
Gorinchem 3 maart 2021 

Aan de leden van de volkstuinvereniging OVT, 

 

Beste Tuinleden, 

 

We kijken terug op een bijzonder jaar waar het Corona virus de boel stevig in de war heeft gebracht. 

Als bestuur kijken we trots terug want alle zaken zijn voor elkaar gekomen. Dat doen we als vereniging 

met en voor elkaar. 

Het verenigingsleven werd ineens helemaal stop gezet, geen koffie momenten meer op de woensdag 

en zaterdag, geen zaterdag werkuren om samen aan de slag te gaan, geen groenlezing, minimaal 

bezoek, de toiletten gesloten…. Een zware tijd maar ook wij als OVT moesten voldoen aan de landelijke 

regels voor de gezondheid van iedereen. U kent ze wel de steeds aangepaste affiches in de lanen om 

iedereen te informeren over de nieuwste regels, soms verwarrend en lastig om het allemaal bij te 

kunnen houden. 

In het bestuur is de samenstelling gewijzigd, een aantal bestuursleden vonden het wel welletjes na 

soms 9 jaren in het bestuur actief te zijn geweest. We zijn hen allemaal dankbaar voor hun 

betrokkenheid en als bestuur zijn we ook heel blij met de nieuwe bestuursleden zodat alle zaken wel 

door kunnen gaan. 

Tevreden zijn we ook met de goede relatie met zowel de AVVN als de gemeente. Deze relatie was 

voorgaande jaren minder betrokken. We zijn met elkaar druk doende met zaken als veiligheid en 

naleven van de regels (bestemmingsplan en huurcontract). Hierbij moeten alle nieuwe bouw- en 

herstelplannen altijd bij het bestuur worden gemeld, we monitoren en adviseren dan bij de realisatie. 

Bestaande huisjes die niet volgens de regels zijn gebouwd of uitgebreid; dat is een zorg die we als 

bestuur goed begrijpen en daarover intensief contact hebben met de AVVN en gemeente. Als bestuur 

informeren we alle tuinleden zo goed mogelijk en zijn er vragen? Laat het ons weten.  

Projecten OVT in 2020; overkapping van ons verenigingsgebouw is voltooid en de fundering is opgekrikt 

zodat alles weer vlak staat, aanleg Natuurtuin is bijna gereed, groenonderhoud is geklaard. Alle 

projecten met hulp van diverse tuinleden, nog bedankt allemaal!! 

De ALV(Algemene Ledenvergadering) die we gewend waren met elkaar te hebben in het 

verenigingsgebouw moeten we helaas uitstellen tot nader order, toch willen we wel iedereen goed 

informeren. 

In de bijlagen: 

 Jaarverslag OVT 2020 

 Financieel verslag over 2020  

Ik wens alle leden een mooi en gezond 2021 toe waarbij we hopelijk snel weer verder kunnen om met 

elkaar de groene tuinpassie te delen want dat is toch de reden van ons lidmaatschap. 

 

Groene groet, 

Ab Wessels, interim-voorzitter OVT 



Jaarverslag van de secretaris over 2020 

 

 Allereerst willen we Guusje Pronk gedenken, onze vorige secretaris, zij is overleden in juni van dit 
jaar. Zij wordt gemist, maar haar inspirerende persoonlijkheid blijft in onze gedachten. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Terwijl alles dit jaar in het teken stond van Corona en we allemaal het nodige hebben beleefd, volgt 

hier een tamelijk droge opsomming van de gewone dingen die nou eenmaal doorgaan en geregeld 

moeten worden. 

Nieuwe tuinleden. Dhr. H. Sandberg, zoon van Guusje, en dhr. P. Walraven zijn als lid toegelaten. 

Bestuurswisseling. Dhr. Ibrahim Elmaci, voorzitter, heeft zich in augustus teruggetrokken uit het 
bestuur. Dhr. Ab Wessels heeft als vicevoorzitter alle taken op zich genomen en functioneert 
momenteel als interim-voorzitter. Hij stelt zich kandidaat als voorzitter; op de aankomende 
Algemene Ledenvergadering kan hierover een besluit worden genomen. Dhr. Wessels wordt 
voorgedragen door het bestuur. 

 Mocht er vanuit de leden nog een nominatie gedaan worden, laat het dan weten aan het 
bestuur voor 1 mei 2021. Dan zal er een stemming onder de leden volgen. 

Mevr. Els Hartman, penningmeester en mevr. Nettalien Wolfs, verkoop huisjes stellen zich niet 
herkiesbaar na vele jaren actief voor de vereniging bezig te zijn geweest. We danken hen voor de 
geweldige inzet.  
Er hebben zich twee kandidaten gemeld voor de functie ‘verkoop huisjes’ en via een raadpleging per 
mail hebben de leden hun voorkeur uitgesproken voor mevr. Yasemin Velioglu.  
Mevr. Saskia Westerink heeft de functie van penningmeester op zich genomen. In verband met het 
uitstel van de ALV heeft de overdracht van beide functies al plaatsgevonden. Op deze later te houden 
ledenvergadering kunnen deze nieuwe bestuursleden formeel bevestigd worden. 

  Vacature; Ben Oudshoorn trekt zich terug, “Na 6 jaren betrokken inzet voor de vereniging is 
het tijd geworden om het stokje over te dragen”. Wanneer er leden zijn voor deze taak 
vernemen we dat graag. 

 
Corona. Ook op de tuin heeft de crisis vooral in het begin voor veel onzekerheid, onduidelijkheid en 
ook wel onenigheid gezorgd. Gelukkig hadden en hebben wij, als een van de weinige verenigingen, 
toestemming om het complex open te houden. Helaas heeft dat toen niet bij iedereen voor  
ontspanning gezorgd en heeft coronastress mede tot een paar conflicten geleid.  
Middels affiches zijn de leden steeds geïnformeerd over de actuele Corona regels, als bestuur vragen 
we deze na te leven. 
Belangrijker is dat, voor zover we weten, iedereen er nog is. En kunnen we voorzichtig aan de 
toekomst beginnen. 
 
Bestemmingsplan gemeente. Dit plan is er nog steeds niet en het bestuur moet voorlopig voor alles 

wat er gebouwd of verbouwd wordt het oude bestemmingsplan aanhouden. Er komen nog 

adviesrondes. Het bestuur overlegt nog steeds, samen met de AVVN en met de gemeente, over het 

vervolg op de gemeentelijke schouw. 

Jaarlijkse tuinschouw. Naar aanleiding van de uitkomst van de gemeenteschouw in 2019 is het plan 
opgevat voor een jaarlijkse schouw van de vereniging. Het bestuur is in het najaar begonnen met een  
zelfscan formulier aan de leden te sturen waarop iedereen zelf kan zien op welke veiligheidspunten 
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van de bouwverordening en de brandveiligheid de gemeente aanpassing wil zien. De gemeente komt 

hier zeker nog op terug. Het bestuur OVT informeert de leden over de regels maar mààkt deze niet. 

Ook het toezien op de naleving is een taak die alleen van de gemeente is. 

Financiën. Het waterverbruik (tijdvak juni 2019-juni 2020). Na de oproep van vorig jaar is dit al 
meteen een stuk gedaald (fantastisch!) en door het gedwongen sluiten van de toiletten is er 
natuurlijk ook minder water verbruikt.  

 Dus, voor 2020 is geen verhoging van de contributie doorgevoerd!! 
Om de nu bereikte financiële  gezondheid te behouden, adviseert onze boekhouder wel om voor 
volgend jaar dan wel een verhoging voor te stellen. 
De WOZ belasting, gebaseerd op de waarde van de kantine was veel te hoog gesteld. Els en Ab 
hebben bezwaar aangetekend tegen dit absurde bedrag en hebben zelfs de kantine laten taxeren.  
De vereniging is in het gelijk gesteld en voortaan gaan we minder betalen. 
 
Onderhoud en Groen. De dramatische verzakking van de kantine eind vorig jaar is verbazend snel en 
vakkundig verholpen. Later in het jaar is het lekkende dak aan de zijkant van de kantine gerepareerd 
en aanvullend is het afdak eronder vernieuwd. Ben heeft voor een mooie korting gezorgd door 
keihard mee te werken met de aannemer. Ook zijn er meteen herstelwerkzaamheden aan het 
houtwerk verricht. Het werd daarbij maar weer al te duidelijk dat er nu echt geschilderd moet 
worden. Er zijn diverse offertes aangevraagd en voor een gunstige prijs gaat in het voorjaar het 
schilderwerk beginnen. 
De werkuren zijn in 2020 door Corona vervallen, het gemeenschappelijke groen is noodgedwongen 
alleen door de groencommissie bijgehouden. Ook is er een middag een bedrijf ingehuurd voor het 
groot onderhoud. Zeer bedankt heren, maar dat kan natuurlijk zo niet blijven. Het bestuur heeft al 
verschillende Corona proof oplossingen bedacht voor 2021, informatie volgt nog.  
 
Kantinebeheer/ Activiteitencommissie. Mevr. Janny Spruyt - van der Nat heeft afscheid genomen 
van haar functie van kantinebeheerder. Bedankt Janny, voor alles! Diny Oudshoorn zet voorlopig 
alleen de werkzaamheden voort maar er wordt wel een oproep gedaan voor een opvolgster van 
Janny.  
De commissie heeft namens de vereniging voor een attentie gezorgd bij de leden die dit jaar in het 
ziekenhuis zijn beland. 
 
Natuurtuin. De tijdelijke commissie die een bestemming heeft bedacht voor het gebiedje naast de 
kantine, kan terugkijken op een geslaagde missie! Bij de stichting FOWW is er een subsidie verkregen 
voor de realisatie. Er was wel op meer subsidie gerekend en het plan van Ab moest flink worden 
bijgesteld, maar nu de zaak van start is gegaan, begint het ontwerp nu al mooi gestalte krijgen. Nadat 
het grondwerk en het plantwerk is gedaan, zijn het inzaaien en de aanplant van wilde planten aan de 
beurt. Kijk op onze website en de Facebookpagina voor de vorderingen. 

 Op de gemeentelijke website: SamenGorinchem is er ook een website aangemaakt van onze 
tuinvereniging OVT. 

 
Stoken. Er is afgelopen jaar nogal wat discussie geweest over het toenemende gebruik van 
houtkachels en de veiligheid ervan. Na de zelfscan zien we nog veel rookkanalen die niet voldoen aan 
de wettelijke regels hiervoor, dit geeft risico’s voor het tuinlid zelf maar ook voor andere leden. Er 
mag hout gestookt worden in kachel of vuurkorf maar dan wel schoon, droog en onbehandeld hout. 
Dat geeft geen overlast. Dringend advies om niet te stoken bij mist of met windstil weer in verband 
met het inademen van fijnstof. Op de website is een brochure van de overheid met tips voor schoner 
stoken geplaatst. 
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Nieuwe wet verenigingen. Dit jaar is aangekondigd dat er een nieuwe wet op verenigingen zal 
komen, waarin allerlei dingen binnen verenigingen beter geregeld worden. Intussen is bekend dat de 
wet is aangenomen en op 1 juli 2021 ingaat. Je kunt vast op de website van de AVVN kijken. 
 
Lopende zaken. Er zijn onderwerpen ‘die nog op tafel liggen’: 

 ‘Wat doe je als een aantal leden nooit op hun tuin komt en je hebt een wachtlijst van 15 
personen?’  

 ‘Hoe krijgen we een permanente doorgang voor de hulpdiensten op de parkeerplaats, zonder 
van die witte strepen aan te brengen?’ 

 ‘Hoe krijgen we meer leden betrokken bij de vereniging. We moeten samen alle taken 
verdelen en hebben behoefte aan meer betrokkenheid.’ 

 ‘De jaarlijkse werkuren zijn nu standaard ingevuld (nu even niet vanwege Corona); elk lid 
komt 2 keer per jaar ca 3 uur wat werkzaamheden doen. Wellicht zijn er ook andere 
manieren te bedenken voor om deze verplichting eigentijdser in te vullen?  

 ‘Er is veel belangstelling om lid te worden van de tuinvereniging OVT; hoe regelen we dat?’ 
 
Dat soort dingen. Eigenlijk dingen die je als vereniging met elkaar wilt bekijken en besluiten op een 
Algemene Ledenvergadering. 
 
Elke 3e dinsdag van de maand is er een bestuursvergadering, vooraf van 19.30 – 20.00 uur is er een 
spreekuur voor tuinleden. Mailen mag ook, goede ideeën, tips, enz. we vernemen het graag! 
 
De natuur wacht gelukkig niet op vergaderingen, de lente begint gewoon en we wensen iedereen 
een prachtig tuinseizoen toe. 
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