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Agenda
Afmelden/wijzigen tuindienst
tuincomm.vth@gmail.com
Vragen aan bestuur
info@vthouten.nl
Vragen over tuinverhuur
verhuur.vth@gmail.com
Website www.vthouten.nl
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/g
roups/VTHHouten

Wat een raar jaar hebben we (bijna) weer achter de rug. Het leven
wordt volledig gedomineerd door Corona. In elke talkshow (en dat zijn
er nogal wat) is dit het onderwerp van gesprek. Elke gast weet er ook
het fijne van lijkt het. Leek het vaccineren begin dit jaar nog de
oplossing voor alle Corona perikelen, nu we weer in een lockdown
zitten weten we wel beter. Na een dag vergaderen achter mijn laptop
vind ik het altijd een genot om weer even naar de tuin te gaan. Ik
spreek dan tenminste nog eens wat mensen, die niet bij mij in huis
wonen, in het echt en ik ben even lekker buiten.

1.1

AFGELOPEN TUINJAAR

Een probleem dat we er als tuinders dit jaar gratis bij kregen was een
invasie van slakken. Ik heb het nog nooit zo erg meegemaakt. Alles op
mijn tuin werd opgevreten. Zelfs voor mijn Heilige boontjes hadden
deze vraatzuchtige beesten geen respect. Door het koude en natte
begin van het jaar kwam het seizoen traag op gang. In vorige jaren kon
ik nog wel eens tomaten van de koude grond oogsten maar dit jaar zijn
de planten allemaal ten onder gegaan aan de Phytophthora. Gelukkig
had ik 1 tomatenplant in mijn kas laten staan die het wel goed deed.
Mijn bijen hebben dit jaar ook veel minder honing geproduceerd dan in
eerdere jaren het geval was. Bij regen of koud weer vliegen de dames
niet maar blijven binnen en eten de al geproduceerde honing zelf op.

1.2

OOGSTFEEST

Hoogtepunt van het afgelopen jaar vond ik
persoonlijk het oogstfeest. We hebben
met heel veel leden een gezellige middag
gehad met lekkere hapjes en drankjes. Zo
had Nol v.d. Tempel een grote pan
pompoensoep gemaakt, een aantal leden
had heerlijke gerechten aangeleverd om te
proeven, chef Ferry had zijn rookoven
klaarstaan waar zalm en gans in werd
gerookt en bij Jaap Goudkamp kon
iedereen proeven van de zelfgemaakte
wijn. Tot slot waren er ook nog heerlijke
taarten bereid door verschillende leden.
Midden in dit door Corona beheerste jaar was het een genot om weer
eens gezellig bij elkaar te zijn en te genieten van al het lekkers dat er
was. Volgend jaar komt er zeker een vervolg.
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1.3 NIEUWE LEDEN
In de afgelopen maanden heb ik weer de vrijkomende
tuintjes verhuurd aan aspirant leden die op de
wachtlijst stonden. Vanaf 1-1-2022 kunnen we 19
nieuwe leden verwelkomen binnen de vereniging. Dat
is een groter aantal dan normaal gesproken. Dat komt
omdat er dit jaar een paar grote tuinen vrijkomen die
we in halve tuinen kunnen opsplitsen. Op 1-1 staan er
dan nog zo’n 35 mensen op de wachtlijst.

1.4 LEDENVERGADERING
In september hebben we als bestuur besloten dat we
de algemene ledenvergadering in februari 2022 weer
op locatie willen houden. De locatie en de
bijbehorende borrel zijn daarna ook al gereserveerd.
Toen de Omicron variant kwam werd het echter wel
heel onzeker of we in februari met meer dan zestig
mensen in een zaaltje willen zitten. Daarom hebben
we besloten dat we de ALV, net als vorig jaar, weer
schriftelijk doen. De ervaring met deze werkwijze begin
dit jaar was erg goed, dus we vertrouwen erop dat het
ook deze keer weer goed zal gaan.

1.4.1 Schriftelijke ledenvergadering:
1. Het bestuur maakt een document met daarin alle
onderwerpen die behandeld moeten worden.
a. Verslag over afgelopen jaar
b. Financieel verslag
c. Verslag Kascommissie
d. Verslag Tuincommissie
e. Verslag Activiteitencommissie
f. Begroting 2022
g. Verkiezing bestuursleden (Michel en Frank
hebben 2-jaars termijn erop zitten en zijn
herkiesbaar)
h. Plannen voor 2022
Per onderwerp geven we aan of we hiervoor een
akkoord willen van de leden.
2. Dit document 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
of de vrijwilligers, doorgeven.
4. Het bestuur analyseert de binnengekomen reacties,
beantwoordt de vragen en geeft een
terugkoppeling via de Moestuinkoerier.
5. Na de ALV worden de rekeningen voor de huur en
contributie opgemaakt en verstuurd.
In de komende weken zal het bestuur alle voorbereidingen treffen voor de ALV. Komende maand
zullen we dan via de Moestuinkoerier alle stukken met
jullie delen en vragen om te stemmen op een aantal
onderwerpen.

1.5 VTHOUTEN 45 JAAR
In 2022 bestaat de vereniging 45 jaar. We weten dat
dit geen officieel jubileum jaar is, maar we willen het
niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. De activiteiten
commissie zal nadenken wat we gedurende het jaar
kunnen ondernemen om het samen op een veilige
manier te vieren. Je krijgt hier volgend jaar meer over
te horen.
Namens het bestuur van VTHouten wens ik iedereen
een voorspoedig 2022 en hopen we iedereen weer in
goede gezondheid te treffen in het nieuwe tuinjaar.
Groetjes, Michel

