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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  
 
(Kandidaat) Secretaris: Wim Doodhagen 
Mobiel: 06-53438516 
E-mail: secretaris@vtvalphen.nl 
 
Penningmeester: Ad Janmaat, 
Essenburg 33 
2402 KR Alphen a/d Rijn 
Tel. 0172-444815 
E-mail: penningmeester@vtvalphen.nl 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2e Secretaris en Aardappelteeltcontrole: 
Vacant 
E-mail: info@vtvalphen.nl  
 
Bouwvergunningen:  Esat Ulusoy, 
Mobiel: 06-33042865 
E-mail: bouwvergunning@vtvalphen.nl 
 
2e Penningmeester: Moni Ghaoui 
Mobiel: 06-55776560 
E-mail: penningmeester@vtvalphen.nl 
 
Lid en Complex onderhoud: 
Vacant 
Email: info@vtvalphen.nl  
 
Lid en ICT-ondersteuner: 
Dennis Kiewiet 
Mobiel: 06-21255612 
Email: dennis.kiewiet42@gmail.com  
 
Ledenadministratie: 
secretaris@vtvalphen.nl 
 
Tuinbulletin:  
Gert de Geest 
Email: redactie@vtvalphen.nl  
 
 
 
 
 

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 
 
Het nieuwe tuinseizoen is begonnen. 
Beste tuinders, het zijn lastige tijden tijdens deze coronacrisis. Wij 
hebben als bestuur te maken met regels van de Rijksoverheid, het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook wij vinden het vervelend als 
bestuur om u telkens met veranderende regels te confronteren, maar wij zijn dat aan u verplicht.  
Wij moeten voorkomen dat op het complex het coronavirus kan worden verspreid. Gelukkig 
houden vele leden zich (zoveel mogelijk) aan de regels, maar helaas zijn er ook altijd mensen die 
zich niet aan de opgelegde regels houden. Als bestuur hebben we enkele malen klachten 
ontvangen van leden en bewoners van de Ridderbuurt dat er op tuinen met grote groepen 
gebarbecued wordt. Wij wijzen erop dat dit niet is toegestaan. De bezoekregels voor thuis 
(maximaal 1 persoon op bezoek) gelden ook op uw tuin. 
Binnenkort kan er weer water getapt worden bij de Houten schuur. Jammer genoeg wordt er niet 
zuinig met de kraan omgesprongen. Er wordt soms met geweld op de kraan geslagen, omdat er 
geen water getapt kon worden. Gevolg: de kraan is defect. Het water wordt immers in de winter 
altijd afgesloten. Er kan zolang er vorst mogelijk is dan ook geen water getapt worden. De 
aanschaf van een nieuwe kraan kost de vereniging € 77,- en dat is jammer. 
Maar genoeg hierover, laten we ons op het nieuwe tuinseizoen 2021 concentreren, want dat 
begint weer.  “Goed begonnen, half gewonnen”.        
De zomer lijkt misschien nog ver weg, maar je kunt nu al op je gemak beginnen met het 
voorbereiden van een nieuw tuinseizoen 2021.  
Ben je er al klaar voor? En kun je er weer volop tegenaan? 
Inmiddels liggen de eerste maanden van het seizoen al achter ons en staan we voor de deur van 
het nieuwe seizoen.  
Laten wij hopen op een mooi tuin seizoen 
Veel moestuinplezier in 2021. 
 
Uw voorzitter,  
E. Thesing 
 

Mededelingen van het Bestuur 
 
Een nieuw tuinjaar, maar helaas nog niet zonder Corona 
We leven alweer enkele maanden in het jaar 2021 en hier ligt dan een uitgesteld tuinbulletin. 
Het eerste van het jaar 2021. Normaal gesproken wordt dit eerste nummer uitgegeven in de 
maand februari en voorzien van alle benodigde vergaderstukken voor onze Algemene 
Ledenvergadering (ALV). Deze staat reeds vele jaren gepland in de maand maart. Inmiddels weten 
we dat het Coronavirus ons leven danig heeft beïnvloed. Op dit moment is het nog steeds niet 
toegestaan om bijeenkomsten in het openbaar te organiseren. Het bestuur heeft ervoor gekozen 
om niet over te gaan tot een digitale jaarvergadering, maar deze uit te stellen tot een later tijdstip.  
We rekenen erop dat dit soort bijeenkomsten uiterlijk in juni 2021 weer mogelijk zullen zijn.  
We hebben besloten dat we alle vergaderstukken die voor deze vergadering nodig zijn alvast in dit 
bulletin publiceren. Zo bent u als lid op de hoogte van de financiële en organisatorische situatie 
van uw vereniging op dit moment. Op een later tijdstip volgt dan de officiële datum en uitnodiging 
voor de ALV. 
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Voorjaarscontrole op het complex  
Door het later verschijnen van dit eerste tuinbulletin liggen de aankondiging van de 
voorjaarscontrole en de controledatum wat dichter op elkaar. Echter het controlemoment is niet 
anders dan de voorgaande jaren. Dit jaar (2021) zullen we begin mei (week 17/18) de 
jaarlijkse voorjaarscontrole op ons complex uitvoeren. We willen als bestuur middels 
deze controles proberen ons complex er jaarlijks beter uit te laten zien. We hopen dat 
u als tuinder ook geniet van een schoon complex. Een goede start met het opruimen van alle 
rommel op de tuin, het spitten van uw tuin en het opknappen van de schuur of kas, geeft het 
complex in het voorjaar een goede en verzorgde uitstraling. Spreek vooral uw buurman of 
buurvrouw aan als hij of zij rommel op de tuin heeft of achterstallig onderhoud. Daarnaast kunt u 
dit ook aan een bestuurslid doorgeven! Alleen door samenwerking en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid kunnen we het complex een verzorgd uiterlijk geven.  
Als bestuur rekenen we ook hier op onze leden! 
 
Stookperiode kachels 
De winterperiode is alweer voorbij. Wij willen u allen eraan herinneren dat met het 
komen van de lente op 21 maart, de stookperiode op ons complex ten einde liep. 
Wij willen u erop wijzen dat, conform het Huishoudelijk reglement, kachels alleen 
gestookt mogen worden in de periode van 15 oktober t/m 21 maart.  Wij rekenen 
ook nu weer op uw medewerking. In de afgelopen winter hebben we als bestuur 
regelmatig klachten van buurtbewoners (uit de Ridderbuurt) ontvangen omtrent de 
vervuilende rook van de kachels op ons complex. Ook is meerdere malen de 
afdeling Handhaving van de Gemeente Alphen aan den Rijn door bewoners ingeschakeld.  
De overlast van rook komt veelal doordat er nat hout wordt gestookt of verontreinigd hout, zoals 
pallets, afvalhout en meubelhout. Om de buurtbewoners en uw buren op de tuin tegemoet te 
komen en geen overlast te bezorgen, willen we u met klem verzoeken de stookregels in acht te 
nemen.  
 
Onderhoudsschema 2021 
Elders in dit blad vindt u het onderhoudsschema voor het jaar 2021.  Het afgelopen 
jaar hebben we gemerkt dat op sommige werkdagen er veel tuinders aanwezig 
waren, terwijl op andere momenten we te weinig of geen tuinders hadden. We 
hebben voor dit jaar dan ook een rooster opgesteld waarbij er wekelijks een 
complexonderhoudsploeg aanwezig is. De groep is dan welliswaar wat kleiner, maar 
er kan gedurende het gehele jaar onderhoud worden gepleegd. Immers onkruid stopt ook niuet 
met groeien! Verder hebben we ook dit jaar geen vrije zomervakantieperiode ingeroosterd. Vooral 
in de zomerperiode groeit het onkruid snel en is er veel werk op het complex te doen.  
Het bestuur heeft wel geconstateerd dat er jaarlijks nog te veel tuinders niet op de geplande 
datum aanwezig zijn om te helpen bij de werkzaamheden. 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 en deze boete kan oplopen tot € 100,-   
Mocht u onverhoopt ziek of niet aanwezig kunnen zijn? Meldt dit tijdig vooraf en maak 
een nieuwe afspraak! Dit kan via W. Nulkes of info@vtvalphen.nl , maar mag ook via de 
eilandvertegenwoordiger of de contactpersoon van de betreffende werkochtend. 
Achteraf melden dat u niet aanwezig kon zijn wordt niet geaccepteerd en is boeteplichtig! 
De werkochtenden starten altijd om 08.45 uur bij de Houten schuur. Hier is dan koffie 
en/of thee aanwezig.  
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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.  
Evenals vorig jaar worden alle tuinders tweemaal per jaar opgeroepen voor een onderhoudsbeurt 
op ons complex. Zie hiervoor Huishoudelijk Reglement.  
Het schema voor deze 2e werkochtend staat eveneens in dit blad vermeld. 
Tijdens deze 2e werkochtend wordt gewerkt aan de verbetering of verbreding van het tuinpad, de 
bermen van het eiland of de slootkant van het eiland. De werkzaamheden zijn ter verbetering van 
uw eigen moestuin omgeving. In overleg met de eilandvertegenwoordigers is afgesproken dat zij 
tijdens deze 2e werkochtend de leiding hebben en niet aanwezigen rapporteren bij het bestuur. 
We rekenen op ieders medewerking. 
Noteer de juiste data alvast in uw agenda! 
 
Complexonderhoud gedurende de wintermaanden 
Tijdens de afgelopen wintermaanden zijn enkele bestuursleden aan de slag gegaan 
met het onderhoud van ons complex. Door de corona-maatregelen kon dit alleen in kleine 
groepjes van 2 à 3 personen. Er is op verschillende plekken gesnoeid in de bosschages rondom ons 
complex. Er zijn een aantal bomen opgekroond en gesnoeid.  
Regelmatig krijgen we vragen/klachten van tuinders over bomen in de bosschages. Men heeft last 
van eikels of zaden van een boom. Dit is voor ons als bestuur geen reden om bomen om te zagen. 
De bosschages zijn er om het aanzicht van ons complex groen te houden. Natuurlijke vruchten en 
zaden horen daarbij.  
Ook dit jaar werd er weer een versnipperdag gehouden. Voor zaterdag 6 maart 2021 hadden we, 
geheel volgens de coronaregels, een planning gemaakt voor het versnipperen. Door zoveel 
mogelijk met tweetallen te werken, mondkapjes te gebruiken en tijdblokken van twee uur te 
plannen, konden we alle snoeihout verwerken. Op een prachtige zonnige dag hebben we met veel 
tuinders hard gewerkt.  Alle snoeihout is versnipperd en de betonplaten zien er weer leeg en 
schoon uit. Bedankt alle vrijwilligers die geholpen hebben!  
 
 
Aardappelteelt in 2021  
In de nieuwsbrief van januari 2021 hebben we de oproep gedaan voor het inleveren 
van de aardappelcontracten. Ook dit jaar zijn weer vele aanvragen om aardappelen 
te telen ontvangen. De uiterste inleverdatum van de contracten, 31 maart 2021, is 
inmiddels verlopen. Alle ingeleverde contracten zijn behandeld en de tuinders 
hebben een reactie op hun aanvraag ontvangen.  
Wilt u dit jaar weer aardappelen telen, maar bent vergeten een verplicht aardappelcontract in te 
vullen en in te leveren? Helaas, dan is dit niet meer mogelijk. 
Te laat ingeleverde formulieren worden niet meer in behandeling genomen en u krijgt een verbod 
om aardappelen te verbouwen in 2021.  
Evenals vorig jaar zal het bestuur een controle uitvoeren op het telen van de aardappelen. Heeft u 
zonder contract of op een andere plaats dan in het contract is aangegeven, aardappelen gepoot, 
dan moet u deze verwijderen of ze worden verwijderd.  
Aardappelen brengen ziektes met zich mee vandaar deze strenge maatregelen die ook ons 
opgelegd worden door de overheid. We weten allemaal dat aardappelen telen risico’s met zich 
meebrengt. De ziekte Phytoftora kan de oogst lelijk verwoesten. Deze ziekte veroorzaakt knolrot 
en een bruinverkleuring en afsterving van de bladeren en stengels. Op tomaat kan deze ziekte 
voor vroegtijdige afsterving van bladeren en stengels zorgen. Aardappelen en tomaten staan 



Volkstuinvereniging “Alphen”  8 
	

bekend om hun gevoeligheid voor deze ziekte. Om die reden moeten aardappelen gedurende drie 
jaar achtereen op verschillende delen van uw tuin worden verbouwd. Via de registratie hiervan 
proberen we de ziekte te beperken en mislukte oogsten te voorkomen.  
Houdt u strikt aan de gestelde regels!  
 
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. Natuurlijk willen wij ook graag op de hoogte gesteld worden 
bij het overlijden van één van onze leden. 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. 
Ons lid Ewout Bogerman (P 01) is onlangs opgenomen i.v.m. een ontsteking in zijn hand en 
verblijft momenteel in een revalidatiecentrum om verder te herstellen. Wij wensen hem van harte 
beterschap. 
 
In memoriam: 
Op 30 december jl. is onze oud-voorziiter Aart Puijk overleden. Aart was al lid vanaf 1984 en hij is 
voorzitter geweest van 2006 t/m 2011. Hierbij wensen wij zijn vrouw Anneke heel veel sterkte met 
dit verlies. 
 
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). 
 
Wegbrengen van tuinafval en vuil bij het Afvalbrengstation De Limes.  
Tijdens de corona-periode is het Afvalbrengstation op alleen op afspraak geopend. 
Er kan eenvoudig een tijdslot worden besproken en let ook op dat er voor een aantal 
afvalsoorten kosten worden berekend. Kijk voor de juiste informatie op: 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Afval/Afvalbrengstation_Ecopark_De_Limes  
De openingstijden zijn: Maandag t/m zaterdag van 08.00 uur t/m 17.00 uur. 
 
Ledennieuws  
Het afgelopen jaar hebben alle tuinverenigingen in Nederland gemerkt dat door de 
Corona-crisis het hebben van een moestuin erg populair is geworden. Vrijwel alle 
tuinverenigingen hebben inmiddels een wachtlijst. Zo ook onze vereniging. Op dit moment hebben 
we nog acht (8) nieuwe leden op de wachtlijst staan. Zoals hieronder te lezen is, mogen we ook bij 
onze vereniging een aantal nieuwe leden welkom heten. We hopen dat men zich snel thuis voelt 
bij onze vereniging. 
We hebben de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen: 
Tuin C 02  Abdul Abdulbawab    Tuin H 01A T. Petiet 
Tuin E 15  J. Ziubrinsewicz    Tuin J 05    R. Jamil 
Tuin S 07 A Sergey     Tuin J 04   S. Meijerink 
Tuin A 04  S. Hengeveld     Tuin F 02  J. Mulder (was al lid) 
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Wij hebben de volgende opzeggingen ontvangen: 
Tuin A 04  C. Schouten 
Tuin F 05B  H. vd Wal 
 
Bij vragen hierover kan men bij Willem Nulkes of Ad Janmaat terecht. (tuinuitgifte@vtvalphen.nl)  
 
Vergadering zusterverenigingen 
Ook in het afgelopen jaar november is de vergadering met de zusterverenigingen helaas in 
verband met de corona-maatregelen niet doorgegaan. Inmiddels hebben de verenigingen in 
Hazerswoude, Boskoop, Benthuizen en Koudekerk aan den Rijn ook een nieuw huurcontract met 
de Gemeente Alphen aan den Rijn afgesloten voor hun complex. Op deze wijze heeft de 
Gemeente Alphen aan den Rijn voor alle tuinverenigingen in haar gemeente een huurcontract 
afgesloten met dezelfde voorwaarden. Ook bij deze verenigingen verliep het proces niet geheel 
soepel. We hebben het voornemen om in november 2021 deze vergadering te 
plannen. 
 
Bestuursleden gezocht 
Deze oproep heeft al meerdere malen in het tuinbulletin gestaan. Gelukkig hebben we 
het afgelopen jaar een nieuwe secretaris in de persoon van Wim Doodhagen gevonden. Zie 
meer hierover in Nieuwsbrief 1 van januari 2021. 
Tot het moment dat we hem officieel, tijdens een Algemene Ledenvergadering, kunnen benoemen 
zal hij alvast de secretariaatswerkzaamheden vervullen. We wensen Wim veel succes. 
 
Helaas moeten we ook afscheid nemen van ons bestuurslid Harrie van der Wal. 
Harrie verhuist per 1 april 2021 met zijn gezin naar het Groningse Musselkanaal. 
We bedanken Harrie voor zijn inzet als bestuurslid en wensen hem een fijne toekomst in 
Groningen. Als dank voor zijn inzet en tijd in ons bestuur en als blijvende herinnering aan 
de tuinvereniging, hebben we Harrie als geschenk een appelboom (Rode Boskoop) 
gegeven.	 
 
Met het komen en gaan van bestuursleden en de leeftijd in acht genomen van enkele huidige 
bestuursleden, zijn we nog steeds op zoek naar (jonge) enthousiaste leden die ons bestuur willen 
versterken. Dus wederom de oproep:  
Wilt u het bestuur ondersteunen? Laat het ons weten, we zijn er blij mee. 
Een informatief gesprek of het bijwonen van een bestuursvergadering is altijd mogelijk. 
 
Vergaderstukken 
Op de volgende bladzijden kunt u al enkele benodigde stukken voor onze algemene 
ledenvergadering vinden. Bewaar dit nummer goed en neem het mee naar de jaarvergadering. 
De juiste datum en de definitieve agenda zal via de nieuwsbrief worden bekend gemaakt, zodra de 
corona-maatregelen dit toelaten. We hopen op uiterlijk juni 2021. Houd de nieuwsbrief en de 
website in de gaten.  
Het verslag van de algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2020 staat op pagina 12 van het 
Tuinbulletin 3 van 2020. 
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Voorstel verbetering parkeerplaatsen van het complex 
In de afgelopen winter zijn enkele bestuursleden aan de slag gegaan 
met het uitwerken van plannen voor verbetering van onze 
voet/fietspaden en parkeerplaatsen. Het is inmiddels alweer zo’n twee 
jaar geleden dat de Ridderbuurt een dijkverhoging en nieuwe asfaltering 
heeft gekregen. Wij hebben als tuinvereniging toen de brugdelen en de 
toerit naar de parkeerplaatsen kunnen laten asfalteren, maar het overige deel van de 
parkeerplaatsen komt voor rekening van de vereniging. In het nieuwe huurcontract staat dat de 
verhuurder, Gemeente Alphen aan den Rijn, verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 
paden. Met hen hebben we dan ook afspraken kunnen maken voor het opknappen en dichten van 
de scheuren in de twee voet/fietspaden op ons complex. De parkeerplaatsen komen echter voor 
rekening van de vereniging. De verhuurder stelt hiervoor geen geld beschikbaar.  
Om een inzicht in de kosten hiervoor te krijgen hebben we in de winterperiode 
vertegenwoordigers van wegenbouwbedrijven uitgenodigd om offertes te maken voor het 
verbeteren van onze parkeerplaatsen. We hebben een drietal bedrijven op bezoek gehad. Wel 
even schrikken van de bedragen. Voor het opnieuw asfalteren van de vier parkeerplaatsen (bij pad 
A/B, de Houten schuur, pad N/O en pad P) komen de kosten op ruim € 20.000,- 
Dit bedrag hebben we helaas niet in kas voor het complexonderhoud. In het bestuur hebben we 
besloten dat de prioriteit uitgaat naar het asfalteren van de parkeerplaats bij pad A/B en pad N/O 
en dat er op de parkeerplaats bij de Houten schuur een verbetering/reparatie aan de overgang 
van het oude en nieuwe asfalt gemaakt moet worden. Dit is een zwak deel. We hopen dat we deze 
drie verbeteringen voor een bedrag rond de € 10.000,- kunnen latern verrichten. We gaan de 
bedrijven hiervoor een nieuwe offerte vragen. Tijdens de algemene Ledenvergadering zal het 
bestuur de leden dan ook om toestemming vragen om het voorgestelde bedrag te mogen gaan 

uitgeven aan deze plannen. We hopen tegen die tijd ook een exacte 
prijsopgave voor de genoemde werkzaamheden te hebben.  
De bedrijven waarmee we gesproeken hebben zijn: Aannemingsbedrijf 
Vermeulen Groep uit Benthuizen, Koster B.V. uit Noorden en 
Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon B.V. uit Bodegraven.  
 

Tunnel- of foliekassen en “groene” Tomatenkassen 
Afgelopen jaar hebben we met de Gemeente Alphen aan den Rijn een afspraak kunnen 
maken over het tijdelijk plaatsen van tunnelkassen en “groene” tomatenkassen zonder 
bouwvergunning.  
Afgesproken is, zie tuinbulletin zomer 2020, dat dit soort kassen gedurende de periode 
van 1 april t/m 1 november zonder bouwvergunning opuw tuin geplaatst mogen 
worden. Denk eraan dat ze wel meetellen voor het maximaal toegestane aantal vierkante meters 
voor kas/broeibak. Dit is maximaal 10% van uw tuinoppervlakte. 
Helaas hebben een aantal leden zich niet aan deze afspraak gehouden en hebben de kas 
gedurende de winterperiode op hun tuin laten staan. Dit jaar zijn er nog geen maatregelen en 
waarschuwingen hiervoor uitgeschreven. Dit gaan we in de winter van 2021 wel doen. 
Ook blijkt het niet voor niets dat deze kassen gedurende de winterperiode beter afgebroken 
kunnen worden, want met de storm in de week van 12/13 maart zijn een aantal van dit soort 
kassen kapot gewaaid. Jammer voor de eigenaar, want meestal valt er weinig aan te repareren. 
Houd u dus aan de afspraak komende winter! 
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Bestuurlijk Jaarverslag over het jaar 2020 
 
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Het jaar 2020 zal de geschiedenis 
ingaan als het Corona-jaar. Een jaar waarin we als burgers veel beperkingen 
opgelegd kregen en vooral op onze gezondheid moesten letten. “Alleen 
samen kunnen we de strijd tegen het virus winnen”, was het motto. Een 
jaar waarin veel activiteiten op een laag pitje kwamen te staan en 
samenkomsten en vergaderen lastig werd.  
Gelukkig heeft een groot deel van onze leden zich, meestal volgens de regels, op zijn/haar 
volkstuin kunnen vermaken. Het groeien en bloeien van de bloemen en planten ging immers 
gewoon door. Ook konden we alleen of met het gezin onze (vrije) tijd doorbrengen op de tuin en 
hier rustig genieten van het mooie weer en de natuur. Het was immers een prachtig voorjaar en 
mooie zomer in 2020. 
De onderhoudswerkzaamheden op ons complex moesten noodgedwongen tot aan 1 juli 2020 
worden uitgesteld. Het onderhoudsschema hebben we daarop aangepast en hebben langer in het 
jaar (t/m november) doorgewerkt met het onderhoud. Veel leden hebben zich noodgedwongen, 
buitenlandse vakanties waren immers niet goed mogelijk, op hun tuin vermaakt gedurende de 
zomer. Het was een droog, maar toch succesvol tuinjaar. 
Ondanks de coronacrisis heeft het bestuur heeft maandelijks kunnen vergaderen. Dit ging veelal 
digitaal en het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) hebben ook een aantal 
malen fysiek bij elkaar kunnen komen. Het bestuur heeft na een lange periode eindelijk weer zicht 
op een secretaris. Wim Doodhagen heeft zich aangemeld om met ingang van 1 januari 2021 deze 
taak te gaan vervullen. Helaas heeft Harrie van der Wal aangekondigd dat hij met ingang van 
maart 2021 gaat verhuizen naar Groningen. De zoektocht naar nieuwe en vooral jonge 
bestuursleden blijft noodzakelijk. 
Met name de tuincontroles en de administratieve rompslomp hierbij neemt nogal wat tijd in 
beslag. Naar aanleiding van de voorjaarscontrole zijn er weer een aantal brieven verstuurd. Ook 
zijn er een aantal aardappelcontracten afgekeurd en hebben we bij een aantal leden de 
aardappelen uit de grond moeten halen. Zij hadden geen contract of hadden de aardappelen op 
de verkeerde plaats gepoot. Bij de najaarscontrole zijn er minder brieven verstuurd; in enkele 
gevallen ging het om niet schoonmaken van de sloot. Aan deze leden zijn de kosten voor het 
schoonmaken in rekening gebracht. Met enkele leden zijn duidelijke afspraken gemaakt over het 
gebruik en het onderhoud van hun tuin. Hiervoor zijn ook sancties afgesproken. 
Harrie en Willem hebben samen weer veel werk verzet wat betreft de tuinuitgiften. Ook de 
opzeggingen en de controles die daaruit voortkomen kosten veel tijd. Aan het einde van het jaar 
stonden er nog zes nieuwe leden op de wachtlijst. 
De opkomst bij het complexonderhoud is dit jaar vrij goed geweest. Door het uitgestelde 
onderhoudsschema hebben een aantal leden later nog een onderhoudsbeurt uitgevoerd. Hierdoor 
is het uitgeschreven aantal boetes beperkt gebleven. De onderhoudslijst hangt op het 
mededelingenbord bij het clubgebouw en staat ook op de website. Het tweede onderhoud, welke 
bedoeld is voor het pad-onderhoud op eigen eiland en het onderhoud van de aangrenzende 
groenvoorziening, is dit jaar beter verlopen. Op de meeste eilanden is gewerkt aan het verbeteren 
van het tegelpad.  
Ook zijn er in het afgelopen jaar weer een aantal bouwvergunningen afgegeven. We hebben ook 
een paar keer moeten ingrijpen, omdat een afdak of aanbouw bij een tuinhuisje was vergroot. Dit 
is niet toegestaan. Het afdak wordt bij de oppervlakte van de schuur geteld; hierdoor komt het 
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totale oppervlak boven het toegestane aantal m2. Het gaat altijd om de oppervlakte gezien vanuit 
“vogelvlucht”. 
 Gedurende de winterperiode zijn er op enkele ochtenden snoeiwerkzaamheden door een klein 
team (i.v.m. corona-regels) uitgevoerd. Zo proberen we de bosschages “onder de duim” te 
houden. 
Ook zijn gedurende deze periode de eerste gesprekken en offertes opgevraagd voor het 
verbeteren van de parkeerplaatsen en het voet/fietspad. Een klus die we in 2021 willen gaan 
uitvoeren. 
 
Tot slot nog enkele gegevens: 
Het ledenbestand per 31 december 2020 was 175 leden, waarvan 10 
medetuinders en 5 zonder tuin. We hebben momenteel op ons complex 32.000 m2 verhuurd; er is 
momenteel ongeveer 500 m2 braakliggend terrein (2 tuinen). 
 
Overzicht van het bestuur en taken: 
E. Thesing (voorzitter, plv. secretaris), A. Janmaat (penningmeester en 
ledenadministratie), M. Ghaoui (2e penningmeester), W. Nulkes 
(complexbeheer), G. de Geest (vice-voorzitter), Harrie van de Wal 
(complexbeheer), Dennis Kiewiet (algemeen bestuurslid en 2e secretaris) 
en E. Ulusoy (bouwvergunningen). 
 
Dit bestuurlijk verslag is opgemaakt door:  
Gert de Geest vice-voorzitter van VTV Alphen 
 
 
Toelichting Financieel verslag 2020 
Op de jaarvergadering kunt u het financieel verslag over 2020 inzien, alsmede de begroting 2022. 
 
Dit jaar kunnen we dankzij meevallende kosten afsluiten met een winst terwijl er een verlies was 
begroot. De contributie- en tuinhuuropbrengsten waren bijna gelijk aan de begroting. 
 
De vuilafvoerkosten waren net als vorig jaar veel minder. Er zijn ook nu tuinen ontruimd door 
eigen vrijwilligers, zodat er maar 1 container hoefde te worden gehuurd. De ontruimingskosten 
zijn ook doorberekend. Ook voor 2021 en 2022 hopen we de kosten vuilafvoer wat te beperken, 
door het ontruimen van tuinen zoveel mogelijk door eigen leden te laten doen. 
 
De tuinhuur is in 2021 verhoogd naar 0,67 per m2. Ook voor 2022 is een kleine verhoging 
noodzakelijk omdat we dan ook weer meer huur moeten betalen aan de gemeente. De overige 
begrote kosten wijken niet veel af van die van de begroting 2020.   
In de begroting 2022 ben ik ervan uitgegaan dat wij 32.000 m2 kunnen verhuren. Momenteel is er 
al 32.478 m2 verhuurd. Er ligt nu nog maar 500 m2 braak. De te verhuren oppervlak, waarvoor we 
ook aan de gemeente betalen, bedraagt 32.147 m2. 
 
Wij vertrouwen erop dat het complexonderhoud door eigen werkzaamheid de komende jaren niet 
te veel gaat stijgen. Ook de uitbreiding van de onderhoudsdiensten kan hiertoe bijdragen. 
Het bestuur heeft afgesproken dat de lege tuinen die geen goede schoeiing hebben, eerst hiervan 
worden voorzien, voordat ze weer worden verhuurd. Voor 2022 heb ik hiervoor € 1.800 begroot. 
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In het nieuwe huurcontract is nu opgenomen dat de gemeente de vervanging van de paden voor 
zijn rekening neemt. Inmiddels hebben we de gemeente gevraagd om de paden te verbeteren, 
omdat hierin enkele behoorlijke scheuren zijn ontstaan. 
Als de dijkreparatie is uitgevoerd zullen ook de werkzaamheden aan de paden worden opgepakt. 
Op de komende jaarvergadering komen we nog met een voorstel om de parkeerterreinen te 
asfalteren, c.q. te verbeteren. Zie voor nadere toelichting het artikel elders in dit blad. Wij willen 
hiervoor € 10.000 uittrekken. We zullen hiervoor het bedrag aanspreken wat als voorziening 
complexonderhoud was gereserveerd. 
 
De begroting voor 2022 kan dankzij de verhoging tuinhuur bijna sluitend gemaakt worden. 
 
Op komende ledenvergadering ga ik het penningmeesterschap overdragen aan Moni Ghaoui, 
momenteel 2e penningmeester. Ik blijf zelf voorlopig nog wel bestuurslid en zal Moni dan ook 
blijven assisteren. 
We hebben samen afgelopen jaar al bekeken hoe we de boekhouding zodanig kunnen inrichten, 
dat er minder werk aan is. Om er echt minder werk aan te hebben zijn we ook afhankelijk van de 
medewerking van onze leden. Probeer daarom uw rekening op tijd te betalen en geef een mutatie 
door aan ons, zoveel mogelijk per mail.  
 
Ad Janmaat, penningmeester 
 
 
Barbecueën op de tuin  
We hebben geconstateerd dat er alweer enthousiaste leden op hun tuin aan de slag zijn gegaan 
met de BBQ. Wij willen u erop wijzen dat het alleen is toegestaan om houtskool of 
briketten te gebruiken om de BBQ te stoken. Dus geen hout of ander afval 
verbranden om kooltjes te maken. Denkt u ook aan de rookoverlast voor uw 
buren en onze buren van de Ridderbuurt?  
 
 
Voorstellen van een nieuw bestuurslid 
Wilt u meer weten over onze nieuwe secretaris en penningmeester? Lees de Nieuwsbrief_1 van 
2021 en het tuinbulletin_1 van 2020.   
https://www.vtvalphen.nl/nieuwsbrief/  en https://www.vtvalphen.nl/archief-tuinbulletin/  
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Terreincommissie en eilandvertegenwoordigers per 1-1-2021 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 eilandvertegen-
woordiger. Meld u aan! 
Eind april wordt nog een vergadering van de terreincommissie gepland.  
Hierover volgt nog een bericht. 
 
Data tuincontrole in 2021 
Hierbij willen wij u allen alvast de data voor de tuincontroles in 2020 doorgeven. 
We willen erop wijzen dat wanneer u na een controle een brief ontvangt, hierin 
steeds een datum vermeld wordt waarop de gebreken hersteld moeten zijn. 
Voldoet u hier niet aan, dan volgt een tweede brief met uitnodiging voor een 
gesprek. Dit kan leiden tot opzegging van de tuinhuur. Neem deze brieven dus serieus! 

• Voorjaarscontrole is in de 1e week van mei 2021. 
Voor 20 juni 2021 moeten de geconstateerde gebreken zijn hersteld. 

• Tweede controle (najaarscontrole) is in de1e week van september 2021 
Voor 15 oktober 2021 moeten de geconstateerde gebreken zijn hersteld. 
Deze controle wordt tevens gebruikt ter voorbereiding op de schouw van november 2021. 

 
 
 
 
 
 

A02 W. Nulkes   Telefoonnr.  0172-440323  06-30525300       EV 
B16 J. Kuiper       06-45922555       EV 
C04 D. Kiewiet        06-21255612       EV  
D08 M. De Goede       06-53110813       EV  
E7 W.G. Zuidam                      0172- 491039 06-23777340       EV 
F01 W. Mulder       06-40787301             EV 
G02 E. Ulusoy (ook eiland H)      06-33042865       EV  
I01 Moni Ghaoui       06-55776560       EV 
J Moni Chaoui       06-55776560       EV 
K01 E.H. Thesing                   0172-412460 06-28793878       EV 
L01 N. Brinkman (L01) 06-25517010 en M. Bekus (L05)   06-42266020       EV  
M08 H. Klinkenberg       06-13380385       EV  
N02 B. Kwanten       06-18136732       EV 
O vacant                 
P10 T.H. Pijper      0172-445980 06-27413877       TC 
P 07       G. H. de Geest      0172-430460                      EV 
R vacant 
S6a D.J. van Vliet       06-55598481       EV 
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Onderhoudsschema Complex VTV Alphen 2021  
 
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,- 
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Onderhoudsschema 2e onderhoudsdag VTV Alphen 2021  
De 2e onderhoudsdag is gepland door het bestuur en omvat werkzaamheden op het eigen eiland, 
pad, sloot, parkeerplaats en/of groenstrook. 
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 is vooraf geen koffie/thee drinken in het clubgebouw. Men kan onderling koffie/thee 
regelen. 

- De eilandvertegenwoordiger meldt voor 10.00 uur bij het bestuurslid in het clubgebouw 
welke leden niet aanwezig zijn. Voor het niet aanwezig zijn geldt de boeteregeling, zoals 
beschreven in het Huishoudelijk Reglement artikel 24. 

- In overleg met het bestuur kan een werkochtend verplaatst of op twee momenten worden 
uitgevoerd. Vooraf moet dit met het bestuur worden vastgelegd. Zo niet, dan geldt de 
boeteregeling! 

- De werkzaamheden worden in onderling overleg uitgevoerd. 
- 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): 
 

Eiland Datum 2e onderhoudsdag  Eiland Datum 2e onderhoudsdag  

A zaterdag 18 september 2021  J zaterdag 29 mei 2021 

B zaterdag 18 september 2021  K zaterdag 1 mei 2021 

C zaterdag 28 augustus 2021  L zaterdag 1 mei 2021 

D zaterdag 28 augustus 2021  M zaterdag 19 juni 2021 

E  zaterdag 14 augustus 2021  N zaterdag 19 juni 2021 

F zaterdag 31 juli 2021  O zaterdag 5 juni 2021 

G zaterdag 15 mei 2021  P zaterdag 22 mei 2021 

H zaterdag 15 mei 2021  R zaterdag 15 mei 2021 

I zaterdag 29 mei 2021  S zaterdag 5 juni 2021 
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Gebruik van het toilet  
Inmiddels is de vorst verdwenen en de eerste tuinders zijn alweer aan de slag gegaan. De 
wateraansluiting in de ‘Houten schuur” is in gebruik genomen.  Het is dan ook weer mogelijk om 
het toilet te gebruiken.  
Het bestuur stelt jaarlijks het schoonmaakrooster voor de toiletten op en zal ook middels 
de publicatieborden in het toilet melden als het schoonmaakschema weer in werking 
treedt.  Iedereen die een sleutel van het toilet heeft aangevraagd zal worden ingedeeld op dit 
schoonmaakrooster. Graag goed notitie nemen van dit schema en uw schoonmaakbeurt noteren 
in de agenda! Mocht u schoonmaakartikelen nodig hebben, omdat deze op zijn?  
Neem contact op met Willem Nulkes. 
Denkt u er ook aan dat kinderen alleen onder begeleiding van een volwassenen gebruik mogen 
maken van het toilet. 
 
Wist u dat? 

• Er nog steeds nieuwe leden op de wachtlijst staan en er geen tuinen te huur zijn.  
Informatie bij W. Nulkes. 

 
Interessant nieuws! 
Nu het moestuinieren populair is sinds het begin van de corona-
crisis heeft de landelijke Natuurvereniging IVN hiervoor een 
speciale website opgestart met veel informatie, tips en 
cursussen. 
IVN is een landelijke organisatie van mensen die alles weten over de natuur. IVN’ers (zo’n 25.000 
leden en vrijwilligers) nemen je mee de natuur in en laten je zelf ontdekken hoe spannend, 
fascinerend en dichtbij de natuur is. Want hoe meer je van de natuur begrijpt, hoe meer je ervan 
gaat houden! 
En dat geldt natuurlijk ook voor je moestuin. Ga je met ons mee naar buiten? 
IVN helpt je om meer uit je moestuin te halen. Bekijk bijvoorbeeld de tips of doe mee aan een 
moestuincursus om jouw moestuin tot een succes te maken! 
Neem eens een kijkje bij de moestuintips en bekijk alle benodigdheden voor een succesvolle 
moestuin: van biologische zaden tot handige hulpmiddelen. IVN helpt je op weg! 
Ben je op zoek naar een moestuincursus, een opleiding tot moestuincoach of een andere 
moestuinactiviteit? Ook hierover is informatie op de website te vinden. 
Kijk eens op: https://www.ivn.nl/moestuin  

Tenslotte  
Aan het einde van het bulletin is het gebruikelijk een woordje van de redactie te plaatsen. 
Laten we hopen dat eenieder die dat wil aan het begin van de zomer een vaccinatie tegen het 
coronavirus heeft gekregen, zoals in de verwachtingen wordt genoemd. We hopen dat we dan 
weer meer activiteiten in groter groepsverband kunnen organiseren en dat de werkzaamheden op 
ons complex hierdoor niet meer belemmerd worden. 
We hopen ook dat velen van u nog kunnen gaan genieten van een vakantie in eigen of buitenland. 
Verder hopen we weer op een goed en vruchtbaar tuinjaar.  
 
Namens de redactie,  
Gert de Geest 
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                               Het volgende tuinbulletin verschijnt in juni 2020. 


