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1  VAN HET BESTUUR 

Beste medetuinders, 

Het nieuwe (tuin)jaar is begonnen en ik weet niet hoe het bij jullie gaat 

maar bij mij staan de eerste potjes al in de vensterbank. Elk jaar neem 

ik me weer voor om niet te vroeg te beginnen want iets later zaaien 

levert vaak net zulke goede resultaten, of zelfs betere resultaten, op. 

De pepers en paprika’s heb ik net als elk jaar begin januari al wel 

gezaaid. Hoewel mijn handen jeuken probeer ik me toch een beetje in 

te houden en me te houden aan de zaaikalender. Dit jaar probeer ik 

voor het eerst om dahlia’s uit zaad op te kweken. Volgens Gardeners’ 

world moet dat tot prima resultaten kunnen leiden dus ik ben 

benieuwd.  

Ik wil jullie via deze weg ook een update geven over een aantal zaken. 

1.1 BESTELLINGEN BIJ GARANT ZADEN 
We hadden dit jaar weer een mooi pakket met bestellingen voor 

Garant Zaden. Meer dan 100 leden hebben een bestellijst ingeleverd. 

Deze zijn vorige week donderdag (12-1) verstuurd en tot mijn grote 

verbazing kregen we afgelopen woensdag al bericht dat de hele bestel-

ling verstuurd was en op 19-1 geleverd zou worden. Gelukkig zijn er 

dan voldoende hulptroepen die zorgen dat alles binnen afzienbare tijd 

in het winkeltje staat en daarna netjes op tuinnummer gesorteerd 

wordt. Vanaf volgende week kun je bij het winkeltje je bestelling 

ophalen. Zoals elk jaar worden de aardappelen later geleverd door 

Garant Zaden. Hoe gaat het nu verder: 

• VTHouten betaalt alle zaad- en aardappelbestellingen incl. korting 

aan Garant Zaden 

• Per lid wordt het totaal bedrag incl. korting voor zaad- en 

aardappelbestellingen berekend.  

• VTHouten incasseert het totaal bedrag incl. korting in één keer bij de 

leden. 

1.2 VERHUUR TUINEN 
Ook dit jaar kwamen er weer tuintjes vrij voor verhuur. Een aantal 

daarvan is naar leden gegaan die op de wachtlijst stonden voor een 

grotere tuin en we krijgen er dit jaar 11 nieuwe leden bij. Via deze weg 

heet ik deze leden van harte welkom bij de vereniging.  

Helaas staan er nu nog steeds 70 aspirant leden op de wachtlijst. De 

wachttijd bedraagt op dit moment meer dan 6 jaar. We hebben al een 

aantal maatregelen getroffen waardoor er meer mensen een tuin 

kunnen krijgen. Iedereen start met een halve tuin en bestaande leden 

mogen uitbreiden tot maximaal een hele tuin. Dit jaar krijgen de 

aspirant leden het aanbod om 2 stroken op de schooltuinen te huren 

voor een jaar. Zo kunnen ze het een jaartje uitproberen voordat ze lid 

worden van de vereniging.  
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Agenda 
Jaarvergadering  

22 februari 19:30 u 

 

Afmelden/wijzigen tuindienst 

tuincomm.vth@gmail.com 

 

Vragen aan bestuur 

info@vthouten.nl 

 

Vragen over tuinverhuur 

verhuur.vth@gmail.com 

Website www.vthouten.nl 

 

Heb je een wijziging in je 

adresgegevens, mail of 

huisadres? Graag mail naar 

het bestuur en de 

moestuinkoerier.  

Facebook? Wordt ook lid van 

onze groep 

https://www.facebook.com/g

roups/VTHHouten 

mailto:tuincomm.vth@gmail.com
mailto:info@vthouten.nl
mailto:verhuur.vth@gmail.com
http://www.vthouten.nl/
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2 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

(ALV) 

Dit jaar gaan we weer live met de ALV. Tijdens de 

Corona jaren hebben we de ALV schriftelijk 

afgehandeld. Nu kunnen we weer samenkomen om 

het wel en wee binnen de vereniging door te nemen. 

In de ALV legt het bestuur verantwoording af over het 

gevoerde financiële beleid in het afgelopen jaar en ze 

vraagt akkoord van de leden voor de begroting voor 

het huidige jaar. In de vorige ALV is de algemene 

reserve van VTHouten ter sprake gekomen.  

Het bestuur vindt deze reserve te hoog en zal in de ALV 

een voorstel doen om de vaste contributie te verlagen 

van € 27,50 per jaar naar € 22,50 per jaar. Daarmee 

kunnen we een verdere stijging van de reserve 

voorkomen.  

De ALV vindt plaats op woensdag 22 februari in 

cultuurhuis Schoneveld. Aanvang 19:30 uur. Na afloop 

is er de mogelijkheid om samen gezellig na te praten 

onder het genot van een hapje en drankje.  

2.1.1 Enquête 

Hiervoor zijn een aantal zaken langsgekomen waarvan 

het bestuur graag wil weten wat de leden er van 

vinden. Daarom is er een enquête gemaakt waarmee 

we meer ideeën kunnen ophalen bij de leden. We 

zouden het fijn vinden als je een paar minuten de tijd 

neemt om de enquête in te vullen. (Klik hier voor 

enquête)  

 

Dat was het wel zo’n beetje voor deze keer. Wellicht 

spreken we elkaar snel weer in levende lijve op één 

van de complexen of anders 22 februari in cultuurhuis 

Schoneveld. Voor nu wens ik iedereen veel succes met 

de voorbereidingen voor het nieuwe tuinjaar en met 

het uitoefenen van geduld. 

 

Groetjes, Michel 

3 EXPOSITIE  

Met enige trots kan ik zeggen dat afgelopen zondag 

mijn expositie is geopend: 'Tuinvogelgeluk & LIEVE 

Grapjes' (zie kader voor meer toelichting) in 

Griftsteede bij het Griftpark in Utrecht. 

 

Wellicht vindt u deze expositie de moeite waard om te 

bezoeken. Er zijn vogelportretten en illustraties te zien 

van vogels die allemaal ook in onze volkstuin te zien 

zijn! Behalve misschien het Kleine Bonte Spechtje... 

 

Als mensen het leuk vinden dat ik aanwezig ben om 

wat meer over het werk te vertellen, dan maak ik 

graag een afspraak. 

Annette van der Swaluw (tuin 44B) 

4 CHAMPIGNONMEST 

VEERWAGENWEG 

Net als afgelopen jaren laten we op de Veerwagenweg 

een lading mest bezorgen. De tuinders die daar in de 

app groep zitten heb ik daarover bericht. Maar er zijn 

wellicht meer belangstellenden op het complex aan de 

Veerwagenweg die met mij contact kunnen opnemen 

via b.hund@casema.nl.  

De datum staat al vast: Zaterdag 18 februari. 

 

Van 15 januari tot en met 5 maart 2023 is de expositie 

“Tuinvogelgeluk & LIEVE Grapjes” te zien in 

Griftsteede (Utrecht). 

Klik HIER voor een voorproefje van de werken die er te 

zien zijn. 

Wil je een uitnodiging ontvangen? Laat het weten via 

een retour op deze mail! 

 

 
 

www.annettevanderswaluw.nl 

atelier@annettevanderswaluw.nl 

06-248 06 487 

  

https://docs.google.com/forms/d/1-VL8Due3fKq-gZ6TDjT6y4T5r2tChJev-1F-xY4VNb0/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true
https://annettevanderswaluw.nl/expositie/
http://www.annettevanderswaluw.nl/
mailto:atelier@annettevanderswaluw.nl


 

 

 


