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Dit is het eerst exemplaar van de nieuwe nieuwsbrief van de VTVZ!
Verderop kunt u lezen over de nieuwe Privacywet en het digitaal gaan
van de vereniging. Beide zijn verantwoordelijk voor de noodzaak van
deze nieuwsbrief in een nieuw jasje.
De nieuwsbrief zal 4x per jaar in uw mailbox verschijnen en u kunt
hem ook terugvinden op de website. Om u snel op de hoogte te
houden van alles wat er in de vereniging speelt, zult u regelmatig korte
mededelingen en updates in uw mailbox vinden, zo blijft u goed
geïnformeerd.
Veel leesplezier!

Bijzondere Algemene
Ledenvergadering
Deze zomer, op zaterdag 14 juli,
is er door een aantal leden een
Bijzondere Algemene
Ledenvergadering in het leven
geroepen om met spoed een
nieuw bestuur te kiezen.
De heer Willem van Duijn heeft
hiervan een kort verslag gemaakt
welke u hiernaast kunt lezen.
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Nieuw bestuur, wie zijn we? We zullen ons even voorstellen:
De voorzitter
“ALLE MAN VAN PAS TE MAKEN EN DOOR IEDEREEN BEMIND, ZIJN DE ONMOOGLIJKSTE
ZAKEN DIE MEN IN DE WERELD VINDT.”
Bovenstaande spreuk vind ik een toepasselijk begin
voor mij als voorzitter van de
Volkstuindersvereniging Zandvoort.
Na een turbulente fase in het bestaan van de VTVZ
ben ik de voorzitter geworden. Ik had mij destijds
aangemeld voor een bestuursfunctie vanwege de
onderbezetting in het toenmalige bestuur,
maar had niet verwacht dat er met tegenkrachten
rekening gehouden diende te worden. Doordat er
ook zaken bleken te zijn blijven liggen heb ik mij
kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter.
Mijn geschiedenis bij de VTVZ gaat ver terug. Mijn
vader had destijds een volkstuin, waar ik op zeker
moment helper werd. Na vele jaren met plezier
met hem gewerkt te hebben, kon ik zijn tuin
overnemen in 1993.
In de periode van de wateroverlast ben ik al in het
bestuur werkzaam geweest als secretaris, maar
door mijn werk moest ik toen stoppen vanwege
tijdgebrek door twee banen.

Wat staat ons te doen.
Het komende beleid is er op gericht weer aandacht
te vragen voor hetgeen in het huurcontract met de
Gemeente Zandvoort, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement met elkaar is afgesproken.
Hieraan zullen wij, als bestuur, veel aandacht
moeten gaan besteden.
Verder gaat het bestuur meer zaken moderniseren,
zoals het verenigingsblad, activiteiten en mededelingen. De bedoeling hiervan is naast de besparing
van drukwerk, de leden sneller op de hoogte te
brengen van nieuws en/of veranderingen.
Voor het overige vraag ik u eens na te denken over
wat ú voor de vereniging zou kunnen doen in het
bestuur of een commissie of als vrijwilliger.
Alle leden vormen de vereniging, niet alleen het
bestuur!
Wordt vervolgd,

Dirk Koper

Gelukkig kon ik de tuin aanhouden en ik heb veel
dingen zien veranderen in de mogelijkheden van
tuinieren.
Het bestuur bestaat nu slechts uit drie personen en
een 2e penningmeester die per 1 januari gaat
stoppen. Dus nog minder bestuursleden dan toen
ik er aan begon. Positief is wel dat er wel veel
aanmeldingen binnenkomen om deel te nemen
aan de diverse commissies, er is een enquête
verspreid door de evenementencommissie, het
project “seniorentuin” wordt verder voorbereid en
uitgevoerd en zo zijn er nog meer zaken die zijn
aangepakt. Het bestuur is eveneens in gesprek met
de Gemeente Zandvoort ten aanzien van het huurcontract. De Privacywetgeving vergt alle aandacht
en mede hierdoor is een prachtige website
gerealiseerd. Ook is er door leden een gezellige
Facebook pagina gestart; kortom het geheel overziend wordt er volop ingespeeld op de toekomst.
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Vice-voorzitter
Ik ben Marc van Hes, 14 jaar geleden ben ik in Zandvoort komen
wonen. Dat had ik veel eerder moeten doen.
Heerlijk om hier zo dichtbij zee te wonen.
Sinds begin vorig jaar tuinier ik op tuin 7. Het is hard werken om het
een en ander uit de zandgrond te krijgen. Heerlijk om onbespoten
groente en fruit van eigen grond te eten.
De aardappels van de zandgrond zijn onovertroffen!
Daarnaast wil ik ook iets naast het tuinieren doen. Sinds kort ben ik
vice-voorzitter. Ik hoop dat wij als nieuw bestuur ervoor kunnen
zorgen, dat veel meer mensen zich aangetrokken voelen om wat voor
de vereniging te doen.

Foto: hond Loek is ook veel op de tuin te vinden!

Eerste secretaris
Om heerlijk buiten te genieten van de natuur en
eigen groente, fruit en kruiden te kunnen eten, ben
ik samen met mijn man in september 2014 aan een
volkstuin begonnen.
Al van kleins af aan loop ik op deze vereniging rond
aangezien mijn ouders hier al heel lang een tuin
hebben; ik wist dus waar ik aan begon met een
eigen tuin en dat het best veel werk kan zijn.
De tuin die wij kregen was een “leeg canvas” en na
veel onkruid wieden, maakten we een plan voor de
indeling èn besloten we een nieuw huisje neer te
zetten naar eigen ontwerp.
We tuinieren nu al weer vier jaar met veel plezier
en zijn elk vrij uurtje op de tuin te vinden. Er is altijd
wel wat te doen, vervelen hoeft hier niet.

Nu zijn we aardig op gang en komt de rust terug in
het bestuur en in de vereniging.
Ik merk dat er weer veel leden opstaan om te
helpen en met leuke ideeën komen, daar ben ik erg
dankbaar voor.
Tenslotte zijn we met zijn allen de vereniging en
kunnen we er met zijn allen iets moois van maken.
Jolanda Meier-Koning

Om, als lid van een vereniging, een steentje bij te
dragen aan het geheel, heb ik mij verkiesbaar
gesteld als secretaris van de VTVZ. Het begin
hiervan was met recht een uitdaging te noemen en
heeft heel wat vrije uurtjes opgeslokt die ik niet aan
mijn tuin kon spenderen.
Samen met de voorzitter, de vice-voorzitter èn de
penningmeester hebben we in korte tijd bergen
werk verzet.
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VACATURES:
2de SECRETARIS, PENNINGMEESTER
& COMMISSIES
Om onze vereniging op rolletjes te laten lopen is
een actief bestuur erg belangrijk. De voorzitter,
vicevoorzitter, penningmeester en de secretaris
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken en het besturen van de
vereniging.
Om het bestuur compleet te maken wordt er
gezocht naar een 2de secretaris en een
penningmeester. Ook voor de diverse
commissies wordt er gezocht naar vrijwilligers.
2de Secretaris (in het kort)
De secretaris voert de briefwisseling uit naam van
en zoveel mogelijk in overleg met het bestuur,
verzorgt het uitschrijven van vergaderingen die in
overleg met de voorzitter worden vastgesteld.
De secretaris berust de zorg voor het archief en
houdt aantekening bij van alle genomen besluiten
van de bestuurs- en algemene vergaderingen en
van het in- en uitschrijven van leden.
(1ste) Penningmeester (in het kort)
De penningmeester beheert de
financiën van de tuindersvereniging, draagt zorg
voor het innen van de gelden en het doen van alle
betalingen. De jaarrekening en de begroting worden door de penningmeester voorgelegd in de
algemene ledenvergadering.
Commissies
Voor de Inkoop-, Kas- en Tuincommissie zijn wij op
zoek naar tuinders die zich hiervoor willen gaan
inzetten.
Heeft u kwaliteiten die u graag voor de vereniging
wil inzetten? Heeft u oog voor tuinonderhoud en
zit u vol met ideeën hoe dit beter kan? Bent u een
kei van een inkoper die goed kan onderhandelen
over prijzen en producten? Wilt u de tuinwinkel
bemannen of post bezorgen?
Meld u aan en doe met ons mee!
Aanmelden kan via:
secretaris@VTVZandvoort.nl
Meer informatie is te vinden op:
www.VTVZandvoort.nl
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De AVG in het kort
& wat betekent het voor de VTVZ?
Mogelijk was u zich er niet van bewust maar we
hebben al jaren in Nederland een eigen privacywet:
de Wet Bescherming van Persoonsgegevens (WBP).
Deze wet was alleen geldig in Nederland.
Maar vanaf 25 mei 2018 is een Europese wetgeving
actief, de AVG wet, dat staat voor:
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking Persoonsgegevens volgens de regels
van de AVG bij VTVZ
Hieronder leest u hoe onze vereniging met uw gegevens omgaat, voor welk doel deze worden gebruikt
en wat er de komende tijd nog staat te gebeuren.

De VTVZ vraagt bij aanmelding nieuwe leden om
hun voornaam, achternaam, adres, postcode,
Deze nieuwe wet treed in werking als er persoons- telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens
zijn nodig voor het opstellen en bijhouden van het
gegevens worden gevraagd en bewaard.
ledenbestand en om de leden per post,
De nieuwe privacywet is een heel stuk breder.
Simpel gezegd betekent de nieuwe privacywet dat e-mail of telefoon te kunnen informeren over zaken
organisaties een stuk transparanter moeten worden die spelen binnen de vereniging.
over de verwerking van de persoonsgegevens die zij
verkrijgen. Organisaties krijgen meer plichten om te Om deze gegevens veilig te stellen en te voldoen
aan de AVG zullen een aantal veranderingen
voldoen aan de vereisten over informatieverwerking van persoonsgegevens. Onder de nieuwe wet- (moeten) worden doorgevoerd.
• Het ledenbestand wordt voortaan alleen toegangeving vallen niet meer alleen de Naam, Adres en
kelijk voor het bestuur van de vereniging en zal
Woonplaats-gegevens, maar ook e-mailadressen,
worden beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
IP-adressen en cookies.
• De ledenlijsten (persoonsgegevens ) achter het
raam van de kantine, informatie hokjes en website
Het is nu meestal onduidelijk welke gegevens een
zijn verwijderd.
organisatie precies heeft, en welke gegevens
• De huidige website voldeed niet aan de eisen en is
gedeeld worden. Met deze nieuwe wet komt er
héél veel transparantie en organisaties worden op daarom vervangen door een nieuwe website die
aan alle beveiligingseisen voldoet. De website heeft
deze manier verplicht om helder te krijgen welke
enkele besloten gedeeltes die alleen voor de leden
persoonlijke gegevens ze verzamelen en wat ze
toegankelijk zijn met gebruik van een wachtwoord.
hiermee doen. Het is nu verplicht dat er duidelijk
wordt welke gegevens er gebruikt worden en wat er • U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die de
VTVZ van u geregistreerd heeft, dit kan door een
allemaal mee gedaan wordt.
e-mail te sturen aan de secretaris van de vereniging.
Als een organisatie niet mee werkt aan
transparantie, niet mee werkt aan verzoeken of laks Ook heeft u het recht om fouten in de gegevens te
laten corrigeren of te laten wissen.
is geweest met gegevens dan kunnen er hoge
• Als u uw lidmaatschap opzegt èn er bestaan over
boetes worden opgelegd.
en weer geen (financiële) verplichtingen meer, dan
Ook onze vereniging moet inzichtelijk hebben welke verwijderen wij uw gegevens uit ons ledenbestand.
gegevens van welke personen, op welke plek(ken)
Naar aanleiding van de AVG invoering zal het
zijn opgeslagen en waarom. Daarnaast moet
bestuur onderzoeken of er nog meer aanpassingen
duidelijk zijn wie toegang heeft tot deze
persoonsgegevens (intern en extern) en dat er veilig nodig zijn en deze doorvoeren; u wordt op de
hoogte gehouden.
met de persoonsgegevens wordt omgegaan.
Wij vragen uw begrip voor deze veranderingen en
als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of
opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail aan de
secretaris van de VTVZ.
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Print deze bestellijst uit of download hem van de website en lever hem in….
Geen printer? In de kantine liggen een aantal exemplaren voor u klaar!
6

VTVZ gaat digitaal
Vandaag de dag speelt het internet een steeds
grotere rol in ons leven: Smartphones, Tablets en
Laptops maken het makkelijker om met elkaar te
communiceren. Via e-mail, Skype en Social Media als
Facebook staan we dagelijks, overal ter wereld, met
elkaar in contact.
Hoewel er ook nadelen te noemen zijn, kijken we bij
de VTVZ graag even naar de voordelen hiervan voor
onze Vereniging:
• de website fungeert als “naslagwerk”:
alle informatie over de Vereniging is hier te vinden.
• via e-mail zijn de leden snel op de hoogte en blijven
goed geïnformeerd.
• via Facebook kunnen leuke verhalen en foto’s
worden gedeeld
•via YouTube en Google zijn vele handige tuintips te
vinden
Nóg een voordeel van internet en e-mail is dat deze
manier van communiceren niet alleen vele malen
sneller is, maar ook goedkoper! Daarom willen we in
de vereniging graag meer gebruik gaan maken van
deze manier van communiceren.

Tot nu toe werd het clubblad altijd op papier geprint
en bij alle leden thuis in de brievenbus bezorgd. Dit
kost veel tijd en veel geld, bergen papier, liters inkt
en heel veel km’s lopen door de vrijwilligers. Het past
eigenlijk niet meer bij de huidige tijd.
Het ledenaantal van de VTVZ groeit gestaag: er
komen steeds meer recreatieleden en kandidaatleden bij, we zitten nu al op 186 leden en we blijven
groeien! Het wordt dus ook steeds duurder om het
clubblad op papier te verspreiden en om verhoging
van de contributie te voorkomen, streven we ernaar
om zoveel mogelijk digitaal te gaan verspreiden.
Uitnodigingen, enquêtes, en het clubblad krijgt u
voortaan per email toegezonden. Tevens zal alles
terug te vinden zijn op de (nieuwe) website:
www.VTVZandvoort.nl
De uitzonderingen zijn senioren zonder e-mailadres,
deze zijn inmiddels bekend bij het bestuur en zullen
nog post op papier krijgen.
Ook zal er in de kantine een papieren versie liggen
van het clubblad: kom eens gezellig een kop koffie
drinken aan de stamtafel en lees
het clubblad.
U bent van harte welkom!

SOS VTVZ
In september 2018 heb ik een
WhatsApp-groep opgericht
speciaal voor spoed en
noodgevallen op ons
tuincomplex.
Waarom?
Uit meerdere persoonlijke ervaringen heb ik
geleerd hoe fijn/prettig het is om bij een
noodgeval er niet alleen voor te staan als er in
jouw omgeving iets gebeurd. Denk aan
reanimatie, epileptische aanval, brand, iemand is
gevallen, vreemd volk op de tuin etc. je moet er
natuurlijk niet aan denken maar het kan zo maar
gebeuren. Een tweede of meerdere personen
erbij om te helpen kan dan heel essentieel zijn.
Het opvangen en begeleiden van de hulpdiensten
vanaf het parkeerterrein naar de plek des onheils
gaat dan ook sneller.
Dus geef u op voor deze WhatsApp-groep, want
des te meer "ogen" des te beter, vergeet hierbij
ook niet uw partner/medetuinder op te geven
want kent u de ontgrendel code van de mobiele
telefoon van uw partner/medetuinder?
Wilt u mee doen? stuur mij dan uw 06 nummer
via lwdrommel@gmail.com
Leo Drommel tuin 1.
P.s.
Bij spoed of noodgevallen altijd eerst 112 bellen!

FACEBOOK
Kent u de Facebook pagina van
de VTVZ al?
Dit is een pagina opgezet door
een tuinder,
voor alle tuinders en geïnteresseerden in de
Volkstuindersvereniging Zandvoort. Je kan hier
b.v. vragen stellen over wat doe ik tegen luis?
Ik heb teveel aardappels, wie wil er wat?
Je mooiste foto's van de tuin plaatsen.
Als je iets zoekt voor de tuin. Tips en trucs.
Neem eens een kijkje en doe mee!
Facebook: Volkstuindersvereniging Zandvoort
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WIST U DAT……..
...er in de kantine een boekenkast staat met
tuinboeken die iedereen mag lezen/lenen?
Zo kunt u van alles opzoeken over tuinieren en
leuke ideeën opdoen.
Heeft u zelf nog boeken thuis die u niet meer leest?
Breng ze dan een keer langs in de kantine en zet ze
in de kast, zo kan iedereen ervan genieten.

….De “Gouden Schoffel” in het leven is
geroepen om díe tuinder in het
zonnetje te zetten die, niet alleen
een prachtige tuin heeft, maar zich
ook sterk maakt voor de Vereniging
èn de medetuinder(s)?
Wie verdient dit jaar deze prijs?
U kunt tot 1 november de tuinder
van uw keuze nomineren op de
website van de VTVZ via de knop bovenaan.
….er op de website een enquête staat over het
gebruik van de kantine?
U kunt deze nog invullen tot 1 november, zo kunt u
laten weten wat ú graag zou willen doen in de
kantine. Laat dus van u horen en vul hem in!

….dat onze vereniging hele creatieve leden heeft?
Zo heeft de hr. Vossen prachtige borden gemaakt
die ons complex opfleuren!
Wilt u ook uw creatieve steentje bijdragen?
Neem dan contact op met het bestuur
om uw idee te delen.

….de kantine elke woensdagmiddag open is?
De mannen van de Jeu-de-Boules spelen en daarna
schuiven zij aan in de kantine voor een
versnapering; alle leden zijn uiteraard van harte
welkom om ook gezellig langs te komen.
De kantine vrijwilligers verwelkomen u graag!

….dat er op de hoek, onder aan de helling bij
de kantine een leuke plek is gemaakt door
Sylvia waar iedereen zijn overtollige oogst kan
delen met medetuinders?

…..de kantine vrijwilligers dit jaar weer een
fantastische vismaaltijd hebben georganiseerd?
Hulde!!

8

DE SENIORENTUIN Een nieuw project van Volkstuindersvereniging Zandvoort!
Johan van tuin15 bracht op de voorjaarsvergadering nogmaals de seniorentuin ter sprake en na een
vruchtbaar gesprek met de nieuwe voorzitter Dirk Koper is er besloten om een start te maken. Geweldig
nieuws natuurlijk want dit biedt onze senioren tuinders mooie perspectieven!
Tuinieren is voor veel oudere (en mindervalide) tuinders vaak te zwaar, hierdoor voelt deze groep zich
genoodzaakt om de volkstuin te beëindigen: een trieste zaak omdat zij al vaak vele jaren zo van hun hobby
genieten. Het is niet alleen erg zwaar om afscheid te moeten nemen van je geliefde tuin maar een ander
gevolg is vaak dat sociale contacten verdwijnen en men in een isolement raakt. Door de aanleg van de seniorentuin biedt de VTVZ deze groep een alternatief: (maximaal) vier senioren kunnen hier naar eigen vermogen
blijven tuinieren, hebben iets om handen en behouden hun sociale contacten. Aanpassingen zoals verhoogde
(planten/moestuin)bakken, een (koffie/praat)huisje, een gereedschap schuurtje, bredere paden en een vlak
terrasje met stevige stoelen maken het tuinieren een stuk eenvoudiger.

Wat staat er te gebeuren:
Aan het eind van dit tuinseizoen wordt er één tuin klaargemaakt om te dienen als seniorentuin. Per 1 januari
wordt er dan daadwerkelijk gestart met de tuin. De aangewezen coördinator houdt toezicht op de tuin en
zorgt dat alles ordelijk en netjes verloopt en onderhoudt contact met het bestuur. Twee medetuinders
hebben inmiddels al toegezegd om ook een oogje in het zeil te houden. Ook is er inmiddels een kas
gedoneerd door een nieuwe tuinder: fantastisch, zo maken we er met zijn allen iets moois van.
De Ruilwinkel van Sinkel sponsort een leuk bedrag om de tuin een mooie start te geven!
De aangewezen tuin wordt in 4-en of in 2-en verdeeld; twee tot vier 65+ ers (en/of minder mobiele tuinders)
gaan deze tuin delen. Elke tuinder betaald per jaar zijn deel van de tuinhuur. Ieder krijgt zijn eigen deel van de
tuin en er is een gezamenlijk deel. Het eigen deel mag naar eigen inzicht gebruikt worden (groente, fruit, kruiden, bloemen), het gezamenlijke deel gaat in overleg. Op de tuin staat een huisje waar men
gezellig koffie kan drinken etc. en er komt een schuurtje waar gereedschap in staat dat iedereen kan
gebruiken. Onderhoud van het huisje, het schuurtje en het gezamenlijke tuindeel gebeurt door de
senioren zelf. Voor de seniorentuin worden wel wat huisregels opgesteld zodat alles soepel zal verlopen.
Wie komt er in aanmerking?
Om voor de seniorentuin in aanmerking te komen dient u uiteraard lid te zijn van de VTVZ. Er zal worden
gekeken naar senioren (of minder mobiele tuinders) die nu (nog) alleen tuinieren maar waarvan er wordt
gedacht dat zij wel wat hulp kunnen gebruiken of denken aan stoppen met hun tuin omdat het hen te zwaar
wordt. De coördinator zal deze tuinders gaan benaderen en hen vragen of zij misschien wél verder zouden
willen tuinieren op de seniorentuin. In overleg met de voorzitter worden (maximaal) vier gelukkige tuinders
uitgekozen die gezellig en gezamenlijk verder kunnen tuinieren. Na één jaar wordt er geëvalueerd en
bekeken of er meerdere seniorentuinen wenselijk zijn.
Lijkt het ú wel wat en wilt u zelf in aanmerking komen voor de seniorentuin of wilt u meer informatie?
Schroom dan niet en neem even contact op met de voorzitter: voorzitter@vtvzandvoort.nl
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Algemeen Onderhoud,
hoe denkt u hierover?
Om het Algemeen (Gemeenschappelijk)
Onderhoud van de vereniging eenvoudiger èn
leuker te maken doet het Bestuur bij deze een
oproep aan alle leden om hun ideeën en suggesties
hierover kenbaar te maken.
Hoe denkt u over het Algemeen Onderhoud?
Kan het anders?
Beter?
& hoe dan?
Wie komt er met een goed idee?

•

Misschien kunnen er branders worden aangeschaft om het onkruid op de parkeerplaatsen
“weg te branden”?
• Misschien kan de Gemeente af en toe met de
onkruidborstel-machine over de parkeerplaatsen
rijden?
Dit zijn zomaar wat ideetjes die zijn geopperd.
Heeft u ook een goed plan?
Grijp uw kans en meldt dit bij het bestuur, het is
meer dan welkom!

Wat staat er eigenlijk omschreven in het
Huishoudelijk Regelement?
In het kort komt het hierop neer:
“Een lid is verplicht de door het bestuur vastgestelde
en opgedragen werkzaamheden ten behoeve van
het beheer en/of onderhoud van het gemeenschappelijk gedeelte en de begrenzingen van het tuincomplex en/of van en aan de verenigingseigendommen
te verrichten.
Leden die zich hebben onttrokken aan dit gemeenschappelijk onderhoud betalen een boete.”
& “Ieder is verplicht om het pad-gedeelte dat voor
of naast zijn/haar tuin is gelegen, vrij van onkruid te
houden.”
(check voor de uitgebreide versie even het HR)
Over de daadwerkelijke invulling van het Algemeen
Onderhoud is erg weinig vastgelegd. Er is dus ruimte om op dit punt veranderingen aan te brengen.
Hier zijn vast wat (recentelijk binnengekomen)
suggesties om op voort te borduren:
•
Minder algemeen groen = minder onderhoud,
is er een nieuw plan te maken voor het stuk
groen tegenover de Jeu de Boules baan? Een
kleine tuin ervan maken? Een kas erop zetten
om plantjes te kweken voor de tuinders?
•
Als iedereen het pad naast èn voor zijn tuin
netjes houd, scheelt dat al heel veel werk.
•
Er is een tuinder die inmiddels het strookje
groen langs de muur van de 2de parkeerplaats
heeft geadopteerd. Zijn er tuinders die ook
zoiets zouden willen?
•
Is er tegenover de kantine niet teveel
“rommelig” groen? Kan daar niet wat groen
minder en een leuk terras worden gemaakt?
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Motorpompen en aggregaten,
hoe zit het ook alweer?
Huidige tekst in het HR over motorpompen:
Artikel 24, Het is niet toegestaan om:
Motorpompen en aggregaten ten behoeve van het
besproeien van de tuin of het vullen van reservoirs
te gebruiken waarvan de geluidswaarden zo sterk
zijn dat dit tot overlast kan zorgen voor de buren
en andere tuinders. Het gebruik maken van de motorpomp e.d. is onder voorbehoud toegestaan tussen 07.00 en 10.00 uur en tussen 18.00 en 21.00
uur. Daarnaast is het aan te bevelen om op zondag
enige rust als norm te nemen.

Het is misschien eens tijd om kritisch naar deze
tekst te kijken en u te helpen herinneren aan de
betekenis ervan. Het is het bestuur namelijk
opgevallen dat veel tuinders het moeilijk vinden
om zich aan de pomptijden te houden en dat er
bovendien veel pompen zijn die bijzonder veel
lawaai maken.
Niet alleen in het belang van de medetuinders
maar ook in het kader van duurzaamheid valt er
veel te zeggen voor een andere manier van aanpak.
Veel tuinders kiezen de laatste tijd voor
zonnepanelen zodat zij te allen tijde hun tuin
kunnen bewateren met een elektrische pomp: deze zijn lekker stil zodat water geven niet meer gebonden is aan de zogenaamde “pomptijden”.
Zij veroorzaken dus geen overlast voor buren en
medetuinders. Een ideale oplossing maar er hangt
wel een prijskaartje aan.
Een andere oplossing zou zijn dat de vereniging op
het gehele complex een waterleiding en/of elektra
aanlegt. Deze optie wordt inmiddels bekeken èn
zal worden besproken met de Gemeente die daar
haar toestemming voor zal moeten geven. Het
kostenplaatje hiervan is nog niet bekend maar
wordt onderzocht; we houden u uiteraard op de
hoogte.

Wat veel tuinders weleens vergeten: óók
aggregaten vallen onder deze regel; dus ook die
mogen alléén op dezelfde tijden gebruikt worden.
En denk natuurlijk ook even aan de buren bij het
gebruik van motorische maaimachines en
kettingzagen.
Proef en stemmen komende ALV
De afgelopen jaren was er een “proef” om de
pomptijden te verruimen, er mocht om 17.00 uur
worden begonnen in overleg met de buren.
Omdat deze proef nog niet is geëvalueerd, willen
we dit ter stemming inbrengen op de komende
ALV, dus: gaan we ermee door of niet?
U mag het zeggen.
Tevens is er een voorstel gedaan om de tijden te
verruimen naar 22.00 uur, zo kan men in de
zomermaanden ‘s avonds langer water geven en is
het niet meer zo warm.
Ook hierover kunt u stemmen op de komende ALV
van 10 november.

Het was een droge zomer….

Ondertussen lijken de zomers steeds warmer en
droger te worden, afgelopen zomer was
watergeven prioriteit nummer één op alle tuinen.
Om alle tuinders tevreden te houden vragen wij u,
als bestuur, om u goed aan de afgesproken
pomptijden te houden. Deze afspraken zijn er niet
voor niets. Overleg met medetuinders over de
pomp aanzetten is altijd een goed idee: kijk even
waar uw buren mee bezig zijn en probeer u daaraan aan te passen: “beter een goede buur…..”
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Helper op een tuin,
hoe zit dat nou precies?
Volgens het huidige Huishoudelijke Reglement:
Art.7
Als helper op een tuin wordt aangemerkt het kandidaat-lid, die als zodanig staat geregistreerd en
daadwerkelijk actief is op de vermelde volkstuin.
Art.8
De helper, die het bestuur schriftelijk te kennen
heeft gegeven, dat hij/zij wél zelf een tuin zou
willen hebben, doch alleen die tuin waarop hij als
helper actief is, komt als eerste in aanmerking voor
die tuin als deze vrij komt indien hij/ zij minimaal
3 jaar achtereen als helper op de tuin actief is
geweest en als zodanig geregistreerd heeft
gestaan. Bij tuinruil, blijven deze bepalingen van
kracht indien de helper mee verhuist naar de
andere tuin.
Omdat er in het HR (nog) geen duidelijke
omschrijving staat van de rechten en plichten van
een helper, vragen wij de leden op de aankomende ALV om toestemming om onderstaande toe te
voegen aan het HR.
Een helper op een tuin verplicht zich om:
•
(mede) zorg te dragen voor het onderhoud
van de desbetreffende tuin
•
mee te helpen met het Algemeen
Onderhoud indien het tuin(nummer) aan de
beurt is
Een helper op een tuin mag:
•
meedoen met alle activiteiten van de
vereniging
•
zich aanmelden als vrijwilliger voor
commissies
•
zich aanmelden voor een functie in het
bestuur (m.u.v. de functie van Voorzitter)
•
stemmen op de Algemene Ledenvergadering
Op de ALV van 10 november aanstaande kunt u
uw stem hierover uitbrengen.

Houd rekening met elkaar en fiets rustig op de paden….

Tuin opzeggen, hoe doe ik dat?
Heeft u geen tijd meer voor uw tuin?
Let er dan even op dat u deze op tijd opzegt!
De opzegging van de huur moet uiterlijk
6 weken voor het beëindigen van de
huurovereenkomst ( 31 december) schriftelijk
geschieden bij de secretaris.
Indien de opzegging niet vóór 15 november
geschiedt, dan blijven de huur en contributie
voor het volgende jaar verschuldigd.
Na 15 november wordt er door het bestuur
bekeken hoeveel tuinen er zijn opgezegd en
worden de kandidaatleden benaderd.
Het kandidaatlid wordt in volgorde van de
ranglijst opgeroepen en indien met de oude
tuinder de overeengekomen verkoopprijs
akkoord is, kan de koop worden gesloten en de
tuin worden overgedragen. Komen de oude
tuinder en de kandidaat er qua prijs onderling
niet uit, dan komt de bouwcommissie in actie
om de tuin en de opstallen te taxeren.
Een kandidaatlid kan eenmaal een tuin
weigeren. Indien hij voor de tweede maal een
tuin weigert, dan wordt hij/zij onderaan de
kandidaat lijst geplaatst. Indien er bijzondere
omstandigheden zijn die een herhaalde
weigering rechtvaardigen, beslist het bestuur.
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UITNODIGING
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene
Leden Vergadering (ALV) op:
zaterdag 10 november om 10.00 uur
in de kantine van de vereniging.
Behandeld worden:
- de begroting voor het komende jaar
- goedkeuring notulen vorige ALV
- stemmen nieuwe leden bestuur & commissies
- vacatures
- voorstel hulptuinder tekst invoegen HR
(zie tekst in deze nieuwsbrief)
- motorpomp voorstel tekst invoegen HR
(zie tekst in deze nieuwsbrief)
- seniorentuin
- Algemeen Onderhoud nieuwe stijl
- opleveren tuinen en HR, regels handhaven
- inkoopcommissie en tuinwinkel nieuwe stijl
- VTVZ gaat digitaal
- AVG korte uitleg
- Ingekomen stukken leden
Heeft u een onderwerp voor de vergadering?
Stuur het dan vóór 28 oktober naar de secretaris
zodat het behandeld kan worden op de ALV.
Graag tot de 10de, de koffie staat klaar!

Sluiten Hekken
Wilt u er allemaal om denken dat de hekken van
de eerste en tweede parkeerplaats zoveel mogelijk
èn op de juiste manier worden afgesloten?
Zorg ervoor dat de pen onderaan het hek in het
gaatje in het wegdek zit. Deze pen dient te
voorkomen dat de schoot afbreekt wanneer er
tegen het hek wordt geduwd.
Staat er één of geen auto op de parkeerplaats?
Sluit dan vast het hek achter u, die ene tuinder kan
tenslotte niet het hele tuincomplex overzien. Zo
houden we ongenode gasten buiten, zeker nu het
vroeger donker wordt is dit erg belangrijk.
Alle tuinders hebben tenslotte gewoon een sleutel
van het hek dus iedereen kan erin of eruit, óók als
het hek al dicht is.

VOLKSTUINDERSVERENIGING
ZANDVOORT
Website:

www.VTVZandvoort.nl
Adres:
Duinpieperspad 2
2041 XA Zandvoort
Tel. 023 5719630
Postbus:
Postbus 518
2040 EA Zandvoort
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Dirk Koper
Voorzitter@VTVZandvoort.nl
Vice-voorzitter: Marc van Hes
Vice-voorzitter@VTVZandvoort.nl
1ste Secretaris: Jolanda Meier
Secretaris@VTVZandvoort.nl
Heeft u ook een leuke foto?
Stuur hem in en we zetten hem op de website!
(mail uw foto naar de secretaris)

Penningmeester: Peter Bodamer
Penningmeester@VTVZandvoort.nl
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