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Van de bestuurstafel:
Voor het bestuur is het de afgelopen 3 maanden lastige periode geweest. De confrontatie met
het coronavirus, allerlei regelgevingen vanuit het kabinet en het RIVM en deze moesten dan
weer gereflecteerd worden op onze vereniging. Regelgevingen waar wij allen ook tot aan dan
nog niet eerder mee te maken hadden gehad. De onmogelijkheid om op een gezonde wijze
met elkaar om te gaan, een hand te schudden, even bij elkaar een kopje koffie doen enz. Ook
was het voor ons niet mogelijk om hieromtrent over te vergaderen en daarmee samenhangend
besluiten te kunnen nemen.
Toch hebben wij geprobeerd om u met bepaalde regelgeving en maatregelen, soms ook
impopulair, zo volledig mogelijk te blijven informeren. Ondanks deze maatregelen of
misschien wel mede dankzij deze maatregelen hebben we het met z’n allen wel voor elkaar
gekregen om al die tijd het complex open te kunnen houden. Er zijn dan toch, de één
opvallend, de ander minder opvallend diverse bezoeken geweest om ons op de handhaving
van bedoelde regelgeving te controleren.
Nu weet u dat er op diverse vlakken de regels wat versoepelingen toelaten. Die zijn inmiddels
ook op het complex doorgevoerd. Zo hebben we weer een bestuursvergadering kunnen
beleggen, uiteraard met gepaste afstand en zijn de toiletgroepen weer geopend.
Toch blijft het belangrijk om bedachtzaam en voorzichtig te blijven. Houdt u zich aan de
basisregels voor het handelen en de omgang en ook die t.a.v. de hygiëne. Zolang we ons daar
aan houden zijn wij er van overtuigd dat wij allen ook dit jaar, weliswaar onder de
omstandigheden, een fijn tuinjaar kunnen beleven.
Bestuurssamenstelling!!!
Onlangs heeft Dhr. D. Bekker zijn functie als commissaris terreinbeheer overgedragen aan
Dhr. P. Regtop. Waarna de navolgende wijziging in de bestuurssamenstelling is ontstaan.
Dhr. D. Bekker commissaris tuincontrole, 2e lid vacant, 3e lid Dhr. A. Kroes
Dhr. P. Regtop, commissaris terreinbeheer, bouwzaken.
Dit houdt in dat wij op zoek zijn naar een 2e lid tuincontrolecommissie. Graag vernemen wij
of u deze functie zou willen vervullen. Voor vragen en of informatie kunt dan contact
opnemen met het bestuur.
De functies en bezetting van de overige zittende bestuursleden blijft onveranderd.

Kantine
Zoals eerder gecommuniceerd staat er nog een aanpak voor de kantine op stapel. Vanwege het
coronavirus zijn hierdoor de werkzaamheden uitgesteld. Blijft natuurlijk wel dat dit plan nog wel
gerealiseerd moet worden. Bent u geïnteresseerd en welwillend om aan dit project mee te
werken, laat dit dan aan het bestuur weten. Wanneer gaan we beginnen?? Goede vraag, dat is op
dit moment nog niet helemaal op datum aan te geven. Het terrein heeft op dit moment ook de
nodige aandacht nodig. De werkzaamheden op uw eigen tuin gaan ook gewoon door. Dus bij een
voorzichtige benadering zal deze start toch al gauw in het najaar liggen. Laat u zich in ieder
geval niet weerhouden om u aan te melden om in welke vorm dan ook hier ondersteuning aan te
geven. Het maakt dan ook niet wat uit wat u wel en niet kunt, hierin geldt dan toch dat vele
handen licht werk maken.
Kantine-activiteiten
Zodra de werkzaamheden aan de kantine zijn afgrond hopen wij uiteraard op een frequente
bezetting van onze nieuwe kantine. Om bepaalde activiteiten te organiseren en te begeleiden
zoeken wij in deze nog steeds enthousiaste leden die van zo’n team deel uit willen maken. U kunt
voor vragen en of informatie contact opnemen met de secretaris of via
secretaris.derazendboltuinen@gmail.com
OPROEP m.b.t. onze website:

Beste tuinders,
Zoals jullie misschien weten heb ik het beheer van de website overgenomen. Het is natuurlijk de
bedoeling dat er steeds meer te vinden is op de site. Daar heb ik jullie voor nodig! Heb je leuke
ideeën of eventuele op- of aanmerkingen dan hoor ik die graag. Heb je een leuk idee stuur deze dan
naar : webmaster.derazendeboltuinen@gmail.com of via www.razendeboltuinen.nl
Met vriendelijke groet,
Harry Regtop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zonnepanelen:
We houden u steeds op de
hoogte van de opbrengst
van de zonnepanelen,
vandaar nu een staatje van
de opbrengst op de
verschillende
meetmomenten

opnamedatum

stand in
kWh

5 feb

5631

4 maart

5804

4 juni

7980

Rendement:
Zoals u kunt zien is de opbrengst van onze panelen aanzienlijk geweest de afgelopen
periode. Dit heeft niet alleen te maken met de productie van de panelen maar ook met
het feit dat na controle en inspectie de gehele installatie nu wel op de juiste wijze
veilig! is aangesloten en werkend is
Een simpele rekensom laat dan zien dat de opbrengst over de laatste 3 maanden ruim
over 700 KWh per maand is, een prima rendement!

Van harte welkom nieuwe tuinleden!:
Opnieuw zijn er in de afgelopen
periode tuinen van eigenaar gewisseld.

We verwelkomen onze nieuwe leden van
harte en hopen dat ze zich snel thuis
zullen voelen binnen de Vereniging
Ondanks de wisselingen blijft er een ruime

tuin 117:Fam Drogt
tuin 15: Mevr. Boon
tuin 111: Mevr. v.d. Burg
tuin 1A: Mevr. Starozhitskaya
(medetuinder)

wachtlijst: er zijn maar liefst zestien!
aspirant-leden die graag een mooi plekje
willen of een tuin waar ze met veel inzet
snel hun eigen kleur aan kunnen geven.

❖ Binnenkort gaan we aan de

slag: onderhoud van de
kantine, de vloer en meer

❖

U kunt zich opgeven bij Dick
Bekker (tuin 28) of 0615950316

❖

Of bij Jos van Ovost (tuin 11)
tel. 06-14460051

(Kraan)water gebruik op het complex!

Vanuit ons infoboekje weet u dat kraanwater gratis is voor kleinverbruik.
Passage uit ons infoboekje:
Het “kleinverbruik” van kraanwater (op ons complex zijn op meerdere punten stopkranen
geïnstalleerd) voor bijvoorbeeld koffie en thee is gratis. Voor het dagelijks tappen van
water t.b.v. verzorging van dieren wordt een vrijwillige extra bijdrage gevraagd. Na een
afspraak hierover met het bestuur (c.q. de penningmeester) wordt hiervoor jaarlijks een
klein bedrag in rekening gebracht. Het besproeien van tuinen met kraanwater is
uitdrukkelijk niet toegestaan. De vereniging stelt middelen en eventueel mankracht ter
beschikking om te sproeien vanuit de sloot. Informatie hierover verstrekt de commissaris
terreinbeheer.

Verder vragen wij u om in het algemeen verstandig met het gebruik van kraanwater om
te gaan.

Bouwsels op tuinen op ons complex!
Het valt op dat er de laatste tijd allerlei creatieve bouwsels op tuinen te vinden zijn.
Wij begrijpen dat in de afgelopen periode veel tijd is geweest om te klussen en u
misschien een speeltoestel voor uw kinderen of kleinkinderen heeft geplaatst. Wellicht
ook door de oproep om kinderen en kleinkinderen op de tuin te houden vanwege het
vermijden van contact momenten. Allemaal waar!
Waar het hier dan toch wel om gaat is dat er regelementen zijn, Statuten, HHR en
infoboekje, die voor plaatsing van bouwsels bepaalde regels stellen. Dit om te voorkomen
dat er een wildgroei aan bouwsels ontstaat.
Door deze regelgeving kunnen we nu eenmaal niet zomaar doen wat we zelf willen, dat is
ook inherent aan een vereniging.
Met klem willen wij u dan ook vragen, wilt u iets aanpassen of plaatsen m.b.t. bouwsels en
dan bouwsels in de ruimste zin van het woord, neem dan vooraf contact op met de
commissaris bouwzaken Dhr. P. Regtop (T121)

Passage uit het infoboekje:
De onder punt 1 genoemde opstallen en afscheidingen mogen slechts gebouwd worden
na vooraf verkregen toestemming van het bestuur
Toestemming kan worden verkregen door indiening van een bouwtekening met
vermelding van lengte, breedte en hoogte van het bouwwerk, voorzien van een
omschrijving van gebruikte materialen en aanschafprijs (HHR Art. 33)

OPBRENSGT OUD PAPIER EN OUD IJZER 2020
OUD PAPIER

Gewogen

Opbrengst

-----

€161,-

februari

-----

€83,65

maart

-----

€71,05

april

-----

€63,70

Totaal

€379,40

januari (+laatste
deel december
2019)

OUD IJZER, over de maanden
januari

€30,-

februari

€45,70

April

€41,50

Malle Pietje

€10,-

Totaal

€127,20

Totaal opbrengst
OUD PAPIER + OUD IJZER

€506,60

Dit totaal geüpdatet 12 juni 2020. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Graag tot de volgende nieuwsbrief!
Het Bestuur

Vereniging van Volkstuinhouders
Tuinderspad 2, 1783 BX Den Helder
Complex: "De Razende bol"
email: secretaris.derazendeboltuinen@gmail.com

