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Gezocht enthousiaste leden 
 

Vanwege het om persoonlijke redenen uit het bestuur treden van onze huidige 
secretaris (Leon Huisman) is het bestuur en daarmee natuurlijk ook de vereniging 

dringend op zoek naar een nieuwe secretaris voor onze vereniging. De taken welke 
bij een secretaris horen zijn: Deelnemen en notuleren bij bestuur overleg en ALV; 

Contactpersoon voor buitenstaanders, zoals nieuwe leden; aanwezig zijn bij een 1 
van de algemene werkzaamheden; uitvoeren van de actiepunten, die onderling in 

het bestuur overleg zijn toegewezen. 
Dit lijkt natuurlijk heel wat, maar naast de 5 tot 6 overleggen per jaar (incl ALV), 

ben je met ongeveer 1 tot 2 uur werk per week niet echt druk bezet.  
Het is natuurlijk vrijwilligerswerk, maar willen we als vereniging en als bestuur 

blijven bestaan, dan zullen er vanuit de vereniging personen naar voren moeten 
komen die wat voor de vereniging willen betekenen. 

Met alleen maar 1x in de 2 jaar 2 uurtjes Algemene werkzaamheden komen we er 
niet. 

Het bestuur heeft nu nog maar 4 leden en moeten er volgens de statuten minimaal 

5 hebben, eigenlijk 7. Dus we komen al meer mensen in het bestuur te kort. 
Indien we niet binnen korte termijn aan het minimum aantal komen, zou het zo 

kunnen zijn dat het bestuur zijn functie niet meer kan vervullen. Dat zou dan leiden 
naar extra ALV. Waarmee, indien daar de functies niet ingevuld worden, het een 

opheffing van de vereniging vergadering wordt. 
Het resultaat daarvan zou zijn, dat u vriendelijk verzocht wordt om uw tuin te 

ontruimen en sleutel in te leveren, waarna de grond weer aan de gemeente (SRO) 
moet worden teruggegeven omdat we de huur dan niet meer betalen. 

Natuurlijk is dit wel een schets van een heel zwart scenario, maar niet ondenkbaar. 
 

Een vereniging valt en staat bij de inzet van zijn leden, dit is geen loze zin maar 
moet letterlijk worden opgevat. 

Daarom de oproep aan u om u in te zetten voor de vereniging als secretaris of 
bestuurslid. Het is in eerste instantie maar voor 2 jaar en mag natuurlijk altijd 

langer. 

 

Dus: 
Meld je aan en versterk ons bestuur 

 
 

Secretaris: Meinte Wildschut (waarnemend) 
Mailadres:  secretaris-vtvemiclaer@outlook.com 
 

mailto:secretaris-vtvemiclaer@outlook.com


2 
 

Een kas op je tuin 

 

Een kas of kasje op je tuin is ideaal om bepaalde groente of planten onder betere 
omstandigheden dan in de volle grond buiten op te kweken of ze verder te laten groeien en 

vruchten te laten krijgen. 
Dat kan variëren van sla, bonen tomaten of meloenen. Je kan het zo gek niet bedenken of 
je kunt hetgeen je wilt verbouwen op je tuin hierin onder brengen om ze uiteindelijk in de 

volle grond te zetten. 
Toch kleeft er ook een nadeel aan. Niet alleen voor je zelf, maar ook voor je buurvrouw 

en/of buurman op de tuin, want de grond achter de kas komt in de volledige schaduw te 
staan en het is er minder warm.  
Wat zou u vinden van een buurman of -vrouw die zijn tuin volledig overkoepeld met een 

tunnelkas, lang 10 m en breed 3 m met een hoogte van zo’n 2 meter en uw tuin valt 
volledig in zowel het voor- als najaar in de schaduw en tijdens de zomer gedeeltelijk in de 

zon. 
Om voor iedereen duidelijkheid te verschaffen staat er in ons Huishoudelijk Reglement 
(HR) dat een kasje niet hoger dan 1,50 meter mag zijn. Voor de oppervlakte kas per tuin 

was er nog geen regel.  
Onze TC gaf aan diverse tuinders wel aan dat het een kasje moest zijn en geen KAS. 

Toch zagen zij dat men er steeds meer ging gebruiken en ook grote qua oppervlakte. 
Kreeg het bestuur in het verleden 1 aanvraag voor een tunnel,(6x2x1,8), de TC heeft 
moeten constateren dat er al tuinen zijn met meerdere kassen of extra grootte op hun 

tuin. 
Om ook op dit punt duidelijkheid te verschaffen heeft het bestuur op de afgelopen ALV 

voorgesteld aan het huishoudelijk reglement een regel toe te voegen die stelt dat het 
maximale oppervlak kas per tuin 5 m2 is. Deze aanpassing is geaccepteerd. 

Dit betekent dat een kas op uw tuin maar 1m 50 boven het maaiveld mag uitsteken en 
maximaal 5 m2 grond mag bedekken. Indien u een kas plaatst denk dan ook even aan uw 
buren, t.a.v. de plaats waar u uw kas op uw tuin neerzet. Daar waar er nu afwijkingen zijn, 

zal de TC in overleg met de tuinder bekijken hoe de regel toe te passen. 
 

 

 

Website van VTV Emiclaer 
 
Zoals u heeft gemerkt bent u, indien u niet u zelf heeft geregistreerd, dat dit voor u als lid 

voor u is gedaan. Alle leden en aspirant-leden hebben nu toegang tot het afgesloten deel 
van de website, waar documenten (Statuten, HR, maar ook verslagen en financiële 
overzichten) staan die alleen voor leden bestemd zijn. 

Het zelf kunnen registreren is uitgezet, omdat er teveel buitenstaanders zich op deze wijze 
trachten toegang te verkrijgen. Gelukkig zit in het systeem een menselijke controle 

ingebouwd, die een extra hoge drempel vormt. 
In het afgesloten deel is niet alleen een documenten deel, maar staat b.v. ook een 
vragenhoekje, waar uw vraag die u stelt middels het contactformulier aan het bestuur of 

naar al de leden, kunt laten plaatsen. Vragen kunnen zijn over watergeven op uw tuin 
tijdens uw vakantie, als u zelf niemand kunt vinden, maar ook over plantjes die u over 

heeft of zoekt. Elke redelijke vraag die het bestuur en via hen ondergetekende binnen 
krijgt wordt geplaatst. In het vragenhoekje staat exact omgeschreven wat de voorwaarden 
zijn. 

Daarnaast kunt als lid wanneer u inlogt, uw eigen gegevens aanpassen, onzichtbaar 
maken, verfraaien met een foto van uw tuin of uzelf, maar kunt u ook zien wie uw buren 

nu eigenlijk zijn, zodat u niet meer hoeft te zeggen “Goedemorgen” maar “Goedemorgen 
Peter” Privé gegevens, zoals NAW of zo zijn niet zichtbaar, maar ook niet in het ledendeel 
opgevoerd. Zo blijft alles binnen de juiste grenzen, zoals deze ook vermeld staan in het 
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AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) document van onze vereniging beschreven 
staan. 
 

Uw Webmaster 
 

 

Een woord van: …. 
 

Uw Tuincommissie, 
 

Sleutels, iedereen heeft er wel een bos van. Grote, kleine, voor een opleg slot en een 
insteek dan wel ketting- of een hangslot. Het nadeel van zo’n bos is vaak, waar laat ik ze 

of berg ik ze op. Hoe vaak was u niet de bos of een enkele sleutel kwijt en vond deze na 
enig zoeken weer. 
Wie kent niet de paniek of angst als de verloren sleutel een sleutel van de voordeur betrof 

en je wist niet waar je hem had verloren en of je hem wel was verloren. Misschien was hij 
wel ontvreemd en zou er zo maar iemand in je huis kunnen komen. Een snel bezoek naar 

de sleutelspecialist bracht vaak een oplossing. Een nieuw slot + reserve sleutels (1 voor 
eenieder in het gezin) en een gepeperde rekening als het keurmerk slot was die ook nog 
eens geplaatst moest worden. 

Zo ook kunt u met een sleutel op ons complex komen en ook die sleutel kan verloren gaan 
en soms zelfs afbreken. Hoe fijn is het dan dat u bij ondergetekende terecht kunt voor een 

nieuwe sleutel. Dit is geen probleem maar de vraag is vaak, waarom moeten wij deze dan 
betalen. Als u een sleutel van uw woning om dezelfde reden bij moet laten maken krijgt u 
deze ook niet voor niets maar brengt de sleutelspecialist deze ook in rekening. Momenteel 

kost het bijmaken van een sleutel € 32.50 en krijgt u daarvoor een factuur van onze 

penningmeester. 
Zo kan ik weer bij de penningmeester langs gaan wanneer ik weer 10 sleutels heb bij laten 
maken en er weer reserve sleutels zijn (voor de verloren, kapotte sleutels van elk van onze 

leden) 
 
Herman van Valkengoed 

TC 

 
 

Mededelingen van de TuinCommissie (TC) 
 

• De aanhanger die in het bezit van de vereniging is weer gerepareerd, nieuwe banden 
en gerepareerde verlichting. Indien u gebruik wenst te maken van de aanhanger 
kunt u dit terug vinden op onze website in het deel alleen voor de leden. Pagina 

https://www.vtv-emiclaer.nl/spec-info-tbv-de-leden/ 

 

 
Algemene Werkzaamheden op zaterdag 5 juni 
2021 
 
Enkele keren per jaar zijn de algemene werkzaamheden. 
Onderstaande leden worden verzocht op bovengenoemde data om 

10.00 uur op de tuin (Place de la Bohte) aanwezig te zijn. De 
werkzaamheden duren tot 12.00 uur. Bent u door omstandigheden 
verhinderd te komen, laat het ons weten en we delen u in op een 

andere datum. Vrijwilligers om te helpen zijn altijd welkom. 
 

https://www.vtv-emiclaer.nl/spec-info-tbv-de-leden/
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hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl  
 
De onderstaande leden zijn voor deze werkzaamheden uitgenodigd:  

 

5 juni 2021 
Tuin 3 F. Wijhe Tuin 5 H. Assarrar 

Tuin 11 J.M. Klomp Tuin 14 H. Witteveen 
Tuin 24 W.P. van de Kraats Tuin 33 Chen-Blok 

Tuin 38B J. Kooning Tuin 55 Forsten 

Tuin 63 Tosca Parie Tuin 64 F. Morittu 
Tuin 68 G. Beelen Tuin 77 Wenisch A. 

 
 

Snoeien van de heggen 
 
Voor 15 juni, zoals vermeld in de jaarlijkse agenda en in het Huishoudelijk Reglement, 

dienen de heggen gesnoeid te worden. Omdat er nu al mensen zijn die aan het snoeien zijn 
of dat al gedaan hebben, staat de aanhanger vanaf zaterdag 5 jun op het plein en kan 

(ALLEEN) het snoeiafval hierop gedeponeerd worden. 
Denk er wel aan dat vol is vol, hierna dient u uw snoeiafval tijdelijk op de eigen tuin op te 
slaan, of wat nog beter is zelf mee te nemen en in de eigen groene container te deponeren. 

Tevens zoek de TC leden die éénmalig de aanhanger willen legen bij de ROVA. Afspraken 
via de TC (Herman van Valkengoed) 

 
 

Bestuur en leden bedanken voor versnapering bij de ALV 
 

Door ons lid op tuin 4 (E. Wang) is de afloop van de ALV op 2 juni smaakvol afgesloten. 
Zij verraste de vergadering met kleine Chinese loempia’s en diverse Suhsi’s 
Namens het bestuur en de aanwezige leden hartelijk dank. 

 
 

Copy voor Emiclaertje 113 
 
Heeft u iets voor nummer 112 van het Emiclaertje. Graag voor 1 september 2021 in het 
bezit van het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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