
Beste medetuinders 

Het jaar is weer bijna ten einde. Het was een heel bijzonder jaar, waarin 

we als tuinders te maken hadden met een warme en droge zomer. Dit 

zorgde ervoor dat er veel gepompt moest worden om de plantjes in leven 

te houden. Daarnaast hadden we natuurlijk te maken met een Corona 

virus dat wereldwijd heerst. Alle activiteiten die onze nieuwe 

activiteitencommissie had bedacht konden dus in de ijskast of er moesten 

nieuwe activiteiten bedacht worden. De op deze manier ontstane 

fotowedstrijd heeft heel veel leuke foto’s opgeleverd en was een groot 

succes. Hopelijk kunnen we vanaf volgend jaar weer gezamenlijke 

activiteiten organiseren.  

Nu we het toch over het Coronavirus hebben wil ik het graag met jullie 

hebben over de algemene ledenvergadering (ALV) die we jaarlijks houden.   

In de Statuten van VTHouten staat het volgende over de ALV: 

  
Als bestuur zien we een paar problemen: 

 Normaal gesproken huren we een zaal waarin we de vergadering 

houden. Met de huidige stand van zaken rond Corona wordt het 

haast onmogelijk om dat nu ook fysiek op een locatie te doen. Als 

bestuur zien we zelf weinig in het online (Zoom, Teams, …) houden 

van een vergadering.  

 In de ALV vragen we niet alleen goedkeuring op het gevoerde 

financiële beleid, het bestuur wil ook een voorstel doen voor de 

hoogte van de contributie. Hiervoor wordt akkoord gevraagd van de 

leden. Uitstellen van de ALV tot een later tijdstip in 2021 lijkt daarom 

niet logisch omdat dan ook de inning van de contributie doorschuift. 

We zijn echter niet voor één gat te vangen en de statuten stammen nog 

uit de tijd (1981) dat er niets digitaal kon, dus we gaan het dit keer 

helemaal anders doen. Maar wel in de geest van de statuten van de 

vereniging. 

1. Het bestuur maakt een presentatie met daarin alle onderwerpen die 

behandeld moeten worden. Zoals: 

a. Verslag afgelopen jaar 
b. Financieel verslag plus toelichting 
c. Verslag Kascommissie 
d. Begroting 2021 en voorstel contributie 
e. Verkiezing bestuursleden (Tineke, Harry en Peter hebben 2-jaars 

termijn erop zitten) 
f. Plannen voor 2021 
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In de presentatie geven we per onderwerp aan of we 

hiervoor een akkoord willen van de leden. 

2. Deze presentatie met bijbehorende stukken wordt 

via de Moestuinkoerier of mail gedeeld met de 

leden. Iedereen kan dan rustig thuis de stukken 

doornemen. De leden die geen mail hebben krijgen 

een uitgeprinte versie van de stukken. 

3. Voor de onderwerpen waarvoor we een akkoord 

nodig hebben van de leden maken we een online 

enquête. Via de enquête kun je aangeven of je 

akkoord bent met het betreffende onderdeel. Je 

kunt dan ook meteen de vragen die je over de 

stukken hebt, of de complimenten aan het 

bestuur, doorgeven. 

4. Het bestuur analyseert de binnengekomen 
reacties, beantwoordt de vragen en geeft een 
terugkoppeling via de Moestuinkoerier. 

5. De contributie is vastgesteld en de rekeningen 
kunnen opgemaakt en verstuurd worden. 

 
Eigenlijk zien wij alleen maar voordelen. 

- Iedereen is geïnformeerd over het reilen en zeilen 

binnen de vereniging. 

- Alle leden kunnen hun stem uitbrengen op de 

voorstellen. 

- Er is een mogelijkheid om vragen te stellen. 

- We voldoen aan alle Corona voorschriften, dus het 

is veilig. 

- We kunnen tijdig de contributienota’s versturen. 

Het feit dat we niet gezellig met zijn allen kunnen 

borrelen na afloop is echter wel een heel groot nadeel. 

Wellicht dat de activiteitencommissie daar in de loop 

van volgend jaar nog een keer een alternatief voor kan 

bedenken      

In de komende weken zal het bestuur alle 

voorbereidingen treffen voor deze nieuwe vorm van 

ALV. In januari zullen we dan via de Moestuinkoerier 

alle stukken met jullie delen en vragen om te stemmen 

op een aantal onderwerpen.   

Namens het bestuur van VTHouten wens ik iedereen 

hele fijne feestdagen toe en we hopen iedereen weer 

in goede gezondheid te treffen in het nieuwe tuinjaar. 

 

 

Groetjes, Michel 

 

1 KOFFIE EN THEE 

Vindt u het ook zo gezellig bij het koffie uurtje? Wilt u 

meedraaien in de koffiedienst? Neem dan contact op 

met het bestuur of met mij (mtkoerier@gmail.com).  

Hoewel de tuindiensten zijn afgelopen wordt er nog 

wel, heel de winter door, koffie en thee gezet. Dus 

kom gezellig een bakkie doen om bij te praten!  

2 BELANGRIJKE MAILADRESSEN 

• Afmelden/wijzigen tuindienst 

tuincomm.vth@gmail.com  

• 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.  
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