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Lid zijn van VTV Emiclaer, wat betekend dat voor …… 
 
De reden voor een ieder van ons, om lid te zijn van VTV Emiclaer, is natuurlijk de 

wens om heerlijk in de buitenlucht te kunnen tuinieren en die groenten en fruit te 
kunnen telen en verbouwen wat u leuk vindt en uiteraard waar u van houdt. 

Niets is fijner om na verloop van tijd  de planten en stekjes die in de tuin zijn gezet 
tot bloei te zien komen en uiteindelijk hiervan de vruchten te plukken. 

Toch is dit niet alles, want hoewel u geheel zelfstandig op uw tuin  bezig kunt zijn, 
ligt er ook voor u als lid van VTV Emiclaer een stukje verantwoordelijkheid op uw 

schouders. 

Als je lid wordt van een vereniging, heb je ook een stukje verantwoordelijkheid 
voor het reilen en zeilen van die vereniging, zoals meepraten en beslissen tijdens 

de ALV, maar ook meewerken voor het algemeen belang van de vereniging. 
 

Bij een sportvereniging kan dat misschien bestaan uit bardienst, terrein en of 
materiaal onderhoud of een coachfunctie. 

Bij onze vereniging ben je verantwoordelijk voor het op de juiste wijze beheren van 
je tuin en aanpalende zaken, zoals pad en/of heg. 

Daarnaast wordt er op u een beroep gedaan op het uitvoeren van algemene 
werkzaamheden of schoonhouden toiletten. 

Toch ziet het bestuur en de TC zich vaak genoodzaakt om zelf werkzaamheden uit 
te voeren, omdat er niemand beschikbaar is die we hiervoor kunnen oproepen, 

zoals voor het ruimen van een tuin of het opruimen mest.  
 

T.a.v. het beheer van de tuinen 

hebben we de TC die namens het 
bestuur en dus namens de 

vereniging de tuinen controleert. 
Zij kwamen in het afgelopen jaar 

steeds vaker zaken tegen die in 
strijd zijn met de afgesproken 

regels. Helaas niet bij 1 tuin, 
maar bij heel veel tuinen. 

Omdat er qua gebruik en beheer 
door voortschrijdend inzicht andere eisen gesteld kunnen worden, is er nu een 

commissie vanuit bestuur en TC bezig om die regels (controlelijst TC) tegen het 
licht te houden. 
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Aanpassingen en wijzigingen hierop zullen worden opgenomen in het Huishoudelijk 

Reglement. Na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering zullen deze regels 
strak worden toegepast. 

 
Voor het uitvoeren van deze onverwachte klussen, zal het bestuur u als lid  

benaderen om mee te helpen. 
Om dit te kunnen regelen wordt u als lid ingedeeld in groepen die per volgende 

toerbeurt opgeroepen zullen worden om een klus op de tuin uit te voeren. 
Per klus zal het bestuur de leden van 10 tuinen, te beginnen bij tuin 1 t/m10 en 

daarna 11 t/m 20 enz. oproepen om een klus uit te voeren. 
Natuurlijk kunnen er altijd redenen zijn waarom u niet kunt verschijnen, maar dan 

wordt u wel weer voor een eerst volgende klus opgeroepen.  

Het bestuur is tot deze regeling gekomen omdat vaak dezelfde mensen bereid 
waren om de handen uit de mouwen te steken. Altijd de zelfde leden, TC en 

Bestuur die maar weer aan de gang gingen om iets voor elkaar te boksen. Om die 
mensen te ontlasten, wil het bestuur deze onverwachte klussen verdelen over de 

leden, zij zien dit als een onderdeel van uw lidmaatschapbijdrage van onze 
vereniging. 

 
 

 

Aanhanger. 
 

 
Onze aanhanger, waarschijnlijk al 20 jaar 

oud, is aan een flinke onderhoudsbeurt toe.  
De verlichting is inmiddels gerepareerd  en 

zijn er 2 nieuwe banden aangebracht. De 
bodem, waar al doorheen geprikt was is 

verwijderd en zal vernieuwd  worden. 
Momenteel kan de aanhanger dus niet 

gebruikt en/of verhuurd worden.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Herinnering 
Algemene Werkzaamheden op zaterdag 19 maart 2022 
 
Onderstaande leden hebben al in het Emiclaertje van december kunnen zien dat ze 
zijn uitgenodigd om op 19 maart om 10.00 uur op de tuin aanwezig te zijn. De 

algemene werkzaamheden duren tot 12.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
Bent u door omstandigheden verhinderd, laat het ons weten en we delen u in op 

een andere datum. hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl   
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Wij willen zoveel mogelijk planten zoals de braam en vlierbes uit de buitenhaag 

proberen te verwijderen. Daarom gaan we via de buitenkant van de haag deze 
planten zo dicht mogelijk bij de grond af te zagen of af te knippen.  

Heeft u een knipschaar of een takkenzaag, wilt u deze dan meenemen? 
hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl 

Deze keer zijn er veel leden opgeroepen. Zoals u weet groeit er tussen de 
buitenhaag heel veel planten die we daar liever niet zien. Wij willen zoveel mogelijk 

planten proberen te verwijderen. Daarom gaan we via de buitenkant van de 
haag de vlierbes en de braam proberen vanaf de grond of te zagen of te 

knippen.  
Heeft u een knipschaar of een takkenzaag,  

wilt u deze dan meenemen? 
 
 

1 Schuuring 3 Wijhe 

4 Wang 5 Assarrar 

13 Chiu-Weng 15A Storm 

16 Vinke 23 Crone 

35 Klaver 38B Kooning 

65A Oosterhuis 65 Groenhuizen 

68 Beelen 69 Koops 

72 Heinhuis 75 Bruin 

Onderstaande leden hebben zich vrijwillig opgegeven. 
7 Wildschut 11 Klomp 

17 Hofslot 44 Gnirrep 2 x 

47 Overeem 70A Van Dijk 

 

 
Aardappelen in het tuinjaar 2022 
 
In het komend tuinjaar 2022 dienen de aardappelen in het 2e kwadraat gezien 

vanaf de hoofdingang (Place de la Bohte) te worden gepoot (zie plattegrond). Let 
op. De Tuincommissie (TC) controleert de plaats van de aardappelen. Staan deze in 

het verkeerde kwadraat, dan dienen ze verwijderd te worden en op de juiste plaats 
gepoot te worden. Deze wisselteelt voorkomt aardappelziekte. Bij twijfel vraag 

advies aan de TC. 
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Met vriendelijke groet, de 

Tuincommissie, Herman, 
Henny en Hennie 

  
 

 
 

 
 

 
 

Bestrating plein. 
 

 

Begin februari  is de bestrating 
rondom het huisje flink onder 

handen genomen.  
Hoe een hogedruk reiniger en uren 

werk door Rein en Rene onze 
bestrating er weer prachtig en als 

nieuw uit ziet.  
Daarvoor onze dank. 

 
 

 

 
 

 
 

Informatie avond 
 

Het bestuur is bezig om een informatieavond voor alle belangstellende tuinders op 

te zetten. Hiervoor zal een spreker worden uitgenodigd die u over diverse 
onderwerpen uitleg zal geven.  

De onderwerpen welke hierbij ter sprake kunnen komen zullen in de uitnodiging 
voor die avond worden aangegeven, waarna u als lid kunt aangeven waar uw 

belangstelling naar uitgaat. 
De onderwerpen met de meeste belangstelling zullen die avond de revue passeren. 

Laat de uitnodiging niet passeren en meld u aan. 
 

 
 

Copy voor Emiclaertje 116 
 

2de kwart 

Aardappels poten op het 2e kwadraat gezien 

vanaf de hoofdingang. 

file:///D:/Fam%20Herman/Foto%20herman.jpg
file:///D:/Fam%20Herman/Foto%20herman.jpg


5 
 

Heeft u iets voor nummer 116 van het Emiclaertje. Graag voor 1 juni 2022 in het bezit van 
het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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