
1 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

1.1 TINEKE STOPT ALS BESTUURSLID 
Helaas heeft Tineke aangegeven dat ze gaat stoppen met haar 

bestuursfunctie. In eerste instantie zou ze haar termijn nog afmaken maar 

de combinatie van werk en de bezigheden voor VTHouten was teveel van 

het goede voor haar. Daarom is ze in goed overleg met onmiddellijke 

ingang gestopt met de bestuurlijke taken. De zaken die nog bij haar lagen 

zijn overgedragen aan Ton en Ko. Vanaf nu kunnen de leden van de 

Veerwagenweg bij hen terecht met hun vragen en verzoeken. Afgelopen 

jaar heeft Ko al een aantal praktische zaken van Tineke overgenomen en 

dat zal hij ook blijven doen. Ton is recent secretaris geworden van het 

bestuur en zal voorlopig de leden van de Veerwagenweg 

vertegenwoordigen binnen het bestuur. 

Als bestuur vinden we het erg jammer dat Tineke stopt als bestuurslid. Ze 

heeft hart voor de vereniging en wil graag dat zaken goed geregeld worden 

voor de leden. Ze heeft vanaf 2015 in het bestuur van de vereniging 

gezeten als vertegenwoordiger van de leden op het complex aan de 

Veerwagenweg. Ze heeft er altijd voor gezorgd dat er vanuit het bestuur 

voldoende oog was voor het reilen en zeilen aan de veerwagenweg. Alle 

leden konden altijd bij haar terecht met vragen en ze maakte graag tijd 

voor je vrij.  

In de afgelopen jaren heeft ze dan ook heel veel zaken geregeld voor de 

Veerwagenweg. 

We willen Tineke bedanken voor haar inzet en energie die ze de afgelopen 

jaren heeft laten zien en natuurlijk ook voor het luisterend oor dat ze bood 

aan de leden. Gelukkig blijft Tineke als gewaardeerd lid van de vereniging 

lekker tuinieren. Met vragen over St Jans uitjes, reuze knofloken, 

overwinterende tuinbonen of super vroege aardbeien kun je nog wel bij 

haar terecht.  

Namens de vereniging heeft de secretaris Ton, vanmorgen, samen met Ko, 

een mooie bos bloemen als dank aan Tineke overhandigd.  

Zie volgende blz. 
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1.2 OVERIGE MEDEDELINGEN 
➢ De complexen liggen er allebei goed bij. Er zijn 

wel een paar leden die enige aansporing nodig 

hebben.  

➢ De tuindiensten op de Binnenweg lopen goed 

en er is zaterdag ’s ochtends een leuke en 

gezellige sfeer. 

➢ De schooltuinen zijn dit jaar allemaal verhuurd 

aan leden of worden gebruikt voor de 

voedselbank. Volgend jaar hopen we dat we 

weer met de schoolkinderen aan de slag 

kunnen op de tuinen. 

➢ De betaling van de contributie is goed 

verlopen. Helaas komt de mail over de 

contributie nog wel eens in de spam map 

terecht. Bij niet betalen komt Frank in actie en 

stuurt een herinnering. 

➢ Ton heeft zijn functie van secretaris 

voortvarend opgepakt. Hij heeft op een 

zaterdagochtend een kruiwagen vol met 

multomappen van de Binnenweg 

meegenomen naar huis om deze te 

actualiseren en waar nodig te ordenen.  

➢ Het bestuur onderzoekt wat de gevolgen van 

de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

zijn voor onze vereniging. In deze wet die 

recent is ingegaan wordt de aansprakelijkheid 

van bestuursleden aangescherpt. 

Waarschijnlijk moeten we de statuten op een 

paar punten aanscherpen, maar het lijkt in 

eerste instantie mee te vallen. 

➢ De wachtlijst blijft groeien. Op dit moment 

staan er 43 mensen op de wachtlijst. Dit 

betekent dat de wachttijd voor een tuin nu 

meer dan 3 jaar is. We zien wel dat mensen er 

na aanmelden op VTHouten.nl toch van afzien 

om op de wachtlijst geplaatst te worden. Nu 

het er naar uitziet dat we Corona onder 

controle krijgen is het onze verwachting dat 

het aantal aanmeldingen zal afnemen. 

➢ Door het Corona virus staan ook de activiteiten 

nog op een laag pitje. Er zijn al wat ideeën voor 

activiteiten  en zodra dit weer mogelijk is zal 

de activiteitencommissie bij elkaar komen om 

het een en ander uit te werken. 

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.  

• Heb je een wijziging in je adresgegevens? Mail of 

huisadres? Graag mail naar het bestuur en de 

moestuinkoerier.  

• Facebook? Wordt ook lid van onze groep 

https://www.facebook.com/groups/VTHHouten 

3 DANKKAART JAN DE JONG 

Bijgaand vind u de dankkaart n.a.v. het afscheid van 

medetuinder Jan de Jong. Hier ook een kort woordje 

van dank van Wanda; 

 

Hierbij wil ik de leden danken die gereageerd 

hebben op zijn overlijden. 

Wij hebben dat zeer op prijs gesteld, mede 

vanwege de bloemen die wij mochten ontvangen. 

Hartelijke groet 

Wanda de Jong 
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4 TUINDIENSTEN 

Overzicht van de komende tuindiensten. 

In de moestuinkoerier worden steeds de komende 2 

weken vermeld. 

 

Kunt u niet op de dag dat u bent 

ingeroosterd? Meld dit dan bij de 

tuincommissie en spreek een 

andere dag af.  
 

 

naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum 
tuindienst 

Bergveld J.H. 
 

B-136B 26-06-21 

Beurden  C.M.L.M. van  
 

B-138 26-06-21 

Burger A.R. Fred B-137A 26-06-21 

Jongerius T. 
 

B-135B 26-06-21 

Mol I. 
 

B-137B 26-06-21 

Wesselink-van Buren H. 
 

B-136A 26-06-21 

Berg W.W.J. van den 
 

B-036 03-07-21 

Dam A.S. 
 

B-039 03-07-21 

Hannewijk 
  

B-037A 03-07-21 

Keyzer  R. 
 

B-038B 03-07-21 

Rookhuijzen M. van Marlous B-035B 03-07-21 

 

 

 


