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Van de bestuurstafel:
Jazeker, geachte leden, het is alweer september! Het einde van het tuinseizoen 2020 nadert
alweer met rasse schreden. Menigeen is mogelijk al aan het nadenken om zijn tuin winterklaar
te maken. Via deze weg willen wij graag, voor diegene die hiermee gemoeid zijn, hartelijk
danken voor hun inzet om de sloten dan toch vrij van riet en beplanting te maken dan wel te
krijgen. Alhoewel op dit moment nog wel een paar puntjes op de welbekende I te maken zijn.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit alsnog gerealiseerd wordt.
Regelmatig ontvangen wij complimenten van buitenaf over hoe mooi ons complex erbij ligt.
Dat is uiteraard te danken aan de inzet van al onze leden. Dit blijkt ook wel uit de enorme
interesse voor ons complex met een wachtlijst voor een tuin van 19 personen! Dit zegt heel
veel. Het is natuurlijk de bedoeling om dit zo te houden. Het was de afgelopen tijd niet
eenvoudig om onze tuinen goed te onderhouden en om ons plekje datgeen wat aan onderhoud
wordt gevraagd ook te bieden. Wilt u eens op uw eigen plekje inzoomen wellicht zijn er dan
toch nog mogelijkheden om dat bedoelde onderhoud op peil te houden.
Verder willen wij u informeren dat wij op dit moment bezig zijn om het voor ons welbekende
“groene boekje”, waarin o.a. vermeld ons HHR (Huishoudelijk Reglement), tegen het licht
aan te houden. Waar nodig zal e.e.a. aan de huidige tijd en omstandigheden, in concept,
worden aangepast. De uiteindelijke definitieve versie wordt door u allen bepaald en
bekrachtigd tijdens de komende ALV 2021.
Inhoudelijk zult u hierover tijdig worden geïnformeerd. Zo kunt u vooraf e.e.a. bestuderen en
bekritiseren en voorstellen doen..
Bestuurssamenstelling!!!
Onlangs heeft Dhr. van Beek zijn functie als 2e secretaris/coördinator werkgroepen
neergelegd. Wij zijn verheugd dat Mevr. Regina Borst heeft aangegeven deze functie te willen
vervullen. Waarna de navolgende wijziging in de bestuurssamenstelling is ontstaan.
Mevr. Regina Borst, 2e secretaris/coördinator werkgroepen
Graag vernemen wij of u toekomstig een bestuursfunctie 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. Op onze
website staat een up to date overzicht: https://www.razendeboltuinen.nl/bestuur

-Kantine
Zoals reeds eerder gecommuniceerd staat er nog een aanpak voor de kantine op stapel.
Blijft natuurlijk wel dat dit plan nog wel gerealiseerd moet worden. Er zijn al een aantal
aanmeldingen, maar vele handen maken toch licht werk. Bent u geïnteresseerd en welwillend
om aan dit project mee te werken, laat dit dan aan het bestuur weten. Wij zoeken in
eerste instantie een algeheel coördinator die dit project wil en kan leiden. Meldt u aan!
-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 zouden 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

-Stekkentafel
Zoals de naam al aangeeft is onze stekkentafel een plekje om tuin gerelateerde zaken
aan te bieden. Dit werkt over het algemeen helemaal prima. Er zijn wel constateringen
dat hier spullen worden achtergelaten die dan toch bij de HVC of bij de Kringloopwinkel
thuis horen. Wij vragen u, houd de stekkentafel de stekkentafel!

-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

4 juni

7980

8 juli

8763

2 sept

10.004

Rendement:
Zoals u kunt zien is de opbrengst van onze panelen aanzienlijk geweest de afgelopen
periode.
Een simpele rekensom laat dan zien dat de opbrengst over de laatste 3 maanden rond de
700 KWh per maand blijft, 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 118:Mevr.I. de Visser
tuin 117:Dhr. S. Herlaar
tuin 79: Dhr. L. Stellingwerf
tuin 72: Dhr. H. Scherpenzeel
(medetuinder)
tuin 8: Mevr. A. Stam

wachtlijst: er zijn maar liefst negentien!
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

En verder nog……
Fietsenstalling:
Geachte leden, graag wil ik u via deze weg benaderen om aan u de navolgende 2 punten
voor te leggen. Onze fietsenstalling, ….deze plek is bedoeld om fietsen te kunnen stallen.
Nu weliswaar ligt daar geregeld wat klein groenafval.
Dit is, laat ik het zo zeggen, “verenigingsvuil” afkomstig
van snoeiwerk of onderhoud aan het complex in het
algemeen. Dit wordt daar tijdelijk neergelegd om later
door één van onze vrijwilligers weggehaald en afgevoerd
te worden. Mocht u hier (nog) niet van op de hoogte zijn.
Het is dus geenszins de bedoeling dat daar vanuit uw
eigen tuin (groen)afval wordt gedumpt, voor dit afval en
de afvoer daarvan moet u zelf zorg dragen.

Parkeren bij het complex:
Parkeren……Het is bij sommige van u wellicht ook al eens opgevallen dat bij de beperkte
hoeveelheid parkeerplaatsen die wij “hebben” het met regelmaat voorkomt dat tuinleden
en of bezoekende de auto zodanig “parkeren” dat dit voor overige gegadigden een
probleem is dan wel hinder oplevert. De constatering is vaak door het zien hoe de auto
staat en niet door een moment van heterdaad.
Om teleurstelling en-of frustratie te voorkomen ben ik van mening om bij constatering op
heterdaad dat wij allen in de positie zijn om “overtreder” hierop te wijzen. Spreek elkaar
hier gewoon op aan.
Onlangs is er door de vereniging wegenverf aangekocht om de parkeervakmarkering,
met name aan de rechterzijde bij uitgang complex, wat duidelijker aan te brengen. Reeds
is de NP-strook bij de ingang van het complex duidelijk gemarkeerd. Het is dan ook
verboden om op deze strook te parkeren.
Het is verder niet togestaan om motorvoertuigen in de groenstrook grenzend aan de
gehele parkeerplaats in het groen te parkeren. Dit is Gemeentegrond. De vereniging is
niet aansprakelijk voor constatering en consequenties uitgevoerd door ambtenaren van
de Gemeente. Deze verantwoordelijkheid legt de vereniging neer bij de eigenaar van het
motorvoertuig.
Allen, let wel, over het algemeen vind ik dat u zich prima confirmeert aan datgeen wat
hierin van u gevraagd wordt. Echter gezien de frequentie van, laat ik ze noemen
incidenten, vertoonde de laatste tijd een verhogend karakter en vond het dus daarom
nodig om e.e.a. onder uw aandacht te brengen.

Naam-en tuinnummerbordjes,
Alhoewel er door veel leden gehoor is gegeven aan de eerdere oproep willen we
dit onderwerp toch nog even onder uw aandacht brengen. Ga voor uzelf nog eens
even na of dit ook voor u geldt en indien dit het geval is, geef dan uw naam en
tuinnummerbordje de komende tijd weer eens even wat aandacht. Dan zijn we
allemaal weer wat makkelijker vindbaar.
Wist u:
dat onze winkel op zaterdagmiddag ook open is (tussen half twee en half drie)?
Jos van Ovost helpt u dan graag aan nieuwe potgrond of tuinaarde, tonkinstokken
of meststoffen. Een tuinadvies is hier altijd gratis….!!

OPBRENSGT OUD PAPIER EN OUD IJZER 2020
OUD PAPIER

Gewogen

Opbrengst

was

€379,40

bij

€345,20
€724,60

Totaal

OUD IJZER, over de maanden
jan tot aug

€250,75

Malle Pietje

€10,-

Totaal

€260,75

Totaal opbrengst
OUD PAPIER + OUD IJZER

€985,35

Dit totaal geüpdatet 3 september 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"
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