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In de nieuwsbrief van juli heb ik jullie geïnformeerd dat de toegangshekken wat vertraagd waren en dat deze na de

zomer geplaatst zouden worden. Dit is deels uitgekomen, de hekken aan het eerste parkeerterrein staan inmiddels,

Weliswaar niet helemaal zoals was afgesproken maar dit ziet wel erg goed uit. 

Wat betreft de hekken aan het 2e parkeerterrein is dit een ander verhaal, Deze zouden hetzelfde zijn als bij het 1e

parkeerterrein wat zou betekenen dat er geen vrachtwagen meer ons terrein op kan. Dit kan natuurlijk niet, 

Er is na overleg met de gemeente en de leverancier van de hekken besloten nieuwe hekken te laten maken zodat de

hekken aan beide zijde weer open geklapt kunnen worden, Dit is echter ook niet wat er in eerste instantie was

afgesproken maar wel de beste oplossing. 

Ik wil daarom dan ook de gemeente bedanken voor het snelle handelen zodat wij voor de feestdagen weer normaal

het 2e parkeerterrein kunnen betreden. 

Voor de bomen aan de dijk, Heb ik deze week nog contact gehad met Spaarnelanden hierover en zij komen de

aankomende week met een datum wanneer deze gesnoeid gaan worden.

Voor de oplettende lezer onder ons zal het zijn opgevallen dat de nieuwsbrief een iets andere vorm heeft gekregen.

Dit is te danken aan Deborah, we hebben haar namelijk bereid gevonden om vanaf nu de nieuwsbrief te gaan

maken. Ook zijn we met haar in gesprek om een ondersteunende rol te gaan vervullen bij ons secretariaat. 

Dit alles past in onze strategie om bij iedere bestuursfunctie iemand ter ondersteuning te hebben zodat alle zaken

altijd door kunnen blijven lopen. 

Maar er is nog meer goed nieuws! Na intensief overleg met Dhr. Bulthuis (de imker) zijn wij tot een akkoord 

gekomen over hoe we bijen mogen houden op ons volkstuincomplex. Met deze overeenkomst (waarin beide partijen

zich prima kunnen vinden) wordt eindelijk een zeer onrustige periode binnen de VTVZ afgesloten.

En dan nog even dit, Het was weer super! Ik heb het dan natuurlijk over onze vismaaltijd. Waar dit vorig jaar niet

door kon gaan kon het dit jaar gelukkig weer wel. De heren visbakkers waren het zeker niet verleerd want de

kwaliteit tijd van de gebakken vis was top, Doe daar een bediening bij die in een sterrenrestaurant niet zou hebben

misstaan en daarbij ook nog eens 51 zeer gezellige gasten dan heb je dus een top avond. 

Ik wil daarom ook iedereen die aan deze avond een bijdrage heeft geleverd ontzettend bedanken.

Nu nog even de tuin winterklaar maken en hopelijk tot ziens op de nieuwjaarsreceptie 

(mits deze door mag gaan tenminste).

Charles

Van de voorzitter
D O O R  C H A R L E S  K E U R

In 2022 bestaat onze vereniging 50 jaar!
Dat is reden voor een feestje.....het bestuur is al druk met het nadenken over wat voor

leuke dingen we kunnen gaan doen om deze mijlpaal te vieren. 

Wil je meedenken en in de jubileum-feest-commissie plaatsnemen? 

Meld je hiervoor aan bij de secretaris. Dan maken we een afspraak. 

Samen gaan we er een fantastisch en feestelijk jaar van maken!



Binnenkort valt het Garantzadenboekje

weer bij alle tuinders op de mat. Voor

komend jaar kunt u daar óók uw

aardappelen en uien bestellen. 

De oude leverancier, is er namelijk mee

gestopt. 

Een nieuwe leverancier vinden bleek niet

zo eenvoudig. Bovendien is het uitdelen

en uitzoeken ervan een hele klus. Wel zo

makkelijk voor iedereen dus om het

meteen bij Garant mee te bestellen. 

U krijgt het dan gewoon thuis geleverd.

Wilt u niet wachten op het boekje? U
kunt ook nú al bij Garant bestellen,
gewoon via hun website
www.garantzaden.nl

Garantzaden nu ook voor
aardappelen en uien!

Voor de inkoop van de 

tuinwinkel heeft 

Marc van den Berg zich 

aangemeld. Hij zal de 

vrijwilligers van de tuinwinkel

hierin gaan ondersteunen.
Welkom in het team Marc!

Even voorstellen...
Mijn naam is Marc van den Berg 

en ik ben met mijn vrouw en dochter sinds 9 december 2020

de nieuwe bewoners op tuin 46. 

Na een zware bevalling van 9 maanden hebben wij een

nieuwe inrichting aan onze tuin gegeven. Eerst het nodige

afvoeren aan afval en toen weer van de grond af opgebouwd. 

Erg leuk om te doen en als we nu in of voor ons huisje zitten te

genieten van de mooie omgeving en fijne buren, zijn we trots

op wat we hebben gecreëerd.

Via de voorzitter werd mij gevraagd of het iets voor mij zou

zijn om voor de vereniging de inkoop voor de tuinwinkel te

doen. 

Dit lijkt me een leuke uitdaging en ga dit dan ook met plezier

doen. 

Samen met de mannen van de tuinwinkel ga ik zo scherp als

mogelijk inkopen doen voor jullie.

Beste mensen, we gaan er wat moois van maken.

 

Inkoophulp voor de
tuinwinkel!

Aardappelteelt 2022
In 2022 is het achterste gedeelte van de tuin

aangewezen voor de aardappelteelt. 

Controle zal plaatsvinden door de Tuincommissie. 

In verband met controle van de overheid 

om wisselteelt te eisen vanwege de beruchte

aardappelziekte (Phytophthora). 

Bij overtreding zal de aardappelteelt helemaal worden

verboden.

PIN & de tuinwinkel
Vanaf 1 januari 2022 kunt u in de

tuinwinkel alléén nog met PIN betalen.

De facturen achteraf komen hiermee te

vervallen. 

Dit was ontzettend veel werk voor onze

penningmeester; een PIN maakt het een

stuk makkelijker. 

Let dus goed op dat u uw pinpas

meeneemt als u wat komt kopen: "op de

pof" kan helaas niet.

Het PIN apparaat is een mobiel apparaat

waarmee uiteraard ook contactloos 

(ook met je mobiel) kan worden betaald

(handig en hygiënisch).

http://www.garantzaden.nl/


In 2022 gaat de vereniging automatische incasso introduceren. 

We beginnen nu al bij alle nieuwe leden, maar gaan ook alle

bestaande leden toestemming vragen de huur en contributies door

de VTVZ te laten incasseren. 

Waarschijnlijk weet u al hoe dit systeem werkt, omdat u al jaren

geleden toestemming hebt gegeven aan uw

verzekeringsmaatschappij en energiebedrijf om maand- of

jaarbedragen te laten incasseren. Net zoals voorheen krijgt u straks

een factuur van ons. Maar nu staat er een tekst op de factuur: “het

factuurbedrag zal omstreeks (dag, mnd) van uw rekening worden

afgeschreven. 

Wilt u ervoor zorgen dat u omstreeks die datum voldoende saldo

heeft?  

Hoe nu verder? In de loop van dit najaar gaan wij uw machtigingen

verzamelen en invoeren in onze machtigingenadministratie.

Uiteraard krijgt u van ons eerst een brief waarin wij u vragen uw

naam en bankrekeningnummer (IBAN) in te vullen. 

Uw toestemming heeft uitsluitend betrekking op de verschuldigde

huur en contributie t.b.v. de VTVZ.

Tot slot: Wij vertrouwen erop dat u allen bereid zult zijn om over te

stappen op deze manier van betalen. Door dit te doen maakt u het

mogelijk om al het vrijwilligerswerk dat min of meer op de

achtergrond plaats vindt, beheersbaar te houden.

Van onze
penningmeester
D O O R  J A A P  M I J W A A R T

Even voorstellen...
Deborah 
van der Mĳe
Ik ben samen met mijn man

Hayo sinds oktober vorig jaar de 

trotse eigenaar van tuin 61. Na een 

winter hard werken hebben we een 

heel mooi plekje gemaakt waar we 

het ontzettend naar onze zin hebben.

Vanaf heden zal ik de redactie van onze nieuwsbrief en het maken

van materialen als posters en dergelijke op mij nemen. 

Door mijn marketing achtergrond vind ik het leuk om zo ook mijn

steentje bij te kunnen dragen aan onze mooie vereniging. 

Heb je ideeën of wil je iets inleveren voor onze nieuwsbrief mail dan

naar redactie@vtvzandvoort.nl

Via deze weg willen we Helma Hoogland bedanken voor haar inzet

voor de nieuwsbrief. 

Hout lĳkt wel
goud!

De houtprijzen schieten per

dag omhoog! 

Zo ook voor de schaaldelen die onze

tuinwinkel verkoopt. 

Omdat we u graag schaaldelen voor

een schappelijke prijs willen blijven

aanbieden, 

gaat Marc op zoek naar een goede

aanbieding voor komend jaar.

Hiervoor willen we graag

inventariseren wie van jullie het

komende jaar van plan zijn om hun

hek te vernieuwen en dus schaaldelen

nodig hebben. 

Mail het aantal schaaldelen dat je
komend jaar nodig hebt vóór 1
februari naar
marcharley@gmail.com 

mailto:redactie@vtvzandvoort.nl?subject=nieuws%20melden
mailto:marcharley@gmail.com
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onze mannetjes

Hĳ is er!
Onlangs is er een elektrische

kruiwagen aan onze collectie

toegevoegd. 

Deze maakt de soms zware

klussen net iets makkelijker....

Aftellen naar 2022!
Het aftellen naar 2022 gaat langzaam beginnen, 

de dagen worden korter en de winter loert om 

de hoek.

Namens het bestuur willen we iedereen alvast

fijne en gezellige feestdagen wensen.

Hopelijk zien we elkaar op de nieuwjaarsreceptie

om het glas te heffen op wederom een mooi

tuinjaar en de start van ons 50-jarig jubileum!


