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Disclaimer
De redactie van VTV Alphen juicht ingezonden stukken van harte toe. We zien dan ook met plezier uw artikelen tegemoet.
Let op:
Uw ingezonden artikelen moeten wel te maken hebben met het tuinieren of het verenigingsleven van onze vereniging.
Artikelen die aanstootgevend of niet relevant worden bevonden, zullen dan ook niet geplaatst worden. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te redigeren en/of in te korten zonder de auteurs daarvan op de
hoogte te stellen.
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Contact VTV Alphen
Adres tuin:
Ridderbuurt 20
2402 NJ Alphen a/d Rijn
E-mail: info@vtvalphen.nl

Bestuur Volkstuinvereniging Alphen
Voorzitter: Eben Thesing,
Mobiel: 06-28793878
E-mail: thesingeben@gmail.com

Aardappelteeltcontrole:
Bestuur VTV Alphen
E-mail: info@vtvalphen.nl

Ondersteuning Secretarieel werk:

Bouwvergunningen: Esat Ulusoy,

Vacant
E-mail: info@vtvalphen.nl

Mobiel: 06-33042865
E-mail: bouwvergunning@vtvalphen.nl

Penningmeester: Ad Janmaat,
Essenburg 33
2402 KR Alphen a/d Rijn
Tel. 0172-444815

Lid en ICT-ondersteuner: Dennis Kiewiet
Mobiel: 06-21255612
Email: dennis.kiewiet42@gmail.com

E-mail: penningmeester@vtvalphen.nl

Aspirant-Bestuurslid en 2e Penningmeester:
Moni Ghaoui
Mobiel: 06-55776560
E-mail: mghaoui@gmail.com

Vice-voorzitter: Gert de Geest,
Tel. 0172-430460
E-mail: gertdegeest@kpnmail.nl
Complex Onderhoud en Tuinuitgifte:
Willem Nulkes,
Mobiel: 06-30525300
E-mail: tuinuitgifte@vtvalphen.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@vtvalphen.nl
Tuinbulletin:
Gert de Geest
Email: redactie@vtvalphen.nl

Lid en Complex onderhoud:
Harrie van der Wal
Mobiel: 06-15276605
Email: harrievanderwal@outlook.com

Correspondentie adres: Volkstuinvereniging “Alphen“, Essenburg 33, 2402 KR Alphen aan den Rijn. Telefoon 0172-444815
Opgericht en ingeschreven op 18 juli 1984, in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Rijnland
Onder nummer V 40447025. IBAN nummer: NL98RABO0391684000 of NL93INGB0007333680
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Van de voorzitter
Beste tuinleden,
Wij hoeven het jullie waarschijnlijk niet meer te vertellen: “Het coronavirus zet de
hele wereld op zijn kop”. Zowel ons dagelijks leven als ons verenigingsleven zal (hopelijk van korte
duur) worden bepaald door alle maatregelen die getroffen worden, zoals ook op onze
tuinvereniging is gebeurd. Vermoedelijk hebben jullie ook al vernomen dat het toilet gedurende
de corona crisis niet gebruikt mag worden, wat natuurlijk erg vervelend is. Zodra er door RIVM
weer richtlijnen worden gegeven dat openbare toiletten open mogen, zullen we ook hierbij
aansluiten. Let wel dat dan ook het onderhoudsschema in werking moet gaan. Alle activiteiten, of
zij nu openbaar of privé zijn, zoals bij onze tuinvereniging moesten worden geannuleerd. Dit had
tot gevolg dat wij geen gezamenlijk onderhoud konden verrichten op ons complex. De Algemene
Leden Vergadering kon helaas ook niet gehouden worden. Ook het bestuur moest een regeling
treffen om te kunnen vergaderen, dit hebben zij dan ook digitaal gedaan. Op deze manier konden
er toch enkele belangrijke zaken besproken worden. Ook de regels van de overheid moesten in
acht worden genomen: voldoende afstand houden, niet met grote groepen op de tuin (maximaal
twee of drie personen). Tijdens de feestdagen was dit op ons complex moeilijk te realiseren. Het
bestuur heeft dan ook meerdere malen controles uitgevoerd om de huurders te wijzen op het
naleven van de regels. In de opstart van het nieuwe tuinseizoen was dit geen leuke boodschap,
maar wel noodzakelijk om verder verspreiding van het virus te voorkomen.
Ja, ondanks dat er veel gelegenheden gesloten waren, kon tuinieren op de volkstuin toch gewoon
doorgaan. Het mooie voorjaarsweer hielp ons daarbij een handje. Tuinieren is een bezigheid die
gelukkig door kon gaan, mits de gepaste afstand van anderhalve meter bewaard wordt. Daar
waren we maar wat blij mee, alleen jammer dat er toch enkele leden waren die zich niet aan de
regels hielden. Maar over het algemeen hielden de meeste tuinders van onze tuinvereniging zich
aan de regels en kon er naar hartenlust genoten worden op de tuin.
Een minder plezierige bijkomstigheid was de ontdekking rond de Paasdagen van de inbraken in
een aantal tuinhuisjes. Op verschillende tuinenpaden zijn er tuinhuisjes opengebroken. Gelukkig
zijn een aantal gestolen spullen, zoals enkele gereedschappen, teruggevonden door de politie.
De jaarlijkse tuincontrole en na-controle hiervan is inmiddels ook uitgevoerd. Enkele leden hebben
een schrijven ontvangen over het herstellen van gebreken. Vaak werd er geconstateerd dat er
veel rommel (niet noodzakelijk materiaal voor een moestuin) op de tuinen ligt. Gelukkig hebben
een aantal huurders dit naar het afvalstations Limes gebracht. Ook is gebleken dat er weer
aardappelen gepoot zijn zonder een aardappelcontract aan te vragen. Degenen die dit gedaan
hebben, moesten de aardappelen uit de grond halen en direct afvoeren. Op het moment van
schrijven zijn er geen vrije tuinen meer beschikbaar. Alle tuinen die verhuurd kunnen worden, zijn
verhuurd. Er zijn inmiddels acht kandidaat tuinleden die op de wachtlijst staan. Reden ook om de
par tuinen die momenteel erg vervuild zijn, op korte termijn te gaan opknappen en dan kunnen ze
zo mogelijk ook verhuurd worden.
Tuinieren is gelukkig nog een van de dingen die we kunnen doen, zonder veel risico te lopen.
Verder is het erg fijn dat er op dit moment veel jonge mensen (gezinnen) een tuin hebben bij onze
vereniging.
Het bestuur wenst jullie, ondanks de coronacrisis en de beperkingen die er zijn, een mooie start
van het tuinseizoen. Daarbij komt het goede nieuws dat het een mooie zomer belooft te worden.
Uw voorzitter,
E. Thesing
Volkstuinvereniging “Alphen”
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Mededelingen van het Bestuur
De coronacrisis
Het moment waarop we dit bulletin schrijven is men in Nederland begonnen met de
versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus. We mogen weer naar een terras, met
elkaar in kleine groepen overleggen en buiten sporten. De vooruitzichten dat we mogelijk toch nog
wat van onze vakantie kunnen maken en dat musea en theaters ook weer gasten kunnen
ontvangen zijn positief te noemen. Bedenk echter steeds: “Het virus is niet weg, het is nog onder
ons!”
Ook binnen onze vereniging en op ons tuincomplex heeft dit coronavirus voor veel extra werk en
maatregelen gezorgd. Vooral in de beginperiode van de maatregelen heeft het bestuur toch wel
enkele malen tuinders op de gemaakte afspraken moeten wijzen. Noodzakelijke maatregelen die
we met elkaar moeten naleven en waar we persoonlijk verantwoordelijk voor zijn.
We weten allemaal dat, zolang er geen vaccin is tegen dit virus, we een groot aantal maatregelen
zullen moeten blijven naleven. Als bestuur van VTV Alphen willen wij u allen dan ook met klem
vragen om de door de overheid opgelegde maatregelen strikt te blijven volgen. Houdt de
informatie van de overheid nauwlettend in de gaten en houdt u aan deze afspraken.
De juiste informatie is altijd te vinden op de website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelentegen-het-coronavirus
Gedurende de periode van deze crisis, van maart t/m juni, was het prachtig zomerweer. Op het
complex waren dan ook vele tuinders druk met het in orde maken en opruimen van hun tuin.
Daarnaast kon men in de weekenden genieten van het mooie weer op de tuin.
Nu we in Nederland op weg zijn naar “Het nieuwe normaal”, willen we eenieder oproepen ook
deze nieuwe leefregels strikt na te leven. De hygiëne van het “handen wassen” en de “1,5 meter
afstand houden” zijn vanaf nu niet meer uit ons leefpatroon weg te denken.

We rekenen als bestuur van VTV Alphen op uw medewerking tijdens uw aanwezigheid op het
tuincomplex. Spreek zo mogelijk ook uw mede-tuinders hierop aan. Nu de gezamenlijke
onderhoudswerkzaamheden ook weer worden opgepakt is het belangrijk elkaar “scherp” te
houden.
Volkstuinvereniging “Alphen”
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Onderhoudswerkzaamheden op ons complex
In de afgelopen maanden zijn er door de corona-crisis en de daarbij behorende
maatregelen weinig tot geen onderhoudswerkzaamheden op ons complex
uitgevoerd. Dit is op een aantal plaatsen ook goed te zien. Er is vooral langs de
paden en bij de parkeerplaatsen van enkele eilanden veel werk te verzetten. In een eerder
uitgegeven nieuwsbrief is al aangegeven dat we vanaf 4 juli 2020 weer starten met het geplande
complex-onderhoud.
Het onderhoud op de verschillende eilanden moet ook weer worden opgestart. Het bestuur heeft
verderop in dit blad een nieuw schema hiervoor opgesteld. Toch willen we alle tuinders oproepen
om regelmatig langs uw pad of op uw eiland wat onderhoud te verrichten aan bermen en
parkeerplaatsen. Gedurende de periode van de corona-crisis was werken met meer dan drie
personen niet mogelijk, maar eenieder kan individueel ook zijn steentje bijdragen. Ook hier geldt:
“Samen moeten we dit werk verrichten.”
De tweede onderhoudsbijeenkomst zal per eiland/tuinpad worden georganiseerd. De
eilandvertegenwoordigers kunnen zand of ander benodigd materiaal in overleg met het bestuur
bestellen, wanneer dit nodig is om paden op te hogen. Let wel op dat er een juiste berekening van
de hoeveelheid wordt gevraagd. Inmiddels zijn er op een aantal eilanden al paden verbeterd.
Compliment hiervoor.
Jaarvergadering (ALV) op 12 oktober 2020
Helaas was er dit jaar niet mogelijk om een jaarvergadering te organiseren door de corona-crisis.
Omdat dit statutair wel verplicht is zal er op 12 oktober 2020 een ALV worden gehouden.
Intussen is wel door de kascontrole-commissie een bezoek gebracht aan de penningmeester en is
de boekhouding gecontroleerd. Hiervan komt verslag op de ALV.
Ook kunnen we met vreugde melden dat we een nieuw bestuurslid hebben gevonden om de
functie van 2e penningmeester te gaan vervullen. Dit is Moni Ghaoui van tuin I01. Op deze manier
kunnen de werkzaamheden van onze penningmeester wat worden verlicht. Door de uitgestelde
ledenvergadering is Moni Ghaoui al wel behulpzaam bij de bestuurswerkzaamheden, maar is hij
nog niet officieel benoemd. Zijn voordracht en mogelijke benoeming zal tijdens de ALV
plaatsvinden. Wij wensen Moni alvast een fijne tijd binnen het bestuur van VTV Alphen.
Wij hebben nog een vacature voor secretaris. Ook willen we graag jongeren in ons bestuur of
mensen met specifieke kennis op het gebied van tuinbouw.
Vanwege het grote aantal medelanders onder onze leden zou het ook een goede zaak zijn als er
aanmeldingen voor bestuur of commissie komen vanuit deze groep.
Voorwaarde is wel dat de Nederlandse taal in woord en geschrift goed wordt beheerst.
Gebruik van het toilet
Door de corona-maatregelen was het gebruik van openbare toiletten tot 1 juli 2020 verboden. Om
die reden was ons toilet ook gesloten. De mededeling op de deur en in de
nieuwsbrieven werd helaas niet door iedereen gelezen en gewaardeerd. Toch was dit
een wettelijke eis en zullen we zodra het weer mogelijk is de toiletten openen.
Vanaf dat moment zal ook weer het rooster voor de schoonmaak worden ingesteld. Dit rooster
komt weer in de toiletten te hangen en op het mededelingenbord. We rekenen erop dat de
gebruikers en schoonmakers van het toilet zeer nauwgezet de toiletten reinigen. Immers: “Het
coronavirus is niet weg, maar nog steeds onder ons.”
Hygiëneregels moeten dan ook nauwgezet worden gevolgd.
Volkstuinvereniging “Alphen”
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Graag goed notitie nemen van dit schema en uw schoonmaakbeurt noteren in de agenda! Wordt
er niet schoongemaakt, dan volgt een sanctie: sleutel inleveren en borg wordt niet terugbetaald.
Voorjaarscontrole op het complex
Op zaterdag 2 mei 2020 is de voorjaarscontrole gehouden op ons complex door de
bestuursleden. Naast de vele mooie tuinen, waren er ook dit jaar weer een aantal
onvolkomenheden geconstateerd.
We noemen het verbouwen van aardappelen zonder contract, het houden van duiven op de tuin,
veel rommel op de tuin, te veel of te grote bebouwing welke niet aan de regels voldoet en
achterstallig onderhoud aan tuin of opstal. Alle leden die dit betreft hebben schriftelijk hierover
bericht ontvangen. Gelukkig hebben we met een aantal leden in een goed gesprek een oplossing
hiervoor gevonden. We zijn als bestuur erg blij met de reacties van de huurders en komen dan ook
meestal snel tot een acceptabele oplossing. In de gevallen waar geen reactie of actie wordt
ondernomen, zijn we genoodzaakt na de her-controle de huurder uit te nodigen voor een gesprek
en duidelijke afspraken te maken en deze vast te leggen. Wordt hier niet aan voldaan, dan zullen
we helaas tot de procedure van opzegging van de tuinhuur moeten overgaan. Een maatregel die
wij niet graag uitvoeren, maar helaas soms wel noodzakelijk is. Neem dus altijd goed notie van de
brief die u ontvangt en neem bij onduidelijkheid contact op met het bestuur. Dit voorkomt veel
ergernis bij leden en bestuur.
Kassen, broeibakken, tunnels, tunnelkassen??? Wat een verwarring.
We hebben vele benamingen voor de ruimte waarin we in het voorjaar en zomer onze groenten,
die warmte nodig hebben, kunnen kweken. De een spreekt over een kas, de ander over een tunnel
of tunnelkas en weer een ander heeft een tomatenkas of een broeibak.
Lastig om met zoveel verschillende benamingen toch een duidelijk en helder reglement te maken.
Sinds we vanaf 1 januari 2019 een nieuw huurcontract hebben met de gemeente Alphen aan den
Rijn, staat over het mogen bouwen van kassen een duidelijke regel.
In de ledenvergadering van maart 2019 is door het bestuur medegedeeld dat in ons nieuwe
huurcontract er duidelijk is vastgelegd dat we spreken over maar één woord: “kassen”.
Dus “tunnels”, “tunnelkassen”, “tomatenkassen”, ….. vallen allemaal onder de 10% regeling.
Alle bouwsels hoger dan 0,70 meter met glazen of kunststof bovenzijde en/of zijwanden worden
“kassen” genoemd. Alles onder de 0,70 meter noemen we een “broeibak”. Hiervoor gelden de
bouwregels zoals vermeld in Artikel 27 van ons Huishoudelijke reglement.
Wij zijn er door de Gemeente Alphen aan den Rijn op gewezen dat voor alle kassen een
bouwvergunning aangevraagd dient te worden. Deze aanvraag verloopt via onze bouwcommissie.
Zie hiervoor: https://www.vtvalphen.nl/als-wij-bouwen-op-de-tuin-vtv-alphen/
Ook kan informatie worden gevraagd bij Esat Ulusoy.
Wij hopen dat nu voor een ieder de regels omtrent “kassen” duidelijk zijn en er bij de
tuincontroles geen discussies meer ontstaan over de woordspelingen: tunnel – kas – tomatenkas –
broeibak - ……….
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Als bestuur hebben we besloten dat voor het jaar 2020 de huurder niet nu nog een
bouwvergunning behoeft aan te vragen voor de zgn. “Groene Tomatenkasjes” welke eenvoudig
verplaatsbaar zijn. Vanaf het jaar 2021 moet dit wel gaan gebeuren. We zullen proberen of dan in
het voorjaar van 2021 in een keer voor een groot aantal tuinders een vergunning kunnen
aanvragen. Hierover volgt later meer. U bent nu op de hoogte gesteld!
Wachtlijst voor verhuur van tuinen
Dat het tuinieren een populaire bezigheid is geworden, zeker nu met de coronacrisis, hebben we
als bestuur van VTV Alphen ook gemerkt. We hebben dit voorjaar veel aanvragen gekregen om
een tuin te mogen huren. Dit aantal aanvragen was zelfs zo groot dat er momenteel een wachtlijst
is opgesteld. Inmiddels hebben we zeven gegadigden op de wachtlijst staan. Mocht u overwegen
om te stoppen met tuinieren? Laat het ons weten, dan kunnen we een toekomstig lid wellicht iets
in het vooruitzicht stellen.
Ziekenboeg
Als bestuur willen we in deze rubriek alle leden op de hoogte brengen van mogelijke
ziektegevallen binnen onze vereniging. Mocht u weten van een medetuinder dat hij of zij ernstig
ziek is? Meldt dit dan bij het bestuur. Wij willen graag op de hoogte blijven van de
gezondheidstoestand van onze leden. Natuurlijk willen wij ook graag op de hoogte gesteld worden
bij het overlijden van een van onze leden. Geef dit ook door aan uw familieleden. Mocht u
langdurig ziek zijn of een operatie ondergaan en hierdoor gedurende langere tijd niet op de tuin
kunnen komen? Laat het ons weten, zorg zelf voor passende maatregelen. Hulp bij het
schoonhouden van de tuin of een familielid of vriend vragen uw tuin gedurende de afwezigheid te
onderhouden. Het is uw verantwoordelijkheid de tuin te onderhouden.
Plastic om de tuin af te dekken
Mocht u als lid om welke reden dan ook een deel van uw tuin willen afdekken?
Er is bij het bestuur hiervoor plastic te koop.
De prijs is €5,- per 10 m2 (10 meter breed op de rol).
Aangepast Onderhoudsschema 2020
In eerdere nieuwsbrieven is al aangekondigd is we noodgedwongen een aantal
onderhoudsmomenten op ons complex hebben moeten laten vervallen in verband
met de corona-maatregelen. Voor het onderhoud per eiland/pad hebben we gevraagd
dit met de eilandvertegenwoordiger te regelen. Om te voorkomen dat we onnodig met
meerdere personen bij elkaar moeten werken, kunnen klussen en onderhoud rondom het eiland
ook in overleg met de eilandvertegenwoordiger worden gedaan.
Voor het georganiseerde complex-onderhoud is het schema aangepast en treft u verderop in dit
blad een nieuw schema aan. Neem hier notitie van!
We hebben dit schema bewust aangepast, omdat er in het voorjaar weinig onderhoud is gedaan
op het complex. We hebben in het resterende deel van het jaar zoveel mogelijk momenten
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ingeroosterd en laten de werkzaamheden wat langer doorlopen. We herinneren u eraan dat bij
ongeoorloofd verzuim van deze werkochtend een boete wordt opgelegd. U kunt dit nalezen in het
Huishoudelijke reglement bij artikel 24.
Mocht u onverhoopt ziek of niet aanwezig kunnen zijn? Meldt dit tijdig vooraf en maak een
nieuwe afspraak! Dit kan ook via de eilandvertegenwoordiger.
De werkochtenden starten altijd om 08.45 uur bij de Houten schuur.
Hier is dan koffie en/of thee aanwezig. Er wordt gewerkt tot 11.45 uur en er is geen koffiepauze
tussendoor! Het onderhoudsschema zal ook op het publicatiebord bij de Houten schuur
opgehangen worden. We rekenen in het resterende deel van dit jaar weer op uw komst. Noteer
de juiste data opnieuw in uw agenda.
Barbecueën op uw tuin
Met al dat mooie weer in de afgelopen periode en de beperkingen door de
coronacrisis zochten veel tuinders met hun gezin de tuin op om te gaan
barbecueën. Een gezellige activiteit, maar er gelden hiervoor natuurlijk ook
een aantal regels.
Om te voorkomen dat u mede-tuinders overlast bezorgt, hebben we het verzoek om de
onderstaande gedragsregels bij de BBQ te hanteren.
• Maak uw barbecue aan met aanmaakblokjes, gebruik geen hout!
Dit veroorzaakt veelal erg veel rook wat onplezierig en ongezond is voor de omgeving.
• Gebruik houtskool of briketten in de barbecue, ook hier geen hout verbranden om zelf
houtkool te maken.
• Zorg ervoor dat de barbecue stevig staat en wees voorzichtig met kinderen.
• Laat na afloop geen brandende houtskoolresten achter op de tuin. Gebruik zand om de
barbecue te doven.
• Gebruik geen overmatig alcohol.
• Wees uw buren niet tot last door te luidruchtig gedrag.
• Neem uw afval mee naar huis.
Wanneer iedereen rekening houdt met elkaar, kunnen we allen op onze eigen
wijze genieten op het tuincomplex.
We hopen op een mooie zomer!
Ledennieuws
We hebben de volgende nieuwe leden:
B 14 A. Zarzycka
E 06 A. Szwak
E 17 H. Tawfik
I 04b W. Doodhagen
J 03 B. Berlijn
M 08 H. Klinkenberg
P 14 J. Tonkes

C 11
E 16
F 08
J 02
M 07
P 09
R 05b

Helaas zijn er de volgende opzeggingen:
Mevr. van Kippersluis op tuin E06
De heer Recep Simsec op tuin J 02

De heer Assahsahi op tuin F09
De heer M. Alsebai op R 05b

Volkstuinvereniging “Alphen”
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M. Yousef
M. Al Bsoul
I. Jaadan
M. van Lieshout
M. Ozel
E. Zaki
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Mevrouw van Kippersluis is al heel lang lid van onze vereniging; vanaf 1985 samen met haar man.
Na zijn overlijden heeft zij de tuin aangehouden. Zij was nu helaas genoodzaakt te stoppen
vanwege gezondheidsredenen. Wij hebben haar nog een bos bloemen bezorgd en sterkte
toegewenst.
Wij hebben bericht ontvangen van Wiecher Pantjes van E 15 dat hij per 1 september a.s. zijn
lidmaatschap opzegt in verband met verhuizing naar het oosten van het land.
Wiecher is al jarenlang eilandvertegenwoordiger en heeft ook diverse malen deel uitgemaakt van
de kascontrolecommissie. Ook dit jaar nog heeft hij hiervoor tijd uitgetrokken. Hij kan helaas niet
op de komende jaarvergadering aanwezig zijn.
Er zijn momenteel geen tuinen vrij voor de verhuur en er staan acht mogelijke huurders op de
wachtlijst.
Insturen foto’s voor onze website
Ons bestuurslid, Dennis Kiewiet, is een fotogalerij begonnen op de website
van de vereniging. Hij is hiervoor op zoek naar foto’s van ons tuincomplex.
Mocht u een foto willen maken van uw tuin of eiland?
Stuur deze op naar info@vtvalphen.nl
Op deze manier kunnen we een mooie fotogalerij van ons complex op het web tonen.
Terreincommissie en eilandvertegenwoordigers per 1-1-2020
In het onderstaande schema vindt u de leden van de terreincommissie en de personen die als
eilandvertegenwoordiger optreden. U ziet dat we hier op verschillende eilanden nog steeds op
zoek zijn naar vertegenwoordigers. Geeft u op voor een vacante functie!
A02
W. Nulkes
Telefoonnr.
B16
J. Kuiper
C02
A. Aouriouer
D
M. De Goede
E7/E15 W.G. Zuidam/ W. Pantjes
•
F05
H. van der Wal
•
G02
E. Ulusoy (ook eiland H)
I •
Moni Ghaoui
J
Moni Chaoui
K1•
E.H. Thesing
L2•
R. Durmaz
M•
J. Smit
N
vacant
•
O
vacant
•
P10
T.H. Pijper
P 07
G. H. de Geest
•
R •
vacant
S6a
D.J. van Vliet

440323

Zuidam 491039

412460

445980
430460

06-30525300
06-45922555
06-82218389
06-30630618
06-23777340
06-15276605
06-33042865
06-55776560
06-55776560
06-28793878
0624264519
06-30162450
06-27413877
06-55598481

EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
Bestuur
EV
EV

In het kader van de privacywetgeving hebben wij bovengenoemde leden toestemming gevraagd hun telefoonnummer te
mogen publiceren. Indien niet akkoord, alsnog dit melden.

Graag zien we ook op de eilanden waar nog geen vertegenwoordiger is een eilandvertegenwoordiger. Meld u aan!
Volkstuinvereniging “Alphen”

11

Uitgestelde Algemene ledenvergadering 12 oktober 2020
Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering zal worden gehouden op:
Datum:
maandag 12 oktober 2020
Aanvang:
20.00 uur
Locatie:
Zalencentrum “De Bron”,
Troubadourweg 2, 2402 EP Alphen aan den Rijn
Technisch voorzitter: Gert de Geest
Notulist:
Esther Thesing

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en vaststelling agenda
3. Verslag algemene ledenvergadering 21 maart 2019
Zie Zomer-editie van het Tuinbulletin 2019.

4. Bestuurlijk jaarverslag 2019
Zie Tuinbulletin 1 van 2020

*

5. a. Financieel verslag penningmeester
b. Verslag kascontrole commissie
6. a. Vaststelling begroting 2021
b. Contributie, tuin- en boxhuur 2021
c. Goedkeuring uitgaven
7. Benoeming leden kascontrolecommissie
8. Terreincommissie/complexbeheer
- Info “Clubgebouw in houten schuur”/Toiletgebruik / Snoeien / Onderhoud complex
- Adreswijziging en opzegging tuin doorgeven via formulier of email (info@vtvalphen.nl)
9. Wijziging Huishoudelijk Reglement
10. Bestuursverkiezing*
11. Rondvraag
12. Sluiting
•
•

•

Ingevolge het bepaalde in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement kunnen door de leden kandidaten voor
het bestuur worden voorgedragen.
Kandidaatstelling dient schriftelijk, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, bij het secretariaat
van de vereniging tot een week voor de betreffende vergadering worden ingediend.
Secretariaat:
p/a Ad Janmaat, Essenburg 33, 2402 KR Alphen aan den Rijn.

Aftredend en herkiesbaar:
Aftredend en niet herkiesbaar:
Voordracht nieuw bestuurslid:

Esat Ulusoy
Öz Avci
M. Ghaoui (Moni) tuin I01

Volkstuinvereniging “Alphen”
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Voorstellen tot wijziging huishoudelijk reglement
In de jaarvergadering van 12 oktober a.s. willen we de volgende wijzigingen in het reglement
voorstellen.
Artikel 23 Terugbetalen borg
Toevoegen: “Als de kosten van het opruimen van de tuin na opzegging meet bedragen dan de
borg, wordt er een rekening gestuurd”.
Artikel 24 Medetuinder
Enkele leden laten hun tuin door iemand anders onderhouden. Als deze andere geen lid is van
onze vereniging, dan is dit eigenlijk niet toegestaan. Hierbij een vriendelijk verzoek om deze
medetuinder aan te melden als lid. Voor dit lid zal geen contributie in rekening gebracht worden.
Als hij/zij het mailadres opgeeft, kan wel het tuinbulletin worden toegezonden.
In artikel 24 is een bepaling opgenomen dat, indien een lid langere tijd niet kan tuinen door
vakantie, ziekte en dergelijke, hij dient te regelen dat een ander (buur of familielid) de tuin
onderhoudt.
Aan dit artikel zal worden toegevoegd: “Dit lid dient hiervan een melding te doet aan het bestuur”.
Artikel 26
Na 'Aardappelen mogen slechts 1 x per drie jaar op dezelfde plaats worden geteeld' toevoegen de
bepaling, welke in het huurcontract is opgenomen:
"De teelt van aardappelen op het gehuurde is slechts toegestaan als huurder bij het bestuur
een verzoek heeft ingediend middels een aardappelteelt contract en hij door het bestuur in het
bezit is gesteld van een door het bestuur verleende toestemming. Dit contract is slechts één
seizoen geldig en dient jaarlijks door huurder opnieuw te worden aangevraagd en ingediend.
Voor het telen van aardappelen dient de huurder zich aan de bepalingen zoals neergelegd in
het aardappelteelt contract te houden." Tevens toevoegen: 'het loof van de aardappels en
tomaten moeten van de tuin worden afgevoerd en mogen niet in de compost worden
verwerkt”.
Mogelijk worden in dit artikel sancties toegevoegd bij niet nakomen van de voorschriften; het
bestuur informeert u hierover nog per nieuwsbrief.
Artikel 27
In het hoofdstukje "het bouwen van opstallen" dienen de volgende wijzigingen te worden
doorgevoerd:
• Artikel 2b: 'broeikassen' wordt 'broeibakken'; '20 m.' wordt '20 m2'
• Toevoegen: 'onder kassen wordt verstaan: 'kassen of tunnelkassen en bouwsels hoger dan
70 cm van glas of plastic'
• Artikel 2c komt te vervallen. De tunnelkassen vallen per 1-1-2019 volledig onder de kassen.

Volkstuinvereniging “Alphen”
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Aangepast Onderhoudsschema VTV Alphen 2020
De 2e onderhoudsdag was gepland door het bestuur en omvat werkzaamheden op het eigen
eiland, pad, sloot, parkeerplaats en/of groenstrook. Inmiddels is dit gewijzigd in een onderhoud in
overleg met de eilandvertegenwoordiger.
Werkzaamheden voor deze ochtend kunnen zijn:
- Pad ophogen;
- Sloot baggeren en slootkant opschonen;
- Sloot schonen;
- Bosschages opruimen en mogelijk snoeien;
- Ruimte bij parkeerplaats opschonen;
- Lege tuinen op het eiland opschonen;
- Wat verder noodzakelijk is …………..
Voor deze ochtend gelden de volgende spelregels:
- Er wordt gezamenlijk gewerkt onder leiding
van de eilandvertegenwoordiger van 09.00 uur tot 11.45 uur. De werkzaamheden worden
in onderling overleg uitgevoerd. Er kan ook na overleg met de eilandvertegenwoordiger
individueel een taak worden uitgevoerd.
- Er is vooraf geen koffie/thee drinken in het clubgebouw.
De eilandvertegenwoordiger meldt bij het bestuur welke leden niet aanwezig zijn geweest
of geen werkzaamheden hebben uitgevoerd. Voor het niet aanwezig zijn geldt de
boeteregeling, zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement artikel 24.
- De voorgestelde datum kan gebruikt worden, maar men mag verplaatsen.
- Wanneer er materialen nodig zijn, bijvoorbeeld zand voor het ophogen van het pad of
speciaal gereedschap, dan moet men dit vroegtijdig via de eilandvertegenwoordiger bij het
bestuur aangeven.
- Deze werkochtend is niet vrijblijvend, maar verplicht.
Rooster voor 2e werkdag (onderhoudswerkzaamheden op eigen eiland):
Blauw is de gewijzigde datum!
Eiland
Datum 2e onderhoudsdag eigen eiland
A
In overleg met eiland
B
In overleg met eiland
C
In overleg met eiland
D
In overleg met eiland
E
In overleg met eiland
F
In overleg met eiland
G
4 juli 2020
H
4 juli 2020
I
4 juli 2020
J
4 juli 2020
K
18 juli 2020
L
15 augustus 2020
M
15 augustus 2020
N
1 augustus 2020
O
1 augustus 2020
P
12 september 2020
R
In overleg met eiland
S
29 augustus 2020

Datum Complex-onderhoudsdag
18 juli 2020
31 oktober 2020
28 november 2020
15 augustus 2020
14 november en 1 augustus 2020
14 november 2020
5 september 2020
5 september 2020
25 juli 2020
25 juli 2020
5 september 2020
5 september 2020
29 augustus 2020
29 augustus 2020
12 september 2020
4 juli 2020
26 september en 24 oktober 2020
26 september en 10 oktober 2020

Volkstuinvereniging “Alphen”
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Aangepast Onderhoudsschema Complex VTV Alphen 2020
Let op:
§ Werktijden van 09.00 uur tot 11.45 uur.
Vanaf 08.45 uur is er koffie/thee in de Houten schuur.
§ Er is in dit schema rekening gehouden met de feestdagen.
§ Mocht u op de ingeplande dag niet kunnen? Vooraf een nieuwe afspraak maken met het
bestuur.
§ Niet komen op de werkdag resulteert de eerste keer in een boete van € 20,- tweemaal
achtereen niet verschijnen is € 40,- en de derde maal niet aanwezig kost €‹ 100,-

Volkstuinvereniging “Alphen”
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Het houden van honingbijen op ons complex
Momenteel hebben we twee imkers met resp. 11 en 4 korven.
Inmiddels hebben we van twee leden een verzoek ontvangen om ook
bijen te mogen houden.
Voordat we hiervoor toestemming geven, gaan we eerst een
reglement opstellen voor het houden van bijen. Zo moet de
betreffende tuinder een opleiding voor imker gevolgd hebben en
ook omliggende tuinders moeten hiermee akkoord gaan. Met een
van de huidige imkers zijn in het verleden ook afspraken gemaakt.
Het houden van bijen is geen eenvoudige zaak en vergt ook veel tijd. Ook moet er in het begin
heel wat geld ingestoken worden. Daar de bijen uitvliegen naar het zuiden, moet het betreffende
lid ook beschikken over een tuin aan de vaarsloot (langs de Zegerbaan).
Zoals het er nu uitziet is het eigenlijk niet mogelijk dat er nog imkers bijkomen.
Als het aantal honingbijen toeneemt, bestaat het gevaar dat de wilde bij wordt verdrongen en dat
de al aanwezige honingbijen te weinig voedsel vinden voor het vullen van de raten.
Momenteel is er informatie opgevraagd bij de Groene Cirkel Bijenlandschap. Deze is bezig met een
inventarisatie van het aantal bijen in het gebied tussen Leiden en de oostgrens van Alphen aan
den Rijn.
Informatie op: https://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Themas/Leefomgeving/ProjectGroene-Cirkel-Bijenlandschap.htm

Ad Janmaat
Aardappelteelt: waarom is er een contract nodig
In ons eerste tuinbulletin van dit jaar hebben we al toegelicht waarom een verplicht
aardappelcontract nodig is. Aardappelen telen vormt een risico in verband met de ziekte
phytoftora. Door deze ziekte ontstaat knolrot, bruinverkleuring en afsterving van bladeren en
stengels.
Dit jaar is er extra streng gecontroleerd en dat heeft geleid tot enkele afwijzingen van
aardappelteelt, omdat er geen contract met situatieschets was ingeleverd.
In het huurcontract staat wat betreft de aardappelteelt het volgende in art. 4.1:
"De teelt van aardappelen op het gehuurde is slechts toegestaan als huurder bij het bestuur een
verzoek heeft ingediend middels een aardappelteelt contract en hij door het bestuur in het bezit is
gesteld van een door het bestuur verleende toestemming. Dit contract is slechts één seizoen geldig
en dient jaarlijks door huurder opnieuw te worden aangevraagd en ingediend. Voor het telen van
aardappelen dient de huurder zich aan de bepalingen zoals neergelegd in het aardappelteelt
contract te houden."
Deze bepaling moet ook in het huishoudelijk reglement in artikel 26 worden opgenomen.
In het huishoudelijk reglement staat wel al vermeld dat aardappelen slechts eenmaal per drie
jaren op dezelfde plaats mogen worden geteeld. Ook is er een bepaling opgenomen dat er het
eerste jaar van het lidmaatschap geen aardappels geteeld mogen worden.
Volkstuinvereniging “Alphen”
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Het bestuur komt komende jaarvergadering nog met een voorstel om het huishoudelijk reglement
te wijzigen en om ook de bepaling in het huurcontract in dit reglement op te nemen. Mogelijk
wordt er ook een sanctie opgenomen bij het niet nakomen van het reglement. Een lid heeft dit
jaar de situatieschets bij het contract op een ludieke manier ingevuld.
Hieronder deze situatieschets die bij het contract was gevoegd.

Wist u dat?
• Er voor het eerst een wachtlijst is bij VTV Alphen voor het huren van een tuin?
• Inmiddels zijn er ook veel fraaie tuinen te bewonderen op ons complex.
• We enkele aanmeldingen hebben van leden om bestuursactiviteiten te willen gaan
vervullen.
• We ook nog steeds op zoek zijn naar een secretaris voor ons bestuur.
• Er nog steeds leden zijn die zeggen dat ze geen e-mailadres hebben!
• We graag van iedereen een e-mailadres willen hebben, zodat de communicatie sneller en
goedkoper verloopt.
• We nog steeds een “1,5 meter maatschappij” hebben.

Volkstuinvereniging “Alphen”
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Tenslotte
Aan het einde van dit bulletin een kort woordje namens de redactie.
Naast de vele mededelingen van bestuur en de agenda voor de uitgestelde ledenvergadering is dit
blad natuurlijk ook een mogelijkheid om mede-tuinders te informeren over interessante artikelen
betreffende een moestuin.
Nu we het blad digitaal verspreiden is er ook meer ruimte voor leuke artikelen en tuinweetjes.
Dit voorjaar zijn er vele nieuwe huurders op ons complex bij gekomen. Wij hopen als bestuur dat
deze tuinders enthousiast worden ontvangen op de verschillende eilanden. Help zo nodig de
nieuwkomers met het beantwoorden van vragen en geef ze advies waar nodig.
Helaas hebben we nog steeds niet van alle leden hun juiste emailadres. Ontvangt u momenteel
geen berichten van de vereniging? Stuur dan een email naar: info@vtvalphen.nl
Alleen op deze wijze kunnen wij een compleet bestand van emailadressen opbouwen.
Komt u deze zomer nog vermeldenswaardige zaken tegen?
Schrijf er iets over en stuur het ons toe via: info@vtvalphen.nl
Voor nu wensen wij u allen een goede zomer toe. We hopen de komende maanden veel tuinders
op ons complex te ontmoeten die met veel enthousiasme de moestuin een stralend uiterlijk
komen geven. Veel tuinplezier en succes toegewenst.
En laten we hopen dat door ons gedrag de corona-beperkingen tot een minimum kunnen worden
teruggebracht.
Namens de redactie,
Gert de Geest

Het volgende tuinbulletin verschijnt eind oktober 2020
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