
Nieuwsbrief december 2022

Beste leden van de Moestuinvereniging Aa-tuinen,

Graag jullie aandacht voor de komende Algemene Ledenvergadering. Er staan een aantal
belangrijke onderwerpen op de agenda waarvoor het belangrijk is dat jullie aanwezig zijn om
mee te denken en mee te beslissen.
Verder liggen de Garant zadenlijsten weer in het verenigingsgebouw, hieruit zijn goede
kwaliteit zaden met een aantrekkelijke korting te bestellen.

Inhoud:
- Agenda
- Mededelingen
- Algemene ledenvergadering 9 januari 2023
- Groencontainerdag van 15 oktober
- Garantzaden bestellen
- Bijlagen:

- nieuwe statuten
- notulen ALV 25 mei 2022
- informatie over bestuur en haar taken

Contact met bestuur: info@aatuinen.nl

Aanvragen bouwvergunning: https://www.aatuinen.nl/bebouwing/

Aanmelden voor de verenigingsdagen: info@aatuinen.nl of via de vrijwilligers
groeps-whatsapp

Meld je aan voor de vrijwilligers groeps-whatsapp: Zo ben je snel op de hoogte van
klusjes, wijzigingen en jaarlijkse bbq. Ook wordt er onderling informatie en belangrijke
meldingen uitgewisseld. We kunnen je toevoegen via een uitnodigings-link. als je ons een
mailtje stuurt (info@aatuinen.nl), dan sturen wij jou de link.
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Agenda

Verenigingsdag 7 januari 10.30, verenigingsgebouw

Algemene Leden Vergadering 9 januari 2023, 19:00, wijkcentrum
Holtenbroek

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

★ Jullie worden van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op 9
januari 2023. Er gaat gestemd worden over een statutenwijziging. In de bijlage van
deze nieuwsbrief: de nieuwe statuten en de notulen van de ALV 25 mei 2022.

Locatie wijkcentrum Holtenbroek
Inloop 19:00
Start 19:30 uur

★ Laat geen geoogste groenten achter op de tuin, want dat trekt ratten aan. Vind je
ratten? Bestrijd ze dan direct.

★ Als lid van de vereniging zijn wij samen verantwoordelijk voor onderhoud aan de
algemene delen van ons complex. Als jullie allemaal 1x per jaar een zaterdag
meehelpen, dan wordt het niemand teveel. Dus meld je ook aan bij de vrijwilligers
groeps-whatsapp! Wil je iets doen op een andere dag? Overleg het dan even met Harrie
of via de groepsapp of stuur een mailtje (info@aatuinen.nl) 7 januari is er weer een
verenigingsdag, kom je ook?

★ Behalve onderhoudswerkzaamheden zoals snoeien, maaien, opruimen van ons
complex, zijn er ook leden nodig die (helpen) verenigingsdagen te organiseren, zoals
compostdag, zaden en stekjes ruildag en het oogstfeest. Vind je het leuk om op deze
manier iets voor de vereniging te doen, laat het ons weten via info@aatuinen.nl

★ We houden het park mooi en veilig door op onze omgeving te letten wanneer we naar
onze tuinen gaan; help het zwerfafval op te ruimen, let op onbekenden die ongevraagd
iemands tuin betreden, etc.

★ Stort geen afval bij de container. Het kost de vereniging flink geld om afval bij de
Rova in te leveren (prijs per kilo!). Deze kosten worden uiteindelijk doorberekend aan de
leden, neem daarom je afval zelf mee naar huis.
Helaas constateert het bestuur dat er nog steeds leden hun afval in de aanhangwagen
of bij de container dumpen. Dit is onacceptabel. Er wordt extra op gelet en het kan
gevolgen hebben voor je lidmaatschap.

Algemene Ledenvergadering

Agendapunten  voor de ALV kunnen door de leden tot en met 26 december worden
ingediend bij het secretariaat via email info@aatuinen.nl of in de brievenbus in het
verenigingsgebouw.  Het indienen van een agendapunt moet tenminste ondersteund
worden door 5 leden van de vereniging. (art 11.4 van de Statuten).
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Naast de vaste agendapunten, hieronder de belangrijkste agendapunten voor de ALV vanuit
het bestuur:

1. stemmen voor nieuwe statuten.
2. (her)benoemen van (nieuwe) bestuursleden.
3. benoemen van een schaduwbestuur.
4. plannen voor de verenigingstuin.

Vernieuwde statuten
Vanwege de nieuwe wetgeving o.a. betreffende privacy, moesten onze statuten aangepast
worden. De Vereniging en Recht, waar onze vereniging lid van is, heeft ons hierin juridisch
geadviseerd, de statuten vervolgens gecontroleerd en juridisch juist bevonden.
Op de ALV van 25 mei j.l. zijn de statuten besproken en de vragen die enkele leden erover
hebben gesteld, hebben we voorgelegd aan Vereniging en Recht. Daarop zijn er nog enkele
aanpassingen gedaan in de statuten.
De gewijzigde statuten zijn als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd en zullen ter inzage
worden gelegd in het verenigingsgebouw. Wij vragen jullie om ze te lezen en eventuele
vragen of opmerkingen te mailen naar het bestuur via info@aatuinen.nl. Dat kan tot 26
december. Indien nodig roepen we de hulp van de jurist van Vereniging en Recht in om jullie
vragen te beantwoorden. Op de ALV 9 januari komen vervolgens de statuten als hamerstuk
op de agenda te staan.

De nieuwe wetgeving zorgt dus voor verplichte en noodzakelijke wijzigingen in de
statuten. Dat heeft ook gevolgen voor het huurcontract en het Huishoudelijk Reglement.
Deze noodzakelijke aanpassingen gaan automatisch in nadat er vóór de nieuwe statuten
gestemd is.

Nieuwe bestuursleden gezocht!

In januari stoppen na (ruim) 3 jaar de voorzitter en de secretaris met hun functie
binnen het bestuur. Er heeft zich nog niemand aangemeld. Het is nou juist zo leuk en
zinvol om een tijdje in het bestuur te zitten! Dus neem contact met ons op om eens te horen
hoe of wat. Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage met meer informatie over de verschillende
taken van een bestuur, dan kun je nalezen wat het nou eigenlijk inhoudt.

Je kunt je opgeven voor het bestuur tot 3 dagen voor de ALV. Mail naar info@aatuinen.nl
of doe een brief in de brievenbus in het verenigingsgebouw.
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De vereniging is net als de natuur een organisch geheel; het groeit als je het voedt,
het bloeit als je het verzorgt. In het bestuur kun je daaraan bijdragen en dat is
minstens zo bevredigend als de oogst van je moestuin!

Schaduwbestuur; verplichte aanvulling in de statuten
Wanneer door onvoorzienigheden een bestuur niet haar werk meer kan doen, is het nodig
om binnen 4 weken een Algemene Ledenvergadering te organiseren om een nieuw bestuur
samen te stellen. Daarvoor zijn er 2 leden nodig die dit organiseren en tijdelijk
bestuurszaken verrichten. Het zal er waarschijnlijk nooit van komen, maar het is verplicht 2
leden aan te stellen die deze taak uitvoeren als dat toch nodig blijkt.

Daarom de oproep om je te melden voor deze taak, op de komende ALV wordt je dan
formeel benoemd tot “schaduwbestuur”.

Art 11.8. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de
leden die hiervoor door een algemene ledenvergadering zijn aangewezen. Deze leden hebben
de verplichting om binnen 4 weken nadat zij in functie zijn getreden een algemene
ledenvergadering te organiseren. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuurstaken
worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.

Kascommissie
Wij zoeken nog 1 lid die in de kascommissie wil. De taak is 1x per jaar de rekening en
financiële verantwoording van het bestuur te onderzoeken en brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Stuur bij interesse of voor vragen over
de taak een mailtje naar info@aatuinen.nl

Plannen voor verenigingstuin
De verenigingstuin zaait, stekt en kweekt plantjes voor aspirant-leden als welkom in de
vereniging. Het overschot wordt op de zaden- en stekjes ruildag weggegeven aan
bestaande leden. Hoewel het een leuk idee is, is er een gebrek aan leden die dit willen
doen. Het initiatief kwam van Fleur en mij, maar door omstandigheden konden wij dit niet
voortzetten. Dit jaar heeft het bestuur veel opgekweekt en is de kas in gebruik gesteld voor
leden die een te kleine tuin hebben om een kas te mogen bouwen. Hierdoor konden deze
leden toch iets verbouwen wat de warmte en bescherming van een kas nodig heeft.



Aangezien er niet een groep leden is die extra willen zaaien en opkweken (in de
verenigingskas) om nieuwe leden te verwelkomen of bestaande leden te helpen als zij aan
bepaalde zaailingen een tekort hebben:

- moet er een ander plan komen voor de verenigingstuin en de verenigingskas
- of een aantal van 6 leden die de verenigingstuin willen voortzetten.

De kas is eigendom van de vereniging (van de leden dus). Dit kan dus niet zondermeer aan
één lid komen te vervallen die toevallig dat stukje tuin gaat huren. Wat gaan we met de kas
doen en wat met de tuin? Graag ideeën welke we op de Algemene Ledenvergadering 9
januari aanstaande, kunnen benoemen en bespreken, waarna we kunnen beslissen.
info@aatuinen.nl

Groencontainerdag 15 oktober 2022
Hartelijk dank voor de geweldige hulp bij het efficiënt verdelen en optassen van het
groenafval in de container. Hierdoor kon er maximaal gebruik gemaakt worden van de
ruimte in de container. SUPER!

Het bestuur merkte dat er leden al de avond tevoren groenafval in de container gelegd
hebben. Het bezwaar is dat dit niet gedaan is op een manier waardoor de leden ná hen, hun
groenafval goed kwijt konden; het was niet zo ver mogelijk achterin en niet zo hoog mogelijk
gestort. Dit is wel noodzakelijk om de container efficiënt te vullen. Er is wel begrip voor leden
die van de gelegenheid gebruik maakten omdat zij op zaterdag niet konden, maar aangezien
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de container daardoor niet van meet af aan efficiënt gevuld is, ziet het bestuur zich helaas
genoodzaakt volgend jaar een slot op de container te zetten.

Er werd veel gebruik gemaakt van de container. Vol=vol was een principe die
sommige tuinders moest teleurstellen.

Het wachten duurde minder lang met een lekkere bak koffie.

Er waren wat vragen:
- Waarom niet 2 containers?

De jaarlijkse container is een gift van de gemeente om onze leden de gelegenheid te
bieden hun groenafval kwijt te kunnen. Een 2e container kost een aanzienlijk bedrag.
Als dit tóch gewenst is, dan kan dit als voorstel op de ALV ingediend worden. Als je
dit belangrijk vindt, mail dit voorstel naar info@aatuinen.nl. Op de ALV kun je dit
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voorstel (kort) onderbouwen, de kosten ervan worden ook genoemd, waarna erover
gestemd wordt door de leden.

- Het tijdstip.
Er is geen vaste datum. Het streven is de maand oktober, de datum is afhankelijk
van de Rova en gemeente. Het bestuur doet wel een voorstel. Daardoor valt de
datum soms in de herfstvakantie en soms ook niet.

Garantzaden bestellen
De Garant zadenlijsten liggen weer in het verenigingsgebouw, dus wie belangstelling heeft
mag er één meenemen. Afhankelijk van de hoeveelheid die wij als vereniging  bestellen
krijgen wij korting. De ingevulde bestellijsten moeten vóór 9 januari in de brievenbus in het
verenigingsgebouw worden gedaan, of worden ingeleverd tijdens de Algemene Leden
Vergadering op 9 januari (uitnodiging volgt).

N.B. Korting geldt alleen als de lijst bij de vereniging wordt ingeleverd, dus niet als via de
website van Garant de zaden worden besteld.

Dit was het weer, groene groetjes van

Suzanna Wielinga (voorzitter)
Lammy Schrotenboer (secretaris)
Toine Duijf (penningmeester)
Harrie kalf (tuinzaken en vergunningen)
Gosja Ladzinska (tuinuitgifte)

Bijlagen

★ de nieuwe statuten
★ de notulen van de ALV 25 mei 2022
★ informatie over bestuur en haar taken


