
 

Nieuw jaar 
Het leek mij na alle feestelijkheden van de afgelopen weken en aan het 
begin van dit nieuwe jaar wel weer eens tijd voor een kort berichtje van mij.  
Iedereen heeft zijn tuin in de afgelopen maanden klaargemaakt voor de 
winter. De één heeft de tuin bedekt met afgevallen blaadjes of stro en de 
ander heeft hem juist helemaal netjes omgespit. Als moestuinierders zijn we 
in deze tijd van het jaar een stuk minder actief op de tuin. We zijn vooral 
bezig met plannen maken, zaad bestellen en af en toe naar de tuin voor wat 
kleine werkzaamheden.  

 
Toch krijg ik zelf alweer de kriebels om te beginnen met mijn tuin. Kunnen 
de paprika’s al gezaaid en in de vensterbank opgekweekt worden? 
Kapucijners kunnen toch ook al wel de grond in? En die zomerprei en 
spinazie moeten die ook al niet gezaaid worden? Gelukkig houdt mijn vrouw 
mij nog een beetje in toom en beperk ik mij tot de laatste oogst van prei, 
spruiten en boerenkool. Gelukkig zie ik wel dat de in de herfst geplante 
herfstui en knoflook al goed groeien. 

 
Als vereniging doen we het nu ook even wat rustiger aan. De laatste 
tuindiensten zitten erop en alleen de harde kern gaat op de Binnenweg nog 
even stug door. Er is op het complex tenslotte altijd wel iets te doen. We 
mogen dit jaar 12 nieuwe leden verwelkomen binnen de vereniging. Alle 
tuinen op zowel de Binnenweg als op de Veerwagenweg zijn verhuurd en er 
staan nu nog 16 mensen op de wachtlijst. Hieruit blijkt maar weer dat het 
tuinieren een geliefde bezigheid is.  

 
Na de vorige 2 droge zomers ben ik erg benieuwd hoe dit jaar weer zal 
lopen. Gelukkig kunnen we het niet zelf bepalen en is het elk jaar weer een 
verrassing welke gewassen het goed gaan doen en welke niet. We zijn in 
ieder geval voorbereid op weer een droge zomer want we hebben in totaal 4 
nieuwe pompen laten slaan. Sommige mensen moesten namelijk wel erg 
ver lopen met hun gietertje. 

 
Namens Tineke, Frank, Peter en Harry wens ik jullie allemaal een heel fijn 
en vruchtbaar tuinjaar toe.  
Groetjes, Michel 

Ledenvergadering 

Op 3 februari is de jaarlijkse ledenvergadering in Cultuurcentrum 
Schoneveld (Zonnehout 36). De zaal is om 19:15 open en de koffie en 
thee staan klaar! Hierbij al enkele stukken. Ontbrekende stukken 
volgen nog! 

Belangrijke mailadressen: 

tuincomm.vth@gmail.com 
Afmelden/wijzigen tuindienst 
Vragen aan bestuur info@vthouten.nl 
Vragen over tuinverhuur verhuur.vth@gmail.com 
Website  www.vthouten.nl 
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  Agenda 43ste ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Maandag 3 februari 2020 
19.30 – 21.00 uur 

 
Wijkcentrum / cultuurhuis Schoneveld,  

Zonnehout 36  
Houten 

 
1. Opening 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
3. Vaststellen agenda 

 
4. Verslag algemene ledenvergadering 5 februari 2019  bijlage 

 
5. Uitslag enquête 

 
6. Jaarverslag 2019: verslag, bijzonderheden    bijlage 

 
7. Financieel verslag 2019      bijlage 

 
8. Verslag kascommissie 

 
9. Benoeming kascommissie 2020 

 
10. Verkiezing bestuursleden      bijlage 

 
11. Begroting 2020       bijlage 

a. Contributie 2020 
b. Contributie 2021 en verder  

 
12. Plannen voor 2020 

 
13. Rondvraag 

 
14. Sluiting 

 
 
 
 
         

 



 
 

Bijlage bij punt 10 van agenda ALV 03-02-2020 
 
 

Verkiezing bestuursleden VTH 
 
 

De samenstelling van het bestuur van de VTH was in 2019 als volgt: 
 
Michel Wiering   - voorzitter/secretaris 
Frank van der Meij  - penningmeester 
Peter de Klein   - lid, tevens voorzitter tuincommissie 
Tineke Aarts   - lid, namens complex Veerwagenweg 
Harry Murray   - lid 
   
 

Verkiezing bestuursleden: 
 
Michel Wiering  - einde twee-jaars termijn; herkiesbaar  
Frank van der meij  - einde twee-jaars termijn; herkiesbaar  
Peter de Klein   - tweede jaar; blijft aan  
Tineke Aarts   - tweede jaar; blijft aan  
Harry Murray   - tweede jaar; blijft aan 
  
 
Ieder lid van VTH heeft, conform de statuten, het recht zich ook als bestuurslid 
(tegen)kandidaat te stellen. 
De kandidaatstelling kan tot 3 dagen voor de algemene ledenvergadering (uiterlijk 31 januari 
2020) schriftelijk gedaan worden bij het bestuur, i.c. de secretaris (verhuur.vth@gmail.com), 
ondertekend door de (tegen)kandidaat en medeondertekend door tenminste 5 andere leden. 
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