
Van de Voorzitter
Helaas, helaas... er zijn nog geen nieuwe hekken en ook de bomen aan de dijkzijde staan er nog. Wat
betreft de nieuwe hekken deze zijn helaas vertraagd door dat een toeleverancier van het bedrijf die de
hekken produceert niet tijdig kon leveren, de Gemeente heeft als nieuwe datum week 31 gesteld dus
wij hopen dat dit gaat lukken maar daar het ook bouwvakantie is, ben ik bang dat deze datum ook niet
gehaald gaat worden. 
De bomen aan de dijk zouden na het broedseizoen gesnoeid worden dat is rond deze tijd . Maar na
overleg met de gemeente gaat dit helaas pas ver in het naseizoen gebeuren dit is wel erg jammer
want dit betekent dat er een aantal tuinders zijn die niet lekker van de zon kunnen genieten op de
tuin.

Wat is er wel gerealiseerd, is best wel heel veel, zoals een nieuwe kastenwand in de keuken van de
kantine; deze is overigens gedoneerd door Pluspunt onze dank hiervoor. 
De toiletten in de kantine en in het buitengebouw zijn voorzien van beugels voor Minder Validen.

Met betrekking tot de WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen) moesten er verplicht een aantal
wijzigingen in de Statuten worden aangebracht dit is inmiddels gebeurd. Ook hebben wij het
Huishoudelijk Reglement tegen het licht gehouden en meer op deze tijd aangepast mede als de
verwijzingen die erin staan kloppend gemaakt. Beide zijn uiteraard concepten en zullen op de agenda
van de ALV staan ter goedkeuring van de leden. 
Tevens hebben wij een wegwijzer gemaakt voor nieuwe tuinders, dit om het voor hen makkelijker te
maken om hun weg te vinden binnen de VTVZ. Deze zal op de website komen en toegevoegd worden
aan het huurcontract. 
Op verzoek van een aantal leden is er ook een onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit op ons
complex, over het algemeen was de uitslag hiervan prima. U kunt deze terug vinden op de website.

En dan misschien wel de grootste verandering, wij hebben inmiddels een eigen boekhoudprogramma
aangeschaft waar ook onze ledenadministatie aan gekoppelt is. Dit betekent dat wij weer volledig onze
financiële administratie zelf gaan doen, dit gaat ons een besparing opleveren van ongeveer 800 euro
per jaar, dit betekent dat wij de samenwerking met Boekhoudkantoor Kleisteen gaan beëindigen. Ik wil
hen nog wel langs deze weg bedanken voor de hulp die zij ons hebben geboden in de tijd dat wij hier
zelf geen invulling aan konden geven.

Om dit alles in goede banen te kunnen leiden hebben wij Jaap Mijwaart bereid gevonden om ons
hierin te ondersteunen en deze klus samen met Audrey op zich te nemen. 
Jaap heeft een ruime ervaring in de financiële sector en is bij meerdere verenigingen bestuurslid
geweest; wij zijn daarom erg verheugd dat hij bereid is om onze nieuwe eerste penningmeester te
worden. Dit uiteraard na gekozen te zijn tijdens de ALV.

Wat betreft de ALV, deze is op zaterdag 25 september. De stukken zullen 
minimaal 8 dagen van te voren in uw brievenbus liggen, een deel ervan zal op 
de website te vinden zijn. Lees u goed in en mocht u vragen willen stellen doe 
dit het liefst op voorhand via de mail of onze brievenbus. Door Corona gaan 
wij er namelijk van uit dat nog niet ieder lid kan komen en dat we de 
vergadertijd zo kort mogelijk moeten houden.

Hopelijk krijgen we nog een zonnige nazomer en wie weet 
nog een leuk feestje/palingrokerij op zaterdag 11 september 
als Corona het toelaat.

Wij houden u op de hoogte.

Veel tuinplezier!
Charles
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Wat?

Heb je het net gelezen?
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wat

Hoezo? Straks gaan ze nog vragen
 om automatische incasso

Gebruik houtkachel

Meerdere tuinders zijn in het bezit van een houtkachel.
Daar hebben velen plezier van maar helaas ook enkele
soms overlast. 
Het is niet verboden om houtkachels te gebruiken en als
bestuur willen we dat vooralsnog ook niet. 
Wat we wel willen is dat men daar geen hinder van
ondervindt en dat hout stoken volgens de gebruikelijke
en daarvoor geldende regels geschied.

Om misverstanden te voorkomen volgen hieronder de
regels die gelden voor het stoken.

Kachelmateriaal:
 - de kachel dient zonder defecten te zijn
 - de infrastructuur moet in orde zijn: dubbelwandige
pijp door het dak, vonkenvanger op schoorsteen
 - veeg jaarlijks de schoorsteen
 - gebruik GEEN regenkap. Deze zorgt voor slechte
afvoer en meer verspreiding van de rook in de directe
omgeving
 - een open kachel (zonder deur) geldt als een open
haard. Deze zijn verboden (= open vuur).

Brandmateriaal:
 - verbrand alleen onbehandeld hout (geen geverfd-
gelakt hout, geen parket o.i.d.)
 - stook alleen droog hout
 - verbrand geen afval (dit is in Nederland verboden)
 - stook geen kolen in een houtkachel (ongeschikt)

Stoken:
 - stook alleen bij de juiste atmosferische
omstandigheden. Dus niet bij windstil weer en mist!
 - voorkom onvolledige verbranding. Dit is stoken
waarbij te weinig zuurstof bij de verbranding aanwezig
is. Hierdoor komen meer rook- en afvalstoffen vrij.

Belangrijk:
 - Houd rekening met uw buren.

Prima toch?
 kunnen we dat 

tenminste 
niet vergeten!

Algemene Leden Vergadering
(ALV)

Wegens Corona wederom uitgesteld
maar nu toch een datum:  
zaterdag 25 september 10.00 uur.
Zet het dus vast in uw agenda.
De locatie volgt. Hopelijk kan het in
onze eigen kantine; de Corona
maatregelen tegen die tijd zullen
daarover uitsluitsel moeten geven. 

Heeft u zaken die u aan de orde wilt
brengen? Dat kan indien u deze vóór 11
september schriftelijk (of per mail)
indient bij de secretaris. Alles wat na
deze datum binnenkomt kan helaas
niet op de ALV worden behandeld. 

Uiterlijk 8 dagen voor de ALV zullen alle
(stemgerechtigde) leden de te
behandelen stukken thuis (op papier)
krijgen. De ALV stukken zullen dan
tevens te vinden zijn op de website
waar u ze kunt inzien met een inloglink
(volgt). Zo kunnen alle leden de stukken
bekijken.

We houden u op de hoogte.

Bereikbaarheid tijdens 
Formule 1
(van 3 t/m 5 september)

Het bestuur heeft van de Dutch Grand
Prix organisatie begrepen dat het
volkstuinencomplex gewoon bereikbaar
blijft. Wel is het zo dat de route naar het
volkstuinencomplex middenin de
instroomroute ligt. Het advies is daarom
om buiten de in- en uitstroom te reizen,
dat betekent vóór 08:00 uur of tussen
12:00 en 16:00 uur of ná 20:00 uur.

Daarnaast is de bereikbaarheid per auto
wel wat lastiger in verband met de grote
voetgangersstromen. Indien u met de
auto het complex wil bereiken dient u te
beschikken over een doorlaatbewijs om
Zandvoort in en uit te kunnen rijden.

Parkeren kan dat weekend alleen op onze
eigen parkeerplaatsen.
Tip: kom als het kan lopend of met de
fiets!

onze mannetjes



       Beugels

Met dank aan 
de gemeente 
Zandvoort: 
beugels in het 
toilet voor de 
Minder Validen 
onder ons!
Zowel in de 
kantine als in het 
buitengebouw 
op de eerste
parkeerplaats.

De pictogram 
bordjes 
zijn gedoneerd 
door Color Profile 
waarvoor ook 
veel dank!

de Duinpieper
Vacatures kascommissie
Wij danken Frank Anepool en Nicole Schaepman voor hun
inzet voor de kascommissie; dit jaar/deze komende ALV
zullen zij voor het laatst de financiën controleren. Helaas
leggen zij beide hun functie neer omdat zij buiten Zandvoort
gaan verhuizen en dan geen lid van de vereniging meer zijn. 

Wie van de leden komt hen vervangen? Het gaat om 1 à 2
keer per jaar de financiën controleren van de vereniging voor
de Algemene Ledenvergadering.

Alle leden zijn welkom om te reageren; je hoeft voor deze
functie niet persé een tuin te hebben. Wil je meer weten of je
aanmelden? Mail dan even naar de secretaris:
secretaris@vtvzandvoort.nl 
Je aanmelding wordt op de eerstkomende ALV ter stemming
gebracht.

Toiletten 2de parkeerplaats
Heeft u ze al gezien? De toiletten op de 2de parkeerplaats?
Handig voor de tuinders die achteraan op het complex een
tuin hebben!
Ze staan hier bij wijze van proef; als ze bevallen laten we ze
staan. De toiletten worden wekelijks gereinigd van maart t/m
oktober.
Van oktober t/m maart zijn ze echter gesloten. 
Het schoonmaakcontract via de gemeente is namelijk maar
een x aantal weken gratis, daarbuiten moeten we zelf gaan
meebetalen. Aangezien er in de wintermaanden toch veel
minder activiteit is op de tuinen is er voor gekozen om deze
toiletten in de wintermaanden te sluiten. Uiteraard kunt u wel
gewoon vooraan op het complex naar de wc.

Vacature 2de secretaris
Allette Bol heeft besloten om haar functie als 2de secretaris
neer te leggen en zich te gaan focussen op het reilen en
zeilen in de kantine. Deze functie is dus vacant. 
Heeft u affiniteit met administratie en bent u digitaal vaardig?
Neem dan contact op met het bestuur en kom een keer
meelopen. In dit leuke team maken vele handen licht werk,
ondersteunen we elkaar waar nodig, zijn we transparant en
staan we open voor goede ideeën. 
Doe je met ons mee?

Wil je meer weten of je aanmelden? Mail dan even naar de
secretaris: secretaris@vtvzandvoort.nl 

Nieuwe Penningmeester?
In de vorige nieuwsbrief werd er gezocht naar een
penningmeester. We kunnen u vertellen dat daarvoor een
zeer geschikt persoon is gevonden! 
Verderop in deze nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor.
Op de eerstkomende Algemene Ledenvergadering zal zijn
aantreden ter stemming worden aangeboden.
Op het moment van uitkomen van deze nieuwsbrief staat hij
nog op de kandidaatlijst voor een tuin maar hij (en zijn vrouw)
kunnen zeer binnenkort een tuin overnemen.
Hiermee wordt dan voldaan aan de eis dat alleen tuinders in
het bestuur mogen plaatsnemen.
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VOLKSTUINDERSVERENIGING
ZANDVOORT 
Duinpieperpad 2 
2041 XZ Zandvoort 
Postbus 518 
2040 EA Zandvoort

www.VTVZandvoort.nl 

Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Jaap Mijwaart en ik ben vorig jaar augustus in
Zandvoort komen wonen.
Op 24 september 2020 ben ik getrouwd met Yvonne van
Koningsbruggen. Zij is al geruime tijd kandidaat lid van de
vereniging en we hopen binnenkort een tuin te krijgen. Ruim
een maand geleden heb ik gereageerd op de vacature van
penningmeester. Waarom zou ik op mijn 76 ste
penningmeester willen worden, terwijl ik zonder verplichtingen
een leuk en gezellig leven kan leiden, samen met mijn Yvonne?
Het antwoord op deze vraag komt straks. 

Eerst nog het volgende:
Ik ben opgegroeid in een klein dorp aan de rivier de Vecht. Wij
hadden een groente tuin achter ons huis. En ook een
pruimenboom en zoete appelen. Samen met mijn broer en
zusje kregen wij gedurende de zomermaanden karweitjes in de
tuin te doen. Natuurlijk veel wieden maar ook slakken
prikken voordat we naar school gingen. Ook herinner ik mij nog
het doppen van de erwten en kapucijners met het hele gezin
rondom een teil. In die tijd had ik aan de rand van de tuin mijn
eigen kweekplekje. Daar stekte ik geraniums en andere
vetplantjes en zaaide ik mandarijnenpitten. En steeds was ik
weer verbaasd dat er een plantje uit voortkwam. 

Veel later toen ik bij de AMRO Bank werkte (hoofdkantoor hoek
Amstelstraat/Utrechtse straat met uitzicht op het
Rembrandtplein) zaaide ik vooral tomaten in bakken op de
brede vensterbanken. Ooit trakteerde een collega op gebak
met daarop kiwischijfjes. Ik bedacht eerst die zaadjes van het
gebakje af te halen en in potjes met aarde te doen. De hele
afdeling was benieuwd wat er zou gebeuren. En ja hoor, er
kwamen kiwiplantjes in de vensterbank.

Gedurende mijn leven heb ik diverse banen gehad. Teveel om
hier te noemen. Ik heb betaald werk gedaan in de periode die
ligt tussen 16 augustus 1961 en 31 maart 2013. Ook heb ik
gedurende die periode vrijwilligerswerk gedaan in het
verenigingsleven. Aardig om te vermelden is dat ik gedurende
2014 t/m 2020 penningmeester was van de Stichting
Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd, gelegen aan
de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik.
In de periode 1984 – 2020 heb ik op een voormalige boerderij
gewoond (bouwjaar 1900) tussen Vleuten en De Meern. Mijn
buren waren vooral beroepstuinders die zich specialiseerden
in paprika’s, tomaten en snijbonen. Achter mijn woning had ik
een boomgaard, kas en moestuin (circa 900m2)
waarin ik gedurende 35 jaren een deel van mijn tijd heb
doorgebracht.

Dan het antwoord op de vraag “waarom penningmeester?”
Omdat het vrijwilligerswerk jarenlang onderdeel van mijn leven
was, heb ik dat gemist na mijn verhuizing naar Zandvoort. Ik
vind het uitdagend, maar vooral ook plezierig om samen met
andere bestuursleden een bijdrage te leveren aan de
continuïteit van de VTVZ. Mijn kennis op gebied van
administratieve en financiële zaken wil ik daarbij bundelen met
mijn ervaring in het vrijwilligerswerk en…. daarbij komt ook nog
de liefde voor het tuinieren.

JM, 20 juli 2021

Jaap Mijwaart


