Volkstuinvereniging
Hardinxveld- Giessendam

NIEUWSBRIEF 2020 – Nr. 5 - december

Dit nummer : Bestuurlijke nieuwsbrief
NB: belangrijk!

o
o
o
o
o
o

Ledenvergadering
Bestuursmededelingen
Mentorschap
Bestuursverkiezing
Reglementen
Enz, enz………..

Bestuur:
Voorzitter: N. Klomp (tel. 06-48473183)
Secretaris: J. Dammers
Penningmeester: H. Nederlof
Lid: A.P. de Kock
Lid: C. Adriaanse
E-mail : vtv-hg@outlook.com
Redactie Nieuwsbrief
Cees Adriaanse
Marlon van den Bos
Jan Vink
E-mail : jjv@solcon.nl
Website: www.vtv-hg.nl

VAN DE REDACTIE:
Nog een nieuwsbrief op de valreep van 2020. Dat heeft alles te maken met de beperkingen die we
ervaren door het corona-virus. We zien elkaar minder, er is geen ledenvergadering, maar de
activiteiten in de vereniging en op de tuin gaan wel door. Daarom deze extra nieuwsbrief met vooral
informatie n.a.v. een recent gehouden bestuursvergadering. Graag uw aandacht voor de informatie
over de ontwikkelingen van onze vereniging. Zo blijft u van alles op de hoogte! Ook de redactie wenst
u goede feestdagen en een veilige jaarwisseling!

ZIEKTE VOORZITTER
Voorzitter Nico Klomp heeft op 21 september een stapje teruggedaan wegens ziekte en bestuurslid
Cees Adriaanse heeft hem daarna vervangen. Nico heeft bestralingen en een operatie ondergaan,
maar is gelukkig goed hersteld. We zien hem al regelmatig en actief op De Moeshof!
Met ingang van 1 januari zal hij zijn voorzittersfunctie weer op zich nemen. Nico laat weten bijzonder
erkentelijk te zijn voor de aandacht en het meeleven dat hij tijdens zijn ziekte heeft ondervonden! Ook
spreekt hij zijn dank uit aan vervanger Cees Adriaanse.
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TERUGBLIK 2020 VAN CEES ADRIAANSE
Ik ben dankbaar en trots op de manier waarop we in deze coronatijd als VTV Hardinxveld, door de
inzet van alle vrijwilligers en tuinders op ”De Moeshof”, in staat zijn geweest om alles zo goed
mogelijk te laten verlopen. Het was een roerig en bijzonder halfjaar als waarnemend voorzitter van
de VTV Hardinxveld. Op 1 januari 2021 gaat de voorzittershamer terug naar Nico, waarbij ik zelf weer
verder zal gaan als lid van het bestuur.
Ik hoop dat onze voorzitter Nico de komende periode
verder herstelt en aansterkt en weer vol energie het werk
op kan pakken. Nico heb ik leren kennen als iemand die
snel en makkelijk contact maakt met mensen en heel
praktisch is; niet aaien maar maaien! Een voorzitter die
mensen kan verbinden en daar ben ik heel blij mee. Veel
succes Nico in het nieuwe jaar bij alle werkzaamheden
voor de VTV en op “De Moeshof”.
Een bestuur van een volkstuinvereniging is veel meer dan
een voorzitter die de vergadering leidt, een
penningmeester die op de centen past en een secretaris
welke belast is met het schrijven van de notulen en verrichten van andere administratieve
werkzaamheden.
Kerntaak van het bestuur is: het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om een
vereniging in stand te houden. Een bestuur geeft leiding aan de vereniging en wordt gesteund door
vrijwilligers. Vanaf deze plaats wil ik dan ook alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet
afgelopen jaar in welke vorm dan ook!
Mijn intentie als waarnemend voorzitter was, dat ik op VTV- HG en de “De Moeshof” moest “passen”
totdat onze voorzitter Nico weer terug was. Er moesten een aantal dingen gebeuren, zoals het
afronden van het informatieboekje en de reglementen. Medetuinder Jan Vink ben ik dan ook heel
dankbaar voor het verwerken en de expertise bij het uitvoeren van dit project. Het infoboekje/de
reglementen moesten het gesprek op gang brengen binnen onze vereniging. Daarnaast waren we
volop bezig met de inzet voor de nieuwbouw van de schuur. En dan waren er nog de lopende
onderwerpen zoals kennismaken met de leden en toezicht op “De Moeshof”. Al met al een drukke
periode waar leuke en minder leuke zaken verricht moesten worden. Hopelijk wordt in het nieuwe
jaar alles weer normaal. Ik wens alle leden goede kerstdagen en een groeizaam 2021.

VANUIT DE BESTUURSVERGADERING
Maandag 14 december jl. was er bestuursvergadering.
Enkele punten die we met u willen delen: De vele reacties en opmerkingen op het Informatieboekje
en reglementen. We hebben de adviezen van de werkgroep n.a.v. de reacties besproken en
hieromtrent besluiten genomen. In deze nieuwsbrief wordt u hier uitgebreider over geïnformeerd.
Besluiten zullen opgenomen worden in het concept en daarmee worden informatieboekje en
reglementen definitief.
Vacature bestuur: Onze secretaris de heer J. Dammers heeft besloten te gaan stoppen binnen het
bestuur van de VTV-HG. Tot de komende algemene voorjaarsvergadering blijft hij zijn taken als
secretaris verrichten.
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Binnen het bestuur is er over nagedacht hoe we de vacature zo spoedig mogelijk in kunnen vullen.
We zijn van mening dat een voordracht door het bestuur het meest efficiënt en statutair mogelijk is.
Unaniem is door het bestuur de heer Erik van der Meiden voorgedragen. Blij en dankbaar zijn we dat
Erik bereid is gevonden tot het bestuur toe te treden.
Ondanks dat we boven de begroting uitkomen met de nieuwbouw van de schuur zijn de financiën op
orde. Onze uitvoerder Albert van Haarlem en Bouwbedrijf Visser hebben nog wat kunnen regelen
waardoor de kosten wat lager uitvielen. Onze dank hiervoor! De extra kosten die noodzakelijk waren
voor de nieuwbouw zullen vanuit het eigen vermogen worden voorzien.
De nieuwe schuur zal begin volgend jaar worden voorzien van een zonnepaneel. Medewerking van de
Rabobank en sponsoring Hagitech hebben dit mogelijk gemaakt. Ons lid de heer J. Vink is de grote
stimulator achter dit project en als bestuur zijn we Jan dan ook zeer erkentelijk voor zijn inbreng.
Begin volgend jaar willen we invulling geven aan de taken en de bezetting van de diverse
werkgroepen.
Onderstaand enkele onderwerpen uit de bestuursvergadering – wat verder uitgewerkt!

Het mentorschap verder uitgewerkt!
Alle nieuwe leden krijgen een mentor aangeboden. Een mentor begeleidt een nieuwe tuinder
gedurende het eerste jaar op de tuin. Hij/Zij geeft gevraagd en ongevraagd ondersteuning en
adviezen bij het begin van het tuinieren. Dit kan zijn op het gebied van facetten van het tuinieren,
zoals teeltplan, tuinindeling, zaaien, wieden, enz. enz., maar ook bij het kennismaken met andere
leden, tuinregels, e.d. Hij/Zij is het ‘maatje’ van de nieuwe
tuinder.
De mentoren zijn leden, die zich hiervoor hebben
aangemeld. Zij vormen de mentorgroep. Zij komen één of
meerdere keren per jaar bij elkaar om te overleggen wat hun
ervaringen zijn en hoe zij die kunnen versterken. Wat is het
doel hiervan? Door de begeleiding wordt de nieuwe tuinder
behoed voor beginnersfouten en geholpen om met meer
gemak de eerste positieve resultaten te oogsten. De nieuwe
tuinder voelt zich bovendien meer thuis op ons complex. Het
aanbod van een mentor is min of meer vrijblijvend. Het kan
zijn dat het nieuwe lid al voldoende tuinervaring heeft. Ook
komt het voor dat kinderen van leden een eigen tuin krijgen. Die kunnen zich voor coaching tot
hun familie wenden. Het nieuwe lid zal te allen tijde moeten aangeven door wie hij/zij begeleid
wordt gedurende het eerste tuinjaar. Bij onvoorziene omstandigheden of tegenslagen zal de
mentor betrokken worden om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.
Oproep: Wie wil zich aanmelden voor de mentorgroep? We kijken uit naar jullie medewerking.
Sollicitaties bij voorzitter Nico Klomp!

Bestuursverkiezing
De heer J. Dammers is al vele jaren secretaris van onze vereniging. Met grote inzet en precisie heeft
hij de administratieve zaken van onze vereniging verzorgd. In dit najaar is hij verhuisd naar
Alblasserdam. Mede hierdoor neemt hij komend voorjaar afscheid van het bestuur. Tot het tijdstip
van de voorjaarsledenvergadering blijft hij in functie en in deze periode zal hij de administratie
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overdragen aan een opvolger. Het bestuur is dus op zoek naar een bestuurslid. Nadat het bestuur
weer compleet is zullen de bestuursleden onderling bepalen hoe de functieverdeling wordt.
De statuten geven aan dat het bestuur één of meerdere leden kan voordragen als nieuw bestuurslid.
Gezien het feit dat we niet bijeen kunnen komen, kiest het bestuur voor de gemakkelijkste weg door
slechts één kandidaat voor te dragen. Dan hoeven we geen bestuursverkiezing te houden. Maar
…………. op grond van artikel 13 lid 6 van de statuten hebben de leden het recht om eveneens een
kandidaat in te brengen. Dit voorstel voor een tegenkandidaat moet schriftelijk en ondertekend door
5 personen, vóór 14 januari 2021, ingebracht worden bij de secretaris, de heer Dammers. Mail:
jdammers@kliksafe.nl. Wanneer één of meerdere kandidaten door de leden worden ingebracht zal
het bestuur ‘op de één of andere manier’ een bestuursverkiezing organiseren. Wanneer er geen
kandida(a)t(en) door de leden word(en)(t) ingebracht is de door het bestuur voorgedragen kandidaat
automatisch verkozen.
De kandidaat die door het bestuur wordt voorgesteld is Erik
van der Meijden. Hij heeft zich bereid verklaard om
bestuurslid te worden, wanneer hij voorgedragen en/of
verkozen wordt.

Een nieuw informatieboekje, huishoudelijk en
tuinreglement
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat er
nieuwe reglementen worden gemaakt. Het concept is aan u
toegestuurd. Zeven leden hebben gereageerd en hun visie
gegeven op één of meerdere artikelen uit het informatieboekje of de reglementen. De werkgroep
heeft
deze reacties besproken en verwerkt in een advies aan het bestuur. Het bestuur heeft deze adviezen
gedeeltelijk overgenomen, maar ook wijzigingen aangebracht. De zes leden zijn op de hoogte
gebracht van deze bestuursbesluiten. Onderstaand vindt u een korte samenvatting van de
wijzigingen die in het concept zijn aangebracht n.a.v. de opmerkingen van de leden. Hiermee zijn dit
informatieboekje, het huishoudelijk reglement en het tuinreglement vastgesteld; dit gaat in op 01012021.
We willen benadrukken dat dit dynamische stukken zijn, die jaarlijks aangepast kunnen worden.
Vanwege de corona-beperkingen hebben we de huidige procedure gebruikt, maar we hopen komend
najaar een normale ledenvergadering te houden, waarop deze zaken besproken kunnen worden.
Ieder jaar houdt de werkgroep deze documenten tegen het licht, komt met een voorstel en het
bestuur brengt dat in de ledenvergadering. Het besluit van de algemene ledenvergadering is
bepalend voor het vervolg.

Wijzigingen in het concept informatieboekje en reglementen
•
•
•

De opzegtermijn van een tuin is statutair 2 maanden.
Het plaatsen van huisjes en kassen: minimaal 100 cm afstand tot de perceelsgrens. Plaatsen
aan de zuidzijde van het perceel - langs de sloten - op 2m vanaf de sloot.
Nieuw artikel (13) in huishoudelijk reglement: De vereniging ontwikkelt mogelijkheden om
plantmateriaal en teeltoverschotten van de leden, alsmede gebruikte materialen, onderling uit te
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wisselen, dan wel circulair af te zetten in de samenleving, met eventueel opbrengst voor de
vereniging of goede doelen.
De regel over kruipende planten wordt geheel weglaten.
Gedogen: Dit geldt eveneens voor de huidige fruitbomen; ze kunnen blijven staan mits ze
redelijkerwijs goed gesnoeid worden.
Vergunningen worden aangevraagd bij het bestuur; dus niet bij de gemeente.
Ook lessenaarsdaken van schuurtjes zijn toegestaan.
Bij het uitgeven van nieuwe tuinen wordt toegevoegd:
Het is de leden niet toegestaan een gezinslid op de
wachtlijst te plaatsen met de bedoeling hiermee een
tweede tuin voor eigen gebruik te verwerven. (Slechts
één tuin per gezinsadres mogelijk).
Ook bestaande beschoeiingen zullen worden gedoogd.
Bij artikel 4 lid 10 van het tuinreglement wordt
toegevoegd: (geen pamfletten, tekstborden op de tuin)
Artikel 23 van het tuinreglement blijft gehandhaafd:
Verblijf op de tuin één uur voor zonsopgang en één uur na zonsondergang is niet toegestaan.
(Toelichting: Dit artikel is uitsluitend van belang bij negatieve ontwikkelingen en
kwaadwillendheid)
Broeibakken dienen van hout vervaardigd te zijn.
Van tuinders wordt verwacht dat zij zich zoveel mogelijk te voet verplaatsen vanaf de
parkeerplaats. Tuinders die op de fiets naar het complex komen dienen bij de bruggen af te
stappen en over de tussenpaden te lopen.
Fietsen dienen op de parkeerplaats of op eigen terrein te worden gestald.

RABO PERSOONLIJK COOPERATIEF DIVIDEND!
Opnieuw een foto van de schuur in
aanbouw en een cheque van de
Rabobank! Ons lid Jan Vink is
ambassadeur van de Rabobank; hij
mocht een cheque van € 500,-toekennen en bestemde dat voor onze
vereniging. Hij heeft daarvoor de
medewerking gevraagd van het
Hardinxveldse bedrijf Hagitech
zonnepanelen en daardoor wordt het
mogelijk een zonnepaneel op het dak
van de nieuwe schuur te leggen. Dit
zonnepaneel voorziet een accu van
stroom en die levert stroom aan de
toiletpomp en ventilator. Ook kan er
soms enig led-licht in de schuur
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gebruikt worden. Naast het gebruik van aggregaten, toch elektriciteit op ons complex! Op de foto
staan Jan Vink, waarnemend voorzitter Cees Adriaanse en Geert van Houwelingen, directeur van
Hagitech. Met veel dank aan de Rabobank, Hagitech en Jan Vink!
DE VOORTGANG VAN DE BOUW VAN DE SCHUUR (bericht van het bouwteam)
Wij zijn begonnen aan de planken op de buitenkant; zie de
foto's. Het is de bedoeling dat dit tussen kerst en oud en nieuw
geheel wordt afgewerkt. Wanneer er nog tijd over is gaan we
aan de binnenkant van de schuur verder.
De bestrating rond de schuur zal tussendoor ook onderhanden
genomen worden. Zoals
jullie gezien hebben zijn
we daar al
aan begonnen. Er komt
gedeeltelijk
groenbeplanting naast en
voor de schuur. De gele
container is al
weggehaald en een
gedeelte van oude platen
en planken zijn afgevoerd
naar de vuilstort. Als de
buitenkant klaar is gaan we binnen aan de slag met het toilet
en de gereedschapskast. Er zijn al stoelen en een paar tafels
voor binnen en buiten, zodat er even uitgerust kan worden na
gedane arbeid. Bij de schuur staan lege watervaten, die
eventueel beschikbaar zijn in overleg met Albert van Haarlem.
Nico Klomp

AFWATERING VAN DE OVERWAARD – HET NIEUWE KANAAL?
We hebben het in verschillende kranten kunnen lezen. Helaas staan daar ook wel eens onjuistheden
in. Daarom dit berichtje: Er komt een verbindingskanaal tussen de Giessen en er wordt een nieuw
gemaal gebouwd met afvoer op de Merwede. Onderstaand vindt u een luchtfoto met daarin
getekend de mogelijke tracés van het nieuwe afvoerkanaal. Waar het kanaal precies komt te liggen
weten we pas over ongeveer een jaar, maar het komt niet over het terrein van De Moeshof. Dat tracé
was al afgevallen.
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CHAMPIGNONMEST

Inmiddels ligt het gehele middenpad vol met champignonmest en wordt er naar hartenlust gekruid.
Door de regenval is het glad geworden. We zien de grote bergen op het pad slinken en de kleine
hoopjes op de tuinen toenemen. Sommige tuinen zijn al voorzien van een bruine deken …. steeds
meer winterbeelden op de Moeshof!
Heb je champignonmest besteld en nog niet op je tuin gebracht? Doe het dan spoedig! Heb je geen
mest besteld en wil je toch wat op je tuin brengen, overleg dan met Dinand de Kock
(dinanddekock@kpnmail.nl); misschien is er nog wat over. Hoe eerder het middenpad weer vrij is,
hoe liever!

SPITTEN EN FREZEN
Al begonnen met het spitten van je tuin?
Wanneer je niet zelf wilt of kunt spitten,
neem dan contact op met de familie Van
den Heuvel! De vergoeding hiervoor in
2021 zijn als volgt:
Spitten kost € 40,-- per tuin en frezen €
35,-- De moeder van Peter, mevrouw Lies
van den Heuvel, is behulpzaam bij het
maken van de afspraken.
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BESTELFORMULIER 2021 ZADEN, PO0TGOED,
ENZ.
Alle leden hebben hun catalogus van Garant Zaden
ontvangen. Graag de bestellijsten invullen en vóór 12
januari inleveren bij familie G.J. den Dunnen op Waalstraat
3. Dan kunt u t.z.t. de bestelling ophalen op 20 februari
tussen half elf en twaalf uur op De Moeshof.

EEN NAAM VOOR ONZE SCHUUR
Hebt u al gepiekerd over een naam voor onze nieuwe
schuur? De eerste suggestie is al binnen! We nodigen u
nogmaals uit om een passende naam voor onze schuur, het
Verenigingsgebouw van de Volkstuinvereniging, te
bedenken en in te sturen. Wie bedenkt een naam voor de
schuur ??? Indienen bij Nico Klomp!! Wie weet, mag u dan
de naam onthullen op 24 april!

HET BESTUUR VAN
VOLKSTUINVERENIGING
HARDINXVELDGIESSENDAM WENST
AL HAAR LEDEN
EN DIE BIJ HEN HOREN, GOEDE
FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG
2021!
MET VRIENDELIJKE GROET, het bestuur van VTV-HG.
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