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door Theo Zuiderwijk 

 

Het bestuur houdt zich altijd aan een 

standaard agenda. Zij voegt daarop op 

verzoek extra agendapunten toe van 

zowel eigen bestuurs- en commissie-

leden als tuinleden. Onze agenda kent 

altijd de volgende onderwerpen: 

•      de opening;  

•      mededelingen van het bestuur;  

•      inkomende en uitgaande post;  

•      het verslag vorige vergadering;  

•      de afgewerkte actielijst en  

        eventuele nieuwe punten;  

•      de rondvraag;  

•      en de sluiting.  

Om half elf wordt er begonnen en op 1 

februari was André Rietvelt bij ons te 

gast. Op verzoek van het bestuur zijn 

Bertus Kooijman en André op de taxatie- 

vergadering / bijeenkomst geweest van 

de Haagse Bond. Zij hebben zich daar 

laten informeren over de door de Bond 

te hanteren taxatieregels voor tuinver-

enigingen om deze toepasbaar te maken 

voor onze tuinen. Hieronder doen zij 

punts-puntsgewijs hun verhaal. 

 

Nieuwe taxatieregels in de maak 

•  Huisjes moeten leeg opgeleverd  

    worden. 

•  De inboedel wordt niet mee ge- 

    taxeerd. 

•  Mocht de betreffende tuinder het  

    niet eens zijn met de taxatie, dan kan  

    hij tegen betaling van € 250 bij de  

    Haagse Bond in beroep gaan en voor  

    dat bedrag een hertaxatie aanvragen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redactie Wim Heijsteeg 

 

    door de Haagse Bond. 

•  Onze taxatiecommissie loopt met de  

    hertaxatie door de Haagse Bond mee  

    en dat kost € 25 per commissielid. 

•  Er wordt een protocol opgesteld van  

    opzeggen, sleutels inleveren en taxa- 

    ties. 

 

De overige punten uit beide vergaderin- 

gen volgen hier de revue, alleen als ze al 

niet eerder zijn beschreven. 

 

Nieuw is dat tijdens de algemene leden-

vergadering die leden bij name worden 

genoemd, die hun tuin slecht onder-

houden en daarvoor meermalen door 

het bestuur zijn gewaarschuwd. 

Ook nieuw zijn naambordjes en stickers 

voor op het bord bij de ingang van de 

tuin. Deze zullen worden besteld. 

Verder kwam het verzekeren van de 

tuinhuisjes weer op de agenda voor. De 

tuinleden zullen worden benaderd via de 

e-mail in verband met de verzekering 

waar al eerder wat over te doen was. In 

het halletje van ons clubgebouw liggen 

op het postbakje inschrijfformulieren, 

die na invulling in de brievenbus kunnen 

worden gedeponeerd. 

 

Afbraak en opbouw 

Peter van der Hoeven zal aan onze leden 

vragen om onze nieuwe verenigingsblok- 

hut af te bouwen. 

Voor 15 maart a.s. staat de afbraak van 

het oude berghok gepland. Daarvoor 

worden vrijwilligers gevraagd. Dus u kunt 

zich hiervoor aanmelden. Bertus Kooij-

man zal een container laten komen, zo-

dat op deze zaterdag ook alles afgevoerd 

kan worden. 

 

Commissievergadering 

Ook zal op zaterdag 15 maart een alge-

mene commissievergadering worden 

gehouden voor alle commissies. Tijd van 

aanvang is 10.00 uur. Uitgenodigd wor-

den de tuincommissie, de taxatiecom- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

missie, de activiteitencommissie, de 

commissie kantinemedewerkers, de 

medewerkers voor de pomp, de 

bouwcommissie, de kaartcommissie, Lief 

en Leed, de redactie van Tuinkrabbels 

enz. Dus denkt u dat u in een commissie 

zit, dan bent u hierbij uitgenodigd.  

 

Binnenkort wil het bestuur een werk-

groep instellen die op elke eerste zater-

dag van de maand klusjes, als die er zijn, 

met elkaar te doen.  Op de algemene 

ledenvergadering zal daarover nader 

worden bericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk: iedereen behoort te weten 

dat de jaarlijkse contributie voor eind 

december betaald moet zijn. Ook hier-

over meer in de algemene ledenverga-

dering, alsook over het heikele punt van 

het opnieuw instellen van werkbeurten.  

Mocht u op de ledenvergadering hier-

over vragen willen stellen aan het be-

stuur, doe dat dan schriftelijk aan het 

secretariaat twee weken voorafgaande 

aan de vergadering van 29 maart.  

 

Toehoorders 

Ook onze nieuwe tuinleden (ook zij die in 

een van onze voornoemde commissies 

zitting willen nemen) zijn uiteraard als 

toehoorder op de algemene ledenverga-

dering van harte welkom.  

Deze enthousiaste leden kunnen alvast 

op zaterdag 15 maart om 10.00 uur ken- 
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Verkorte notulen bestuursvergaderingen 1 februari en 1 maart 

Uit de pen van de tweede secretaris (a.i.) 

 

Neem contact met ons op  
voor onze scherpe tarieven 

06-20.14.46.29 
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nis maken met de commissies, die dan 

vergaderen, want elk verenigingslid be-

hoort zich op welke manier dan ook voor 

de vereniging in te zetten en op die 

manier de vereniging te ondersteunen, 

en als laatste: de bestaande commissies 

te versterken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de commissies worden voor het 

lopende jaar afspraken gemaakt over 

o.a. festiviteiten, tuin- en naschouw, de 

zomer-bbq, de eventuele paas- en kerst-

bingo en creadagen. Ook wordt gespro-

ken over dagen en activiteiten die geor-

ganiseerd worden door de Haagse Bond. 

 

Tuinkrabbels, uw verenigingsblad 

Theo Zuiderwijk heeft, zoals u hier ook 

kunt lezen, na het vertrek van Beppie 

v.d. Burg als redactrice, vanuit zijn (a.i.) 

bestuursfunctie een stuk(je) geschreven 

voor Tuinkrabbels over de maandelijkse 

bestuursvergaderingen. En mochten die 

er zijn ook andere bestuursmededelin-

gen. 

Voor de volgende Tuinkrabbels ziet de 

redactie graag een toestroom van tuin- 

nieuws en andere relevante informatie!  

Omdat het uw blad is, mag ook Ieder 

tuinlid er een stukje voor inleveren. Het 

zou mooi zijn als u dit dan ook doet. Ook 

adverteerders blijven welkom.  

De volgende Tuinkrabbels verschijnt op 1 

april 2014, en dat is geen grap! 

 

Jeu de boulen met medetuinders 

In de laatste algemene ledenvergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van de Haagse Bond van Tuindersvereni-

gingen is een voorstel gedaan om een  

jeu de bouleswedstrijd te houden voor 

de leden van de Haagse Bond. Bij de 

vereniging ‘De Goede Worp’ (aan de 

Hengelolaan bij de Beresteinlaan) is het 

mogelijk om deze wedstrijd op 31 mei 

2014 te houden.  

Graag verneemt het bestuur of er van de 

zijde van onze tuinleden belangstelling 

bestaat voor deze wedstrijd. Dus elk lid 

van onze tuinvereniging kan zich hier-

voor opgeven bij de tweede secretaris of 

via een briefje in onze verenigings-

brievenbus. Of een mailtje naar 

theozuiderwijk@hotmail.com of via het 

e-mailadres van Houtwijk de Noord 

atvhoutwijkdenoord@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hekkensluiter 

Denkt u eraan als u een van de laatsten 

bent die ons tuincomplex na zonsonder-

gang verlaat, het hek zowel aan de voor-

zijde als aan de achterzijde dicht te doen 

en af te sluiten. ‘Geef de dief geen kans’. 

  

Dringende oproep 

Veel mensen hebben tegenwoordig een 

computer en zijn daarmee ook aange-

sloten op het internet. Van sommige 

leden krijgen wij al mailtjes met vragen 

en/of suggesties. Omdat corresponden-

tie via de e-mail een betrekkelijk goed-

kope en snelle manier is van correspon-

dentie voeren heeft het bestuur ge-

meend nog maar weer eens de leden te 

verzoeken hun e-mailadres op te geven. 

Doe dit dan ook via het e-mailadres van 

onze tuinvereniging: 

atvhoutwijkdenoord@gmail.com. 

 

Winkeltje 

Als straks onze verenigingsblokhut, ge-

naamd Jan Scherpenzeel, klaar is, gaat 

Jan deze gebruiken als het ons bekende 

verenigingswinkeltje. Waar weer allerlei 

 

 

producten gekocht kunnen worden. De 

opbrengsten, zo u wilt de winsten, vloei- 

en direct in onze verenigingskas. Koop 

uw tuinaarde, potgrond, turfmolm of 

zand dan ook in ons verenigingswinkel-

tje. Zoals u weet hebben we als tuinver-

eniging elke eurocent hard nodig.  

Genoemde producten kunnen met de 

kruiwagen door uzelf naar de tuin wor-

den gereden. Dus hou onze leus aan: 

 

KOOP IN HET WINKELTJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negatieve waarde 

Buiten de reglementering en onze 

statuten is er ook nog iets belangrijks 

over de taxatie te vertellen. Dat is de 

zogenaamde negatieve waarde. 

Bij opzegging worden opstallen en 

roerende goederen op betreffende tuin 

zoals hiervoor al gememoreerd 

getaxeerd. Tegelijkertijd wordt bekeken 

of de tuin schoon opgeleverd wordt. 

Mocht dat niet het geval zijn omdat er 

nog dingen aanwezig zijn die verwijderd 

moeten worden, dan wordt de vertrek-

kende partij daarvan op de hoogte 

gesteld. Nu komt de negatieve waarde 

om de hoek kijken. Deze wordt namelijk 

aan de van de tuin nog te verwijderen 

attributen toegekend en verlaagt 

daarmee de taxatiewaarde van de tuin. 

De te verwijde-

ren attributen 

kunnen ver-

schillen. Dat kan 

een boom zijn 

die te hoog is 

geworden of die 

te dicht bij een 

naastgelegen  

tuin staat. Ook kan er sprake zijn van 

achterstallig onderhoud aan de tuin, of 

illegale bouwsels, zoals overkappingen of 

vogelkooien. Als de vereniging deze 

zaken moet laten opruimen, dan worden 

die gemaakte kosten op de vraagprijs 

van de verkoper in mindering gebracht. 

 

 

 

 

Jan Scherpenzeelhut 

 

Verenigingsgebouw 

A.T.V. Houdwijk de Noord 

Uithofslaan t/o nr. 32 

 

Tel. 06-20.14.46.29 

  

De openingstijden van het verenigings-

gebouw zijn door teruglopende 

kantineopbrengsten zowel op zaterdag 

als op zondag in het tuinseizoen van 

10.00 uur tot 13.00 uur geopend. Kom 

dan ook eens binnenlopen voor een 

praatje en een kopje koffie of om er 

iets te eten of te drinken. U bent er 

van harte welkom!  

 


