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Beste leden,
Het is al weer oktober. De dagen worden korter en de herfst heeft zich inmiddels aangekondigd. Het
seizoen zit er een beetje op. De knofloken kunnen de grond in en de witlof kan worden opgekuild.
Tijd voor een tweede nieuwsbrief. De eerste editie is goed ontvangen. Wij hebben veel enthousiaste
reacties gekregen. Dat is een mooie stimulans om jullie op deze manier te informeren over het reilen
en zeilen binnen onze vereniging.
Effe in het zonnetje zetten
Een vereniging als de onze moet het hebben van de
inzet van vrijwilligers. Een man zet zich wel heel erg
in voor onze vereniging en verdient het om even in
het zonnetje gezet te worden. Het gaat om Kees
Modder.
Kees wij weten dat je liever niet in het middelpunt
van de belangstelling staat maar bij deze een groot
compliment voor wat jij allemaal, vaak voor dag en
dauw, voor onze vereniging doet. Wij hopen nog
lang van jouw diensten gebruik te mogen maken.
Corona
Deze zomer ging het even de goede kant op maar al snel nam dit najaar het aantal besmettingen
weer toe. Inmiddels zitten we midden in de tweede golf. Deze week heeft het kabinet nieuwe
maatregelen aangekondigd. Ook nu nog gelden de landelijke Covid-regels op ons complex. Houdt 1,5
meter afstand en trek handschoenen aan bij het gebruik van pompen, gieters en kruiwagens.
Maar neem vooral je verantwoordelijkheid laat het niet van anderen afhangen. Of wij jullie in maart
2021 kunnen uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering moet nog even worden afgewacht.
Wellicht wordt het de eerste zoomvergadering in de geschiedenis van onze vereniging. Wij houden
jullie op de hoogte.
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Bestuurszaken
Na de laatste nieuwsbrief is het bestuur in mei, juli en oktober bijeengekomen. Belangrijke
gespreksonderwerpen zijn geweest:
 Het verlengen huur met de gemeente Bergen
 Het aanpassen van de entree aan de achterzijde.
 Wij hebben inmiddels 8 personen (!) op de wachtlijst staan.
Er is veel belangstelling voor het tuinieren op ons complex.
 Najaar schouw 2020
 De pompen
 Vernieuwen dakbedekking Vinkenboet voorjaar 2021
 Het verder stroomlijnen van bestuurstaken en draaiboeken
 En nog veel meer ………….
Het verlengen van de huurovereenkomst voor de komende 10 jaar.
Op 7 oktober jl. hebben wij een eerste zoomoverleg gehad over de nieuwe huurovereenkomst met
een juriste van de gemeente Bergen. De huidige overeenkomst loopt aan het einde van dit jaar af. De
gemeente stelt een modelovereenkomst op waar wij nog wat van mogen vinden. Er worden op ons
verzoek wat tekstuele aanpassingen gedaan ten opzichte van de huidige huurovereenkomst. De
verwachting is dat het bestuur de nieuwe overeenkomst binnenkort kan gaan tekenen en wij de
komende jaren kunnen blijven tuinieren.

Het aanpassen van de entree aan de achterzijde.
De oostelijke entree bij de tuin van Pieter is krap. Gemeente en Hoogheemraadschap willen niet
meewerken aan ons voorstel om de dam ca. 1,5 meter te verbreden. We kijken nu naar een andere
oplossing. Wordt vervolgd.
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Website
De website is opgefrist en gsm-vriendelijk geworden. De meest relevante informatie staat er
overzichtelijk op. Nieuwe leden weten de website ook te vinden gezien het aantal aanmeldingen
nadat wij ‘viral’ zijn gegaan De bordjes op de toegangshekken helpen daar daar ook aan mee. Wij
willen de website verder gaan verfraaien met foto’s van ons complex en jullie oogsten. Als jullie
mooie foto’s en/of ideeën hebben stuur ze ons gerust op via de mail zie: www.vtvgroet.nl
Facebookpagina VTV Groet
Natuurlijk kunnen foto’s ook op de facebookpagina
worden geplaatst. Op deze pagina worden
regelmatig leuke zaken gepost. Laatst liet Jeroen
prachtige foto’s zien van de Tijgerspin, die op zijn
tuin, een onderkomen had gevonden. Kijk eens op
de pagina ! Mike en Wendy zijn de beheerders.

NI
ok20
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Najaar schouw 2020
Bij het huren van een tuin op ons complex hoort ook het onderhouden van de aangrenzende beek
/sloot. Het Hoogheemraadschap controleert in het najaar -oktober en november- of wij ons als
vereniging aan deze verplichting houden. Het bestuur wil er nadrukkelijk op wijzen dat het een
verantwoordelijkheid van de individuele huurder is. Lukt het bijvoorbeeld om fysieke redenen niet
schakel dan iemand die jou kan helpen. Wat houdt het in:
1. De slootkanten zijn gemaaid en afgestoken.
2. Waterplanten/riet en slib zijn verwijderd zodat een goede doorstroming kan plaatsvinden.
Zie ook de website van het Hoogeheemraadschap
https://www.hhnk.nl/najaarsschouw

Vrij gekomen tuin(en)
Zoals het er nu uitziet zullen er binnenkort twee tuinen vrij komen. Vrij gekomen tuinen zullen wij
eerst aan de leden aanbieden. Binnenkort kunnen jullie daarover een mail verwachten. Daarna
worden de tuinen aangeboden aan mensen op de wachtlijst. Momenteel staan er acht mensen op de
wachtlijst !! Indien je met de gedachte speelt om te stoppen laat het ons dan tijdig weten. Meldt je
dan af voor 31 december a.s. Tuinen moeten onkruidvrij en ontdaan van bouwwerken opgeleverd
worden. Het bestuur zal daar ook op toezien.
EHBO doos
Wij hopen het niet maar het kan zomaar gebeuren. Je loopt letsel op tijdens het tuineieren. Aan de
voorzijde van de Vinkenboet is een lade. Daarin zit een EHBO doos met de nodige middelen voor
eerste hulp. Kijk er eens naar dan weet je hem te vinden als jij of een van de medetuinders EHBO
nodig heeft.
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Tot slot
Tot slot willen wij eindigen met romantisch nieuws. Afgelopen zaterdag is bestuurslid Robin van
Langen in het bruidsbootje gestapt met Milou. Wij wensen hen namens de vereniging heel veel geluk
en liefde toe.

Namens het bestuur
Marc Zwart
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