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De pootaardappelen zijn ook binnen en kunnen afgehaald worden.
Uiteraard kunt u nog steeds uw zaden afhalen.

28 maart as Vrijwilligersdag
We starten het tuinseizoen aan de Binnenweg ‘officieel’ met een
algemene werkzaterdag op 28 maart. U bent allen van harte
uitgenodigd om samen de grotere klussen aan te pakken die
ochtend. Na afloop is er rond half 12 soep met een broodje.
I.v.m. de catering, graag even een mailtje naar
tuincomm.vth@gmail.com als je meedoet.

Tuindiensten
Op 4 april is de eerste keer tuindienst. Het rooster wordt binnenkort
weer meegestuurd met de moestuinkoerier. Heeft u hier vragen
over? Dan graag mailen naar tuincomm.vth@gmail.com.

Schooltuinen
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Op 7 april starten de scholen ook weer op hun tuintjes. Vind u het
leuk om uw liefde voor tuinieren over te brengen op de kinderen?
Geef u dan op als vrijwilliger om elke week een dagdeel te helpen.
Meer informatie kunt u krijgen via het bestuur.
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AGENDA
• 28 maart 2020
vrijwilligersdag
• 4 april eerste
werkzaterdag
Binnenweg

Begin april, vind er een eerste tuinschouw plaats.
Volgens artikel 4.5a zijn de leden verplicht vanaf 1 maart hun tuin
op orde te hebben.
De tuinschouw zal hier nadrukkelijk op letten en hier actie op
ondernemen.
Degene die een onverzorgde tuin hebben kunnen aan de slag. Als
men voor de tuin staat kan jezelf al afvragen of dit wel je hobby is.
Zijn er persoonlijke redenen, laat deze dan weten aan het bestuur
op info@vthouten.nl

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.

Tegels af te halen!
Wij hebben een stuk of 20 30x30
stoeptegels over. Ze liggen vlakbij het
hekje op onze tuin nummer 147 (achterin
de hoek bij Amadorra). Wie het eerst
komt………….
Groet Roberto en Karin Hulsdouw

Nieuws van het bestuur
Op 17 februari is er een bestuursvergadering geweest. Hieronder tref je
een samenvatting aan van het overleg.
Evaluatie van de algemene leden vergadering
Over het geheel genomen waren we blij
met de wijze waarop de ALV is verlopen.
De wijze van presenteren via een
powerpoint presentatie werkt goed. De
opkomst (+/- 55 leden) was ook zeer
groot. We zien wel een aantal
verbeterpunten, zoals rumoer in de zaal
en nu en dan rommelig verloop. Hier
gaan we bij de volgende ALV aandacht
aan besteden.
We hebben gesproken over het voorstel
van een lid om een ringleiding aan te
leggen als vervanging van de
waterpompen. De kosten hiervan zijn
dermate hoog dat we hier nu geen
prioriteit aan geven.
Over de wens van leden op de
veerwagenweg om hun tuin te laten
frezen wordt afgesproken dat deze
leden zich kunnen melden bij Tineke via
vww.vth@gmail.com. Zij zal dan een
datum prikken waarop de frees voor een
dag naar de veerwagenweg zal worden
gereden.
Uitbreidingsplannen van Houten. De
gemeente Houten wil in de komende
jaren tussen 4.300 en 5.300 nieuwe
woningen realiseren. In de plannen
wordt ook gekeken naar de ontwikkeling
van Houten Oost. Als deze plannen
worden uitgevoerd dan heeft dit
consequenties voor ons complex aan de
Binnenweg. We denken niet dat we de
plannen tegen kunnen houden maar we
willen er wel voor zorgen dat we er niet
de dupe van worden. Michel zal samen

met Jaap Wisse het gesprek aangaan
met de gemeente.
Jaarplan 2020
Net als in vorige jaren hebben we ook
voor 2020 weer een jaarplan opgesteld
waarin we alle zaken
en acties voor dit jaar beschrijven.
Gedurende het jaar worden de acties
gemonitord.
Belangrijke zaken voor 2020:
➢ Vrijwilligers dag op de Binnenweg; 28
maart. Op deze ochtend pakken we
het grote onderhoud op het complex
aan. Ook kunnen we dan zorgen dat
de schooltuintjes klaar zijn voor de
start van het nieuwe seizoen. Net als
vorige jaren sluiten we de ochtend af
met een kop soep met een broodje.
➢ Werkzaterdagen op de Binnenweg
start 4 april. Alle leden met een tuin op
de Binnenweg worden dit jaar
opgeroepen om 1 keer een
zaterdagochtend te helpen. Bij
verzuim wordt € 20,-- in rekening
gebracht.
➢ Tuinschouwen 3 x verspreid over het
jaar. Tuinschouwen worden
uitgevoerd door: 1 bestuurslid, 1 lid
tuincommissie en 1 lid VTH.
➢ Activiteitencommissie; In de ALV is
afgesproken dat we een
activiteitencommissie in het leven
roepen. Er zullen leden benaderd
worden om zitting te nemen in de
activiteiten commissie.
➢ Schooltuinen; Dit jaar zullen ook weer
3 scholen (4 klassen) meedoen bij de
schooltuinen. Peter is vanuit het
bestuur aanspreekpunt voor de
schooltuinen. We kunnen nog een
aantal vrijwilligers gebruiken die op
dinsdag of donderdag een paar
uurtjes willen helpen. Meer info of
aanmelden als vrijwilliger kan via
tuincomm.vth@gmail.com of natuurlijk
bij Arnold van der Hijden, (tuin B-101).
Financiële stand van zaken
De contributienota’s zijn verzonden en
de eerste betalingen zijn al ontvangen.
Volgend jaar gaan we de leden vragen
om een machtiging te geven voor de
automatische incasso van de contributie.
We hebben hier goede ervaringen mee
bij de incasso voor de zaad- en

aardappelbestellingen bij GarantZaden.
Het zal Frank ook heel veel werk
besparen.
Samen met Gerrit Mensch zal Frank de
prijzen van de producten in het tuinpunt
bepalen.
Uitgangspunt is dat we hier een
minimale marge rekenen.
Tuincommissies
De tuincommissies regelen het
onderhoud en van de terreinen en
gebouwen van de vereniging.
Leden van de tuincommissie
Binnenweg:
➢ Peter de Klein (voorzitter)
➢ Bertus Uijtewaal
➢ Teun van Middelkoop
Leden van de tuincommissie
Veerwagenweg:
➢ Tineke Aarts-Riemens
➢ Ko Bos

Met vragen over de complexen of over
de werkzaterdagen kun je contact
opnemen met hen. Het algemene emailadres is tuincomm.vth@gmail.com
Verhuur
Alle tuinen zijn verhuurd en er komen
nog steeds aanmeldingen voor de
wachtlijst binnen. Op de website hebben
we al vermeld dat de wachtlijst ongeveer
2 jaar bedraagt.
Leden die niet zo actief zijn op hun tuin
en misschien toch liever per direct willen
stoppen krijgen hiervoor de mogelijkheid.
Zij kunnen zich melden via
verhuur.vth@gmail.com
Overige zaken
We kijken of we op het complex aan de
Binnenweg een nestkast voor valken
kunnen ophangen.
Afgesproken is dat we zelf een dergelijke
kast willen maken.

