
 

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!  
Bij de vorige moestuinkoerier zijn al twee stukken gestuurd. Nu in 
de bijlage alle stukken! 

GFT afval 
Van huis meegebracht GFT afval mag niet in onze groencontainer 
gegooid worden. Deze is alleen bestemd voor tuinafval dat je niet 
zelf kan composteren of mee naar huis nemen. 

 
 

Te Koop 
Wij verkopen onze kunststof Keter Manor 43 tuinberging.  
Binnenmaten: B110xD90xH190 
Prijs: 75 euro 
Kan zonder uit elkaar te halen verplaatst worden. 
De berging is beschikbaar zodra ons tuinschuurtje klaar is, en te 
bezichtigen op tuin B051. 
Bij interesse graag een Appje of SMS sturen naar 06-30260327. 

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 
En heb je een verzoekje voor de moestuinkoerier? Mail dat dan, in 
een NIEUWE mail naar mtkoerier@gmail.com 
Graag niet via een reply/antwoord omdat je mail dan dreigt te 
verdwijnen in een soort moeras van gerelateerde mail. 
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AGENDA 
3-2-2020 19:30 u 
Ledenvergadering 



 
 
 
  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. 
 



 
 

Tweeënveertigste algemene ledenvergadering  
 
Locatie: Wijkcentrum Schoneveld, Zonnehout 36, Houten 
Datum: 5 Februari 2019 
 
Voorzitter: Michel Wiering 
Notulist: Harry Murray 
Aanwezig: Alle bestuursleden en 32 leden 
Uitgenodigd: Alle leden 
 
Welkom 
Michel Wiering opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
 
Agenda 
1.  opening  
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 
3.  Vaststellen agenda 
4.  Verslag algemene ledenvergadering 5 februari 2018 bijlage 
5.  Jaarverslag 2018: verslag, bijzonderheden bijlage 
6.  Financieel verslag 2018 bijlage 
7.  Verslag kascommissie 
8.  Benoeming kascommissie 2019 
9.  Verkiezing bestuursleden bijlage 
10.  Begroting 2019 bijlage 

a.  Contributies 2019 
b.  Contributie 2020 en verder 

11.  rondvraag 
12.  sluiting 
 
1 Opening 
Michel bedankt alle vrijwilligers binnen de vereniging en benadrukt dat de leden samen 
de vereniging vormen. Daarbij is de ALV de belangrijkste vergadering binnen de 
vereniging. 
 
2 Mededelingen en ingekomen stukken 
In het afgelopen jaar 2018 zijn helaas 5 leden van de vereniging overleden.  

- Gerrit Gerritsen op 4 maart 2018 
- Gerard Krijnen op 3 juni 2018 
- Joop Schreurs 6 juli 2018 
- Gert van Schaik 21 oktober 2018 
- Jeroen Post 19 december 2018 

 
Er wordt ter nagedachtenis 1 minuut stilte gehouden. 
Er zijn geen ingekomen stukken 
 
 



 
3 Vaststellen agenda 
Geen toevoegingen voor de agenda. 
 
4 Verslag algemene ledenvergadering 5 februari 2018  
Geen opmerkingen  
 
5. Jaarverslag 2018: verslag, bijzonderheden 
De gemiddelde leeftijd van de leden daalt en is nu 59 jaar. 
De zomer was uitzonderlijk droog en van de pompen is intensief gebruik gemaakt.  
Er is veel gereedschap bijgekocht en de uitrusting is nu op peil. 
De walkanten op de veerwagenweg moeten 2 keer p/j worden gemaaid 
Ieder krijgt een zakje bijenzaad, de bijenstand in het complex op peil brengen is van 
groots belang voor de biodiversiteit. 
 
6. Financieel verslag 2018 
Belangrijkste constatering is dat alle uitgaven ondanks de korting op de contributie 
binnen de begroting zijn gebleven. 

Financieel overzicht 
2018 .pdf  

7. Verslag kascommissie 
Frank deelt namens de kascommissie mee dat financiële uitgaven en inkomsten en 
het daaraan gekoppelde beleid zijn goedgekeurd. 
De kascommissie voor het jaar 2018 bestond uit de heren Theo Marsen en Teun v/d 
Middelkoop. 
 
8. Benoeming kascommissie 2019 
De nieuwe kascommissie voor het jaar 2019 zal bestaan uit de heren Jaap Kant en 
Jos van der Valk. 
 
9. Verkiezing bestuursleden 
Voor Peter, Tineke en Harry loopt de 2-jaars termijn af. Zij zijn alle drie herkiesbaar. 
Er zijn geen tegenkandidaten en de leden stemmen in met een ongewijzigd bestuur. 
 
10. Begroting 2019 
Over de contributie van 2018 is een korting gegeven van 10%. Desondanks was er 
een positief saldo van € 4.700,---. Daarom stelt het bestuur voor om een korting van 
15% te geven over de contributie voor 2019. Er wordt daarmee een negatief saldo van 
€ 20,-- begroot. De leden stemmen hiermee in. 
Afgesproken wordt om volgend jaar te kijken of een blijvende verlaging van de 
contributie mogelijk is. 

Begrotingsvoorstel 
2019.pdf  

11. rondvraag 
Ko Bos vraagt of datums van bijeenkomsten of festiviteiten zo vroeg mogelijk worden 
mede gedeeld. 



 
 
12. Sluiting 
Michel sluit de vergadering en nodigt de leden uit om samen nog een drankje te 
nuttigen. 
 
 

Complexen 
Bezetting per 1 januari 2020 
Aantal leden: 224, waarvan 1 lid zonder tuin. 
Veerwagenweg heeft 37 tuinders en de Binnenweg 186 
Aantal nieuwe leden vanaf 1 januari 2020: 12 
 
Stand van de ledenlijst: 
- Wachtlijst: 4 leden en 14 aspirant leden 
- Aantal leden dat lidmaatschap heeft opgezegd (al dan niet vrijwillig): 12 
- Nog te verhuren per 1 januari 2020: Geen  
 
Leden 
Enkele statistische gegevens 

- Er zijn 224 leden, waarvan 132 mannen en 92 vrouwen.  
- Het oudste lid is 87; de jongste 31; gemiddelde leeftijd 61 jaar. 
- Langste jaren lid is 43 jaar; Gemiddeld 11 jaar lid 

De wijk Gilden kent nog steeds de meeste leden. Gevolgd door Oude Dorp en Campen. 
 
Overlijden leden 
In 2019 is 1 lid overleden: 

- Betsy Geytenbeek op 6 juni 2019 

Bijzonder weer 
Recordtemperaturen in juli 
2019 was met een gemiddelde temperatuur van 11,2 °C het zesde zeer warme jaar op rij. Dit 
beeld past in de trend van een opwarmend klimaat. Met 40,7 °C in Gilze-Rijen werd op 25 juli 
de hoogste temperatuur sinds minimaal 3 eeuwen in Nederland geregistreerd.  
 
Lente 
De lente was als geheel  zacht, maar kende verschillende gezichten. 
Maart was zeer zacht en bovendien nat met een gemiddelde temperatuur van 8,0 °C.  
April was eveneens zeer zacht en zeer zonnig maar kende een wisselend weerbeeld. Rond 
20 april werd het op veel plaatsen warmer dan 20°C en in het zuiden werden de eerste 
zomerse dagen (maximum minimaal 25,0°C) genoteerd. 
Mei was met een gemiddelde temperatuur van 11,7 °C ruim anderhalve graad te koel. Het was 
vrij zonnig en droog.  
 
Zomer 
De zomer was zeer warm. Er waren sinds 1901 slechts 3 zomers warmer. De zomer was 
opnieuw droog, maar veel minder dan in 2018. In het oosten hield de droogte aan, in 
noordwesten en midden was het op veel plaatsen juist natter dan normaal. 
Juni was met gemiddeld 18,1 °C tegen normaal 15,6 °C de warmste juni sinds 1901.  



 
Juli was met een gemiddelde van 18,8 °C zeer warm. Voor het eerst sinds minimaal 3 eeuwen 
werd het in Nederland 40 graden of warmer.  
Augustus was met 18,4 °C ook warm, bovendien was het zeer zonnig. Van 23 t/m 28 augustus 
was er een landelijke hittegolf. Er was nog nooit zo laat in het seizoen een landelijke hittegolf. 
  
Zon 
Met landelijk gemiddeld 1964 uur zon was 2019 zeer zonnig. 2019 komt op de derde plaats 
van zonnigste jaren sinds het begin van de waarnemingen. 
 
Neerslag 
Met landelijk gemiddeld 783 mm neerslag was 2019 vrij droog. Normaal valt gemiddeld over 
het land 847 mm.  
(Bron: https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten/2019/jaar) 
 

Gemiddelde jaartemperatuur van 1901-2019 
Onderstaande figuur laat goed zien hoe de gemiddelde jaartemperatuur rond de 2 °C is 
gestegen in de afgelopen eeuw. 
 

 

  



 

Organisatie  
Bestuur 
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit: 
Frank van der Meij - penningmeester, Peter de Klein – lid, voorzitter tuincommissie; Tineke 
Aarts – lid, namens Veerwagenweg; Harry Murray – lid, Michel Wiering – Voorzitter/ Verhuur.  
Er is geen secretaris. Deze taken worden verdeeld binnen het bestuur. 
De samenwerking binnen het bestuur is zeer goed. Verschillen van inzicht worden altijd 
gedeeld en besproken. 
 
Michel Wiering - einde twee-jaars termijn; herkiesbaar  
Frank van der Meij – einde twee-jaars termijn; herkiesbaar 
Peter de Klein - blijft aan 
Tineke Aarts - blijft aan 
Harry Murray - blijft aan 
 
Tuincommissie  
Voor de werkzaterdagen op de Binnenweg werden dit jaar de leden, net als in voorgaande 
jaren, voor één dienst opgeroepen. Het is nog steeds een verplichting conform het 
huishoudelijk reglement. Tijdens de werkdagen is veel aan het groen onderhoud gedaan en 
hier werd ook de schooltuin in meegenomen.  

Er waren in 2019 23 mensen die hun werkzaterdag verzuimd hebben. Zij hebben allemaal 
een rekening van € 20,-- ontvangen. 

De leden wordt dringend verzocht geen tuinafval in de groensingel te deponeren. Voor 
degenen die geen vervoer hebben is een groencontainer beschikbaar. Degene die wel 
vervoer hebben verzoeken we om het tuinafval mee naar huis te nemen of naar de stort te 
brengen. Of natuurlijk op de tuin te composteren. Daarmee houden we het financieel toch 
een beetje binnen de perken. Snoeiafval kun je deponeren bij de takkenril. 

Onderhoud van het gereedschap loopt goed en er zijn enkele bruikbare spullen van 
stoppende leden bijgekomen.  

Ook in 2019 is een aantal grote bomen die voor overlast zorgden omgezaagd. De hakselaar 
maakt het in mooie stukjes waarmee de tussenpaden of slechte stukken worden 
opgevuld. Op leeggekomen plekken in de singels worden zoveel mogelijk bomen 
teruggeplaatst die voor bijen en insecten aantrekkelijk zijn. Daarnaast is aan de Binnenweg 
op een aantal plaatsen bijenmengsel gezaaid. Er zal dit jaar meer grond ter beschikking 
komen voor bloemenzaad en waar mogelijk worden bomen geplant.  

Het onderhoud van de slootkanten op de veerwagenweg vindt 2 keer per jaar plaats. Ook is 
het zitplaatsje gemaakt en in gebruik genomen. 

Dit jaar zijn ook 4 nieuwe pompen geslagen, 2 op de Veerwagenweg (de Brug) en 2 op de 
Binnenweg. 

Ook zijn er in het begin en gedurende het jaar enkele verlaten tuinen geschoond van tegels 
en rommel. Deze leden kregen uiteraard hun borg niet terug. De vaste zaterdagploeg 
maakte deze tuinen vrij, zodat spitter Bart er tegenaan kon. 

  



 
Tuinschouw  
Er zijn dit jaar 3 tuinschouwen gehouden in mei, juli en oktober. Bij de laatste schouw in oktober 
werd op de Veerwagenweg werd 1 tuin beoordeeld op een onvoldoende. Het betreffende lid 
heeft een onvoorwaardelijke ontzetting gekregen.  

Het onderhoud laat wel te wensen over. Vooral het overhangende groen bij de paden waar 
gemaaid moet worden. Dat is geen pretje als je met je kleding of huid in de doornen blijf 
hangen. Dit is een zorg voor iedereen, net zoals het vrije 30cm stukje langs je tuin. Daar zal 
in 2020 meer aandacht voor komen en de leden zullen hierop worden aangesproken cq 
aangeschreven. 
 
Tuinpunt (onze winkel) 
Met het Tuinpunt komt de vereniging de leden tegemoet met een aanbod van de voornaamste 
benodigdheden op de tuin, zoals potgrond, champignonmest, compost en zand. In het 
tuinseizoen worden ook planten aangeboden. 
De winkel wordt gerund door Gerrit Mensch en hij wordt hierin ondersteund door enkele 
vrijwilligers. De omzet in 2019 was bijna € 5.000,-.  
 
Catering 
Iedere (werk)zaterdagochtend werd de kantine op de Binnenweg bestierd door een aantal 
vrijwilligers.  
De bevoorrading en onderhoud van de kantine werd ook door hen gedaan. 
Ook dit jaar waren ze altijd bereid om de catering te verzorgen bij evenementen. 
In 2019 hebben afwisselend Gerrie Bijsterbosch, Alda van der Sommen, Karin Hulsdouw, Gijs 
van Kranenburg en Jan Romp de catering op zaterdag voor hun rekening genomen. 

VTH maatschappelijk 
Schooltuinen   
Drie basisscholen de Regenboog 2x, de Bijenkorf en de Berg en Boschshool, hebben dit 
seizoen deelgenomen aan ons schooltuinaanbod. Zij zijn van april t/m sept. wekelijks een 
uurtje met de leerlingen van groep 6 op een andere manier dan in de klas intensief met de 
natuur bezig. De kinderen, de begeleiders van school en de vrijwilligers zijn enthousiast. Wij 
zoeken nog vrijwilligers voor het ondersteunen. Het kost ongeveer anderhalf uur per week. 
Wat je er voor terug krijg is ontzettend leuk.  
De 3 scholen hebben ook allemaal meegedaan aan de pompoenwedstrijd. Door de 
aanwezigheid van de kinderen was dit weer een geslaagde dag. 
 
Dit jaar zijn we, als schooltuinmedewerkers ook uitgenodigd bij de NME van de gemeente 
Houten en wethouder Hilde de Groot, voor een hapje en drankje, waar wij werden bedankt 
voor ons goede werk. 

Evenementen  
Amelishof 
Op 13 juni is een groep geïnteresseerden naar de rondleiding op Amelishof geweest. Dit was 
een zeer leerzame avond en zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Open Tuinendag 
Op 6 juli waren de tuinen opengesteld voor belangstellenden.  
  



 
Pompoen wegen 
Veel pompoenen zijn gewogen bij de pompoen wedstrijd. Er zijn prijzen uitgereikt aan tuinders 
en aan kinderen van de schooltuinen. Naast het wegen van de pompoenen was er ook voor 
heerlijke pompoensoep gezorgd. Het was weer gezellig druk.  

PR en communicatie 
Berichtgeving in lokale bladen en Radio  
In 2019 is er weinig berichtgeving geweest vanuit de vereniging in de lokale kranten:  
- In het Groentje heeft de uitnodiging gestaan voor de Open Tuinendag. 
 
Facebookpagina voor de leden 
Er is een facebookpagina waar berichten voor en door de leden worden geplaatst. Als je nog 
geen toegang hebt tot de pagina dan kun je jezelf aanmelden op: 
https://www.facebook.com/groups/VTHHouten 
 
Nieuwsbrief De Moestuinkoerier 
De nieuwsbrief, de Moestuinkoerier, verscheen tijdens het tuinseizoen wekelijks, voor de 
overige periode om de paar weken. Het biedt veel praktische informatie waar tuinders wat aan 
hebben. Het bestuur gebruikt de Moestuinkoerier ook om mededelingen of nieuws naar de 
leden te sturen. 

Financiën 
In de ledenvergadering van 2019 hebben de leden ermee ingestemd dat we een korting van 
15% geven op de contributie. Dit kunnen we doen omdat de vereniging financieel gezond is 
en het bestuur geen noodzaak zag om de reserves verder toe te laten nemen. Ook in 2019 is 
het financieel goed gegaan, dus het bestuur zal wederom het voorstel doen voor een 
eenmalige korting. 
 
Zie verder het financieel jaaroverzicht over 2019 
 



T/M 31-12-2019

Resultatenrekening periode 1/1 - 31/12 realisatie begroting verschil met
begroting

8110 Contributie variabel 14.032 13.600 432 
8120 Contributie vast 6.442 6.630 -188 
8130 Entreegelden 750 300 450 

8000 Winkel  - verkopen 4.976 3.500 1.476 
4600             - inkopen -4.856 -3.000 -1.856 

120 500 -380 

8050 Zaden - verkopen 3.546 3.600 -54 
4650           - inkopen -3.423 -3.500 77 

123 100 23 

8990 Rente 34 50 -16 
5090 Bijdrage scholen 288 300 -13 
8150 Overige inkomsten 1.220 100 1.120 

Totaal inkomsten 23.010 21.580 1.430 

4000 Huur gemeente complexen plus OZB 13.588 13.500 88 
4100 Bestuur en organisatie 1.413 2.000 -587 
4200 Verzekeringen en lidmaatschappen 351 550 -199 

4310 Aanschaf/onderhoud gereedschappen/machines 1.594 1.300 294 
4320 Onderhoud complexen 1.962 2.000 -38 
4325 Onderhoud gebouw, installaties en voorzieningen 2.408 500 1.908 

4330 Inkopen/kosten kantine en sanitair 748 500 248 

4350 275 400 -125 

4500 Evenementen 205 205 
4520 Evenementen - open tuinendag 0 50 -50 
4530 Evenementen - pompoen wegen 350 -350 
4540 Evenementen - overig 217 217 
4550 Evenementen - jubileumjaar 0 

422 400 -183 

4800 Kosten PR (incl. kosten website) 0 150 -150 

5020 Exploitatiekosten schooltuinen 349 100 249 
5070 Schooltuinen overige kosten 231 231 
4900 Overige uitgaven 148 200 -52 

Totaal uitgaven 23.490 21.600 1.890 

RESULTAAT -480 -20 -460 

BALANS Per 01-01-2019 2019 Per 31-12-2019

1000 Kas 565 -155 410 
1110 ING bank - betaalrekening 294 31 325 
1150 68.086 834 68.920 

1200 Debiteuren - contributies 40 240 281 
1210 Debiteuren - overig 0 0 0 
1310 Te ontvangen bedragen en vorderingen -34 322 288 

2000 Kruisposten 0 0 0 

3000 Voorraden 2.332 -1.125 1.207

Totaal bezittingen 71.282 148 71.430 

1400 Algemene reserve 17.685 -480 17.205 
1500 Voorziening jaarhuur complexen 12.200 12.200 
1520 Voorziening schoonmaak complexen 21.095 21.095 
1530 Voorziening vervanging maaiers en machines 3.500 3.500 

0 0 
1580 Voorziening schooltuinen exploitatie 1.609 1.609 
1510 Terug te betalen borg 13.684 577 14.261 
1515 Te verrekenen wachtlijstgelden 510 0 510 
1350 Schulden / Vooruitbetalingen 998 51 1.049
1360 Ontvangsten i.v.m. bestellingen bij Garant Zaden 0 0 

Totaal eigen vermogen en schulden 71.282 148 71.430 

-0 0 

incl. aanp. Contr (-15%)

Kosten gas, water en electra

rek.nr

ING bank - zakelijke kw. spaarrekening


