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HET EMICLAERTJE   
Mededelingenblad VTV Emiclaer sinds juni 1988 

                                                                                                    

juni 2022 nummer 116 
 

                        
 

           

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

Dit artikel stond in het afgelopen Emiclaertje. Hierin werd aangegeven dat lid zijn 
van een vereniging niet alleen maar lekker tuinieren v.w.b. onze vereniging, 

maar ook dat je meehelpt met de diverse werkzaamheden. Of dit nu de 
algemene werkzaamheden betreft dan wel een oproep om een tuin schoon te 

maken of een taak over te nemen van en voor een zieke medetuinder. 
 

Wanneer u wordt opgeroepen voor zo’n taak of algemene werkzaamheden is dit 

geen vrijblijvende zaak, maar een verplichting, welke u als lid bent aangegaan 
middels het ondertekenen van uw contract. Natuurlijk kan het zijn dat er 

omstandigheden zijn dat u niet aanwezig kunt zijn, maar dan dient u dat 
vroegtijdig aan te geven (normale fatsoensnorm).  

 
Indien u zonder kennisgeving wegblijft, geeft u eigenlijk aan dat u geen waarde 

aan de regels van onze vereniging hecht en even puur zwart / wit gezien, pleegt 
u contractbreuk. Even zwart / gezien zou dit voor het bestuur een reden kunnen 

zijn om u als lid van onze vereniging te royeren. 
Natuurlijk is het bestuur niet gericht op zwart / wit denken, maar geeft u middels 

een herhaalde oproep de kans een volgende keer wel uw verenigingstaak uit te 
voeren. 

 
Toch moet het mij als voorzitter van het hart, dat vandaag 11 juni, er zeer velen 

onder de opgeroepen leden waren die zonder kennisgeving verstek lieten gaan. 

Zowel bij de Algemene Werkzaamheden (16 leden opgeroepen, 5 met reden 
afwezig en 3 leden verschenen); werkzaamheden ruimen tuin 19 (11 leden 

opgeroepen, 3 leden met reden afwezig en 3 leden verschenen). 
Dit alles bekijkend betekend dat, dat zeker 50% gewoon de vereniging in de 

steek heeft gelaten. 
 

Helaas merkt de TC en daarmee ook het bestuur dat dit geen unieke gevallen 
zijn, maar dat leden, ook bij herhaalde oproep verstek laten gaan. Uiteraard kan 

het zo zijn dat u altijd op zaterdag moet werken, maar dan is het wel zo netjes 
om dat aan de TC of Bestuur te vragen wat u als lid wel kunt doen op een ander 

tijdstip. 
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U merkt misschien aan de toonzetting dat dit ons als Bestuur en TC hoog zit en 
we graag zouden willen dat iedereen gewoon zijn steentje bijdraagt. 

Als voorzitter hoop ik dat het nooit zover zal komen dat we hiervoor artikel 7 lid 
4 a moeten toepassen. 

 
Daarom laat u wanneer u wordt opgeroepen voor werkzaamheden u van uw 

beste kant zien en kom uw taak als lid uitvoeren of zeg keurig af, waarna we 
kunnen kijken wat u wel kunt doen. 

 
 

Datum verschijnen Emiclaertje 
 
De vaste datum voor het verschijnen van ons verenigingsblaadje is standaard de 

5e van de laatste kwartaal maand. Dus 5 maart, 5 juni, 5 september en 5 
december. 

De vaste lezers zullen al gemerkt hebben dat die dat reeds een gepasseerd 
station is. Door omstandigheden is deze datum er voor dit exemplaar aan de 

aandacht ontsnapt en verschijnt hij nu een kleine week te laat. Mijn excuses 

hiervoor. We hopen het volgend nummer weer op tijd in uw mailbox te laten 
vallen en hopelijk dan wat uitgebreider met ingezonden stukken of artikelen. 

 
 

Perikelen in de vereniging. 
 

Middels dit artikel wil ik u als voorzitter informeren over een paar bijzondere 
zaken die zich binnen de vereniging afspelen. 

 

Allereerst een droevig bericht dat onze lid van tuin 51: J. Beijgaard zeer ernstig 
ziek is. Het bestuur heeft hem en zijn vrouw veel sterkte gewenst, zowel 

persoonlijk als via een kaart, dit was vanuit het bestuur als namens alle leden. 
Dhr Beijgaard was lid van onze vereniging sinds juni 2010 en was altijd met veel 

plezier bezig op zijn tuin. Mochten er leden zijn die hen middels een schrijven 
sterkte willen wensen, het adres is: Gitaarerf 9, 3822DX. 

Mochten er taken op tuin 51 uitgevoerd moeten worden, kunt u hiervoor een 
oproep verwachten. 

 
Nu de Algemene Ledenvergadering wee voorbij is, is voor uw voorzitter zijn 

laatste jaar ingegaan waarin hij de taak als voorzitter zal uitvoeren. U als lid kunt 
ervan uitgaan dat die taal tot de laatste dag inzet zal worden uitgevoerd. Het 

bestuur was reeds op de hoogte gebracht en ik wil u als lid ook niet op hert 
laatste moment hiervan in kennis stellen. Naast het voorzitterschap heb ik ook 

een functie als webmaster van onze verenigingssite. Deze laatste functie zal ik 

blijven uitvoeren. 
Dat betekend wel dat per ALV van 2023 (april 2023) er een nieuwe voorzitter de 

hamer zal overnemen. Ik doe daarom bij deze een oproep aan alle leden om 
indien zij dit willen, zich kandidaat te stellen als voorzitter. 
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Indien u zich kandidaat wilt stellen en behoefte heeft om vooraf kennis te krijgen 

van de taken die bij deze functie allemaal horen, ben ik natuurlijk bereid om u 
volledig bij te praten. 

 
Uw voorzitter. 

 
 

Herinnering 
 

Snoeien van de heg uiterlijk 15 juni 2022 
 
Middels een mail heeft het bestuur u reeds een herinnering doen toekomen over 

het snoeien van de heg. Grenst uw tuin niet aan een heg, maar wilt u wel 
meehelpen met de snoeiploeg bij het snoeien aan de binnen heggen bij en rond 

ons gebouw, dan kunt u dat altijd middels een mail aan ons vaste mailadres 
kenbaar maken. 

 
 

 

Informatieavond 19 oktober 
 

Op woensdag 19 oktober zal door de vereniging een informatie avond worden 
gehouden door een specialist op het gebied van tuinieren en alles wat daarmee 

samenhangt. Hiervoor zult u vroegtijdig een uitnodiging ontvangen met hierbij 
een aantal onderwerpen, waaruit u als lid een keuze kunt maken. 

Die onderwerpen die het meest gekozen worden zullen op deze avond uitgebreid 
besproken worden door de uitgenodigde spreker. 

Wij als bestuur hopen op een grote reactie en opkomst voor en op 19 oktober. 
 

 

Tuinderij Land in Zicht 
 

Het bestuur kreeg via de mail het navolgend info stukje toegezonden en vind het 
leuk om dit met u te delen: 
 

Beste meneer/ mevrouw,  
 
Wie weet heeft u er al iets over gehoord of heeft u de eerste vormen van groen al zien ontstaan. We 
bouwen aan iets moois in Vathorst: een prachtige Tuinderij!   
 
We zien overeenstemming in uw activiteiten, in het werken samen met de natuur en het lokaal 
verbouwen van prachtige groenten, kruiden en fruit. Laatst zagen we het nieuwsbericht over de 
lange wachtlijsten voor de volkstuinen. We willen graag, net als jullie, iedereen een kans bieden om 
te genieten van het groen rondom Amersfoort.   
 
Zou het een mooi idee kunnen zijn om de mensen op de wachtlijsten te laten horen over de Tuinderij 
van Land in Zicht? Zo kunnen zij hier alvast kennis maken met het verbouwen van hun eigen lokale 
groente en fruit.   
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We merken nu al, net als jullie dat vast zien op de Volkstuin, dat het voor kinderen heel fijn is om op 
de Tuinderij te zijn, te mogen spelen en ontdekken. En spelenderwijs meer te leren over de natuur en 
ook waar hun groente, fruit en kruiden nou eigenlijk vandaan komen. Voor volwassenen is het 
heerlijk hun hoofd leeg te kunnen maken, na een drukke week. En hun handen aan het werk te 
zetten in de aarde.   
   
Een stukje over Land in Zicht:  
Land in Zicht is een kleinschalige zorgorganisatie, gelegen aan de rand van Vathorst, we bieden nu 
vooral dagbesteding en leerwerktrajecten aan volwassenen. Voor kinderen hebben we kleine 
moestuintjes op locatie. Kinderen van de verschillende scholen komen elke week wroeten in de aarde 
en leren zelf groenten te kweken.  
 
U bent van harte welkom op de Tuinderij!   
We horen graag van u, en wie weet tot ziens.  
Hartelijke groeten,  
Namens het team van Land in Zicht, 

 

De site van Land in Zicht kunt u vinden onder het navolgende adres: 
https://landinzicht.net/ 

 
 

 

Copy voor Emiclaertje 117 
 
Heeft u iets voor nummer 117 van het Emiclaertje. Graag voor 1 oktoberi 2022 in het 

bezit van het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com 
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