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 Inmiddels zijn we de maand januari alweer gepasseerd. Het nieuwe jaar 2021 heeft de verwachting 
een beter jaar te worden dan 2020. Dat was voor de meesten van ons een jaar om maar 
weer snel te vergeten door alle beperkingen en mogelijk ook ziekte door het COVID-19 virus. 
We rekenen erop dat de vaccinatie nu echt op gang gaat komen en dat we in de loop van het 
jaar weer een “normaler” leven kunnen leiden. Gelukkig kunnen we ons prijzen met een volkstuin. We 
konden in de lockdown-periode en tijdens de beperkingsmaatregelen rondom het virus, toch redelijk 
veilig op onze tuin aan het werk.  Velen van onze leden hebben hier dan ook veelvuldig gebruik van 
gemaakt. Om u allen toch op de hoogte te stellen van een aantal lopende zaken binnen de vereniging, 
hebben we deze nieuwsbrief opgesteld. We wensen eenieder alvast een gezond en vruchtbaar tuinjaar 
2021 toe. 

  

 
Gezien de huidige beperkingen om samenkomsten te organiseren, heeft het bestuur besloten om de 
jaarlijkse ledenvergadering voorlopig uit te stellen. We hopen dat het in de maand April of Mei wel 
weer mogelijk is. Het tuinbulletin zullen we dan ook iets later dan normaal laten verschijnen. 
Normaliter worden de agenda en vergaderstukken voor de jaarvergadering hierin gepresenteerd. 
Nog even geduld hiervoor. U krijgt op een later tijdstip een uitnodiging en het tuinbulletin 
toegestuurd. 
 
  
 
Nu de regels regelmatig aangepast worden en we veelal met een schrijven achter de feiten aanlopen, 
willen wij u vragen vooral de landelijke en/of lokale RIVM-regels rondom COVID-19 te 
blijven naleven. Houd u op de hoogte! 
 
Maatregelen om verspreiding te voorkomen: 

• Was vaak je handen met water en zeep, daarna goed drogen. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
• Schud geen handen. 
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
• Volg de laatste aanwijzingen via de nieuwsmedia. 
• Alleen samen kunnen we dit coronavirus overwinnen! 
• Video me informatie over het testen op het coronavirus: 

https://www.youtube.com/watch?v=uWie9fozJMM&feature=youtu.be 
• Tot en met 9 februari 2021 is er een Avondklok, dit geldt ook op ons 

complex! 

Een nieuw tuinjaar 

Algemene Ledenvergadering 2021 

Update Corona-maatregelen 
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In de afgelopen maanden zijn we in kleine groepjes (2 à 3 personen Coronaproef) op het 
complex aan het snoeionderhoud begonnen. Op verschillende plaatsen is reeds gezaagd in de 
bermen en op tuinen. Op de parkeerplaatsen ligt al veel snoeihout dat versnippert moet 
worden. We doen dit jaarlijks begin maart. Nu de corona-maatregelen nog niet geheel duidelijk 
zijn, staat de juiste datum nog niet vast. 
Het plan is om op zaterdag 6 of 13 maart 2021 dit afval te gaan versnipperen. Afhankelijk van de 
dan geldende maatregelen rondom het COVID-19 virus, kan de datum worden verplaatst. We 
hebben immers veel helpende handen nodig. Wanneer je maar met 2 of 3 personen bij elkaar 
mag staan, kan dit versnipperen niet doorgaan. 
Wel willen we eenieder die zou willen helpen, vragen zich alvast aan te melden. Zodra er dan 
een datum bekend is, kunnen we deze via de email of WhatsApp delen. 
Kunt u meehelpen bij het versnipperen?  
Meld je aan bij Gert de Geest (gdegeest@gmail.com of info@vtvalphen.nl ) en je krijgt dan de 
juiste datum van ons door.  

Tot begin maart kunt u de gesnoeide takken op de betonplaten 
leggen. Geen bomen en struiken met wortels of kluit! 
Geen mais- en rietafval! De machine loopt hierop vast en geeft 
veel schade en ergernis bij de vrijwilligers. 

 
 
 
In de brief die bijgevoegd was bij de jaarrekening voor 2021 werd er al op gewezen: 
“Aardappelcontracten ook in 2021 weer op tijd inleveren.” 
Iedereen die aardappelen op zijn tuin wil telen is verplicht dit vooraf, middels een 
aardappelcontract aan te vragen. Wij hebben als bestuur van de vereniging de plicht dit bij 
te houden en toe te zien op hetgeen in onze Statuten en Huishoudelijk Reglement in artikel 
26 staat beschreven. 
Een aardappelcontract 2021 kun u downloaden op onze website op: 
https://www.vtvalphen.nl/wp-content/uploads/2021/01/Aardappelteeltcontract-2021-2.pdf  
 
Dit correct ingevulde contract dient u samen met een duidelijke tekening 
(plattegrond tuin) voor 31 maart 2021 in te leveren. 
Dit kan via de speciale brievenbus aan de Houten schuur of per email naar 
info@vtvalphen.nl . 
 
Let op:  
Te laat ingeleverde contracten worden niet meer in behandeling genomen en dat betekent 
dat u dit jaar geen aardappelen kunt verbouwen.  
Het bestuur controleert jaarlijks alle aanvragen en de tuinen waarop aardappelen 
geteeld mogen worden. Aardappelen zonder contract moeten van de tuin worden 
verwijderd! 
 
 
 
In het eerstvolgende tuinbulletin van 2021 zal het nieuwe onderhoudsschema voor 2021 
worden gepubliceerd. Houdt u er rekening mee dat we ook in 2021 ieder lid tweemaal 
inroosteren en op uw hulp rekenen: éénmaal voor het complex en éénmaal op uw eigen 
eiland/pad. Bij publicatie van het schema volgt nadere uitleg.  

Versnipperen snoeihout 2021 

Aardappelcontract 2021 

Onderhoudsschema voor tuincomplex 2021 
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Ons bestuurslid Moni Ghaoui zal dit rooster, evenals vorig jaar, opstellen en aan de sleutelhouders 
van het toilet toesturen. Ook hier zal de toeklichting bij het rooster worden gevoegd. 

 

Dat het tuinieren sinds de Corona-crisis populair is geworden, hebben we ook bij onze 
tuinvereniging kunnen merken. Er komen regelmatig nieuwe aanvragen voor het huren 
van een tuin binnen.  
 
Per 1 januari 2021 hebben we 4 nieuwe leden en staan er 8 geïnteresseerden op de wachtlijst.  

 

 

We zijn blij u te mogen mededelen dat we na lange tijd weer een nieuwe secretaris voor onze 
vereniging hebben gevonden. Vanaf 1 januari 2021 zal Wim Doodhagen (tuin I04A) zich gaan 
inwerken als onze nieuwe secretaris. Op de eerstvolgende ledenvergadering hopen we hem in deze 
functie te kunnen benoemen. Wim stelt zichzelf voor in deze nieuwsbrief. 

Helaas moeten we het vertrek van ons bestuurslid Harrie van de Wal aan u mededelen. Harrie gaat 
vanaf 1 april 2021 met zijn gezin verhuizen naar Musselkanaal in de provincie Groningen. Langs deze 
weg willen wij Harrie alvast hartelijk bedanken voor zijn werkzaamheden voor onze vereniging. 
Harrie heeft veel werk verricht bij de uitgifte van nieuwe tuinen, de tuincontroles en het 
complexonderhoud. Wij wensen Harrie met zijn gezin een goede toekomst in Groningen. 

Door het vertrek van Harrie is er momenteel weer een plaats als bestuurslid vrijgekomen. Wij zijn 
altijd op zoek naar enthousiaste tuinders die ons bestuur zouden willen versterken. 
Heeft u interesse? Meldt u aan en woon een of meerdere vergaderingen bij om een 
beeld van de werkzaamheden te verkrijgen.  

 

 
 

 
 
Ik ben Wim Doodhagen. Ruim 69 jaar geleden geboren in Leeuwarden en daar opgegroeid.  In mijn 
werkzame leven via Breda, Roermond en weer een tijdje in Friesland, in 1991 met mijn gezin (vrouw 
en twee zonen) neergestreken in Alphen aan den Rijn. Ik heb ruim 37 jaar gewerkt bij de ANWB, met 
name in de Retail-tak. Vanaf 1990 tot in 2011 op het hoofdkantoor in Den Haag. 
Ik heb naast mijn gezin en werk altijd vrijwilligerswerk gedaan, vooral in het handbal. Nadat ik rond 
mijn twintigste een zware knieblessure opliep was op niveau spelen er niet meer bij. Als o.a. 
jeugdtrainer, coach, scheidsrechter en bestuurslid heb ik me bij verenigingen in mijn respectievelijke 
woonplaatsen (in Alphen bij s.v. Rijnstreek) verdienstelijk kunnen te maken. De afgelopen 15 jaar is 
het handbal uit het zicht geraakt en ik ben ik o.a. een tijd penningmeester geweest bij ‘mijn’ 
bridgeclub. Na het stoppen met betaald werken, ben ik een tijd als vrijwilliger actief geweest bij Het 
Gilde, o.a. als taalcoach. Van 2017 tot medio 2020 was ik bestuurslid van de VVV in Alphen. 
 
Sinds een jaar of zes heb ik nu een volkstuin. Door omstandigheden heb ik daar de afgelopen jaren 
weinig tijd aan besteed, waardoor mijn tuin een verwaarloosd geheel was geworden. Het was dan 
ook niet meer dan terecht dat het bestuur van VTV Alphen mij begin 2019 voor de keus stelde: of de 

Toiletrooster voor 2021 

Ledennieuws 

Bestuursleden 

Kennismaking met de nieuwe secretaris: Wim Doodhagen 
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zaak opknappen of de huurovereenkomst beëindigen. Ik heb er nu meer tijd voor: de tuin is flink 
opgeknapt en dan keert ook het plezier erin weer terug en kijk ik alweer uit naar het komende 
seizoen. 
 
Ik heb me aangemeld als secretaris van VTV Alphen, ook omdat ik vind dat zo lang je het kunt doen 
vrijwilligerswerk ‘erbij hoort’.  
Doordat er een tijdlang geen secretaris geweest is en de werkzaamheden nu over een aantal andere 
bestuursleden verdeeld zijn, is het nog even aftasten. Het weer gaan werken met een secretariaat is 
ook van invloed op de taken en werkzaamheden van andere bestuursleden en dat is wennen. Maar 
dat gaat vast goed komen! 
 

Bestuur VTV Alpen 
januari 2021 
 
 


