten op de resultatenrekening is niet 
toegelicht wat er onder valt. Bijvoorbeeld de post Overige 
inkomsten bestaat uit vrijvallende borgen en betaalde 
entreegelden. De vraag is of in het vervolg een toelichting bij
de resultatenrekening kan komen. 

Antwoord: De penningmeester zal in het vervolg een 
toelichting bij de verschillende posten geven.

4. Kan de ingang van het complex veerwagenweg fleuriger 
worden gemaakt door bv bloemperkjes te creëren?

Antwoord: Ja dat kan, prima suggestie. Voorstel is dat dit met
Tineke en Ko wordt afgestemd en dat kosten worden 
afgestemd met de penningmeester.

5. Belangstellenden op de Veerwagenweg die hun tuin willen 
laten  frezen  kunnen zich bij Tineke Aarts opgeven. We 



kunnen dan in 1 of 2 sessies deze werkzaamheden uitvoeren.
De kosten van het frezen worden nog gecommuniceerd.

6. Er wordt gevraagd of het mogelijk is om een ringleiding aan 
te leggen i.p.v. pompen.

Antwoord: Bestuur zal hier naar kijken. Verwachting is dat dit
erg grote investering zal worden. 

7. Er wordt door een nieuw lid gevraagd of er op de 
Veerwagenweg nog stoeptegels beschikbaar zijn. 

Antwoord: Er was een stapel stenen aanwezig, er zal samen 
met Ko worden gekeken of er nog tegels beschikbaar zijn.

8. Een aantal mensen kon af en toe de vergadering niet goed 
volgen omdat het soms wat rumoerig was. De vraag is of hier
bij een volgende vergadering iets aan gedaan kan worden.

Antwoord: In de volgende vergadering zal hier aandacht aan 
worden besteed en zal iedereen worden verzocht om niet 
door elkaar heen te praten.

13. sluiting

De vergadering wordt door de voorzitter gesloten en de leden 
gaan nog wat nababbelen in de kantine onder het genot van 
een drankje.


