Van het bestuur
Beste allemaal,
Drie jaar geleden hebt u mij opnieuw het vertrouwen gegeven om als voorzitter van Tuinvereniging
Eigen Oogst uw belangen te behartigen. Eerder had ik die functie al gedurende 16 jaar uitgeoefend in de
periode 1995 – 2011. En blijkbaar tot uw tevredenheid. Daarom had ik er ook weer heel veel zin in.
Maar er is veel gebeurd in de laatste jaren. De toekomst van onze tuinen kwam onder druk te staan
vanwege het opzeggen van het huurcontract door Altrecht per 31 december 2020. Dit leidde tot het
oprichten van werkgroep Behoud Eigen Oogst die in september 2017 van start is gegaan.
Met heel veel inzet en enthousiasme ging de werkgroep aan het informatieve werk. Ook nu weer vindt u
in deze nieuwsbrief een uitgebreid verslag met opties voor de toekomst van secretaris Ger Tielen van
deze werkgroep. Ik dank de leden van de werkgroep voor de geweldige en fijne samenwerking.
Het bestuur was de eerste jaren met drie bestuursleden onderbezet. Hoe blij was ik met de
herkiesbaarheid van Sieb Knobbout als voorzitter van de tuincommissie en met de komst van drie
nieuwe bestuursleden in de afgelopen maand februari: Wim Bronkhorst, Hendrik Paardekooper en Mary
Zandvliet. Fantastisch voor de toekomst.
Ook met dit nieuwe bestuur hoopte ik op een fijne samenwerking, maar dat liep helaas anders. Veel
moest ik hameren op het naleven van de gedragsregels, wat tot irritatie leidde. Een meerderheid in het
nieuwe bestuur verzocht mij dringend te stoppen als voorzitter, hetgeen ik niet wilde ter voorkoming
van onnodige onrust in de vereniging. Volgens de statuten kan dat alleen via een algemene
ledenvergadering.
Voor de lieve vrede en met het oog op de toekomst heb ik mij daarom geconcentreerd op het werk in
de werkgroep, zoals ik al schreef in de nieuwsbrief van mei 2018. Met de stille hoop dat de
verhoudingen in het bestuur naar mij toe na verloop van tijd weer zouden verbeteren. Dat gebeurde
helaas niet. Wat erg jammer is en niet zoals ik dat had verwacht nadat ik me al die jaren met zoveel
plezier heb ingezet voor onze kleine vereniging.
De komende algemene ledenvergadering op 20 februari aanstaande ben ik officieel aftredend voorzitter
en zult u een nieuwe voorzitter moeten kiezen. Zoals u wellicht hebt gelezen in de vorige nieuwsbrief,
hebben we eer betoond aan ons bestuurslid Hendrik Paardekoper die plotseling was overleden. Ook
voor deze ontstane vacature zoeken we een kandidaat. Onderstaand leest u hier meer over.
Tot slot wil ik u allen natuurlijk alsnog een heel goed en gezond 2019 toewensen en Eigen Oogst een
mooie toekomst ten dienste van haar leden.
Bes van Pinxteren, Voorzitter Eigen Oogst
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Algemene Ledenvergadering woensdag 20 februari
Op 20 februari 2019 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Ook dit keer hebben we de
grote zaal in Pelita gehuurd waar u vanaf 19.30 uur van harte welkom bent. Het is de bedoeling om de
vergadering om 19.45 uur te starten dus verzoeken wij u om op tijd aanwezig te zijn.
Om 21.30 uur willen we stoppen en dan is er nog een mogelijkheid om met elkaar wat te drinken.
Zoals gebruikelijk krijgt u uiterlijk 14 dagen van tevoren alle stukken toegestuurd.
Dit jaar staan we voor de uitdaging een nieuwe voorzitter te kiezen. Ook willen we minimaal één
bestuurslid toevoegen aan het huidige bestuur dat nu bestaat uit 4 leden.
Heb je interesse om samen met een aantal gedreven bestuursleden de tuinactiviteiten in goede banen
te leiden? Wil je je inzetten voor een vereniging waarbij het tuinplezier van de leden voorop staat? Heb
je ideeën of wil je juist ideeën ophalen bij tuinleden waarmee het tuinplezier wordt vergroot? Is jouw
visie dat je elkaar versterkt als je in teamverband werkt en dat doelen gezamenlijk worden behaald?
Zoek je de interactie op met de Tuincommissie en Commissie Behoud Eigen Oogst?
Dan nodigen we je van harte uit om te reageren op de vacature Voorzitter of Bestuurslid. Graag
ontvangen we voor 4 februari je reactie en jouw motivatie voor de vacature door middel van een mail
naar bestuur@tveo.nl.
Mocht je vragen hebben stuur dan een mail naar het bestuur (bestuur@tveo.nl).

Van de tuincommissie
Bestellen van Garant Zaden– vóór 25 januari
Zoals u wellicht hebt gezien, liggen de folders en de bestellijsten van
zaadhandelaar Garant Zaden (www.garantzaden.nl) weer in de Windhoos. U
kunt eventueel ook bij mij een folder ophalen.
Het betreft niet-biologische zaden.
Graag vóór 25 januari de ingevulde bestellijsten van de zaden inleveren in de Windhoos (op tafel) of bij
mij thuis. De betaling gaat per bank bij aflevering. Het bedrag hangt af van de bestelhoeveelheid en de
bijbehorende korting.
Bes van Pinxteren
Schroeder van der Kolcklaan 36, Den Dolder
Bestellen van biologische zaden
Voor de mensen die graag biologische zaden willen bestellen ligt er in de Windhoos
een bestellijst van Bolster. We hebben geen catalogussen meer maar op de site van
Bolster (www.bolster.nl) vind je alle artikelen. De korting die we krijgen als we
gezamenlijk bestellen kan oplopen tot 20%.
De bestellijst graag inleveren tijdens de ledenvergadering. Mocht je daar niet bij
kunnen zijn dan kun je de ingevulde lijst ook in de Windhoos op tafel leggen of mailen
naar sieb_553@hotmail.com.
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Bestellen van mest
Ook kan bij mij biologische kalver/koeienmest worden besteld. Het gaat
om dezelfde mestsoort als die van vorig jaar. Bestellen kan vanaf een
halve kuub. De kosten per kuub zijn € 27,50. Per mail laat ik weten wat de
afleverdatum wordt.
Ter indicatie: voor een tuin van 50 m2 heb je ongeveer een kuub nodig.
Graag de bestelling voor 25 februari mailen naar sieb_553@hotmail.com
Sieb Knobbout

De toekomst van Eigen Oogst
Op 31 december 2020 loopt het huurcontract af van Tuinvereniging
Eigen Oogst. In eerdere berichten in deze nieuwsbrief heeft de
Werkgroep voor het behoud van Eigen Oogst de leden geïnformeerd
over de ontwikkelingen en over de adviezen aan het bestuur. Kunnen
we straks doorgaan met tuinieren? Zo ja, onder welke condities? Hoe
hoog wordt de huur voor onze tuiniers? En wat gebeurt er met de
warmtemuur?
Windstilte
Op dit moment heerst er windstilte. De Stichting Altrecht kiest binnenkort een projectontwikkelaar en
koper voor haar gronden, inclusief het perceel waarop Eigen Oogst met zijn leden tuiniert en Reinaerde
met haar cliënten een dierenverblijf verzorgt. Maar in de periode van de overdracht straks zal de
projectontwikkelaar met ons overleg voeren over de toekomst van de moestuinen in het licht van de
totale gebiedsontwikkeling. Aldus is ons meegedeeld door Altrecht en tot zo lang blijft er onzekerheid.
Houvast
Wij zijn natuurlijk blij met alle steunbetuigingen die Eigen Oogst heeft gehad en de geruststellende
woorden vanuit de Stichting Altrecht en de gemeente Zeist over de moestuinen en de muur. Wij hebben
daarover eerder verslag gedaan aan het bestuur en in de nieuwsbrieven. Ook is er het formele
standpunt van de gemeente (in onder meer de zogenaamde Gebiedsvisie) over de natuurlijke
bestemming en de hoge cultuurhistorische waarde van de moestuinen. Dat geeft enig houvast.
Verkenning
De werkgroep heeft zich in het verleden vooral bezig gehouden met het leggen van goede contacten en
het verkennen van mogelijkheden en partnerschappen. Al onze acties waren gericht op het veilig stellen
van de toekomst van Eigen Oogst voor de langere termijn. Tot en met overwegingen van aankoop van
de gronden door het Utrechts Landschap, Reinaerde of door Eigen Oogst zelf. Maar het Utrechts
Landschap noch Reinaerde willen de optie van aankoop op dit moment overwegen en het bestuur van
Eigen Oost heeft een duidelijke voorkeur uitgesproken voor huren boven kopen.
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Waardebepaling
Om een realistisch inzicht te krijgen in de mogelijke huurkosten heeft het bestuur van Eigen Oogst
ingestemd met het laten doen van een waardebepaling van de grond door een makelaar.
Stappenplan
De Werkgroep werkt middels een stappenplan aan de verkenning van verdere opties waaronder het
vinden van een koper waarvan Eigen Oogst dan weer kan huren.
Een Fonds voor de muur?
De gemeente heeft gezegd dat de warmtemuur een gemeentelijk monument is. Het behoud, de
duurzaamheid en de uitstraling ervan zijn daarom vooral een zaak van algemeen belang en de kosten
daarvan zouden breed gedragen moeten worden.
De waardebepaling, het stappenplan en de op dit moment bekende opties zullen in de aanstaande
ledenvergadering worden gepresenteerd aan de leden ter informatie. De uiteindelijke beslissing kan pas
genomen worden als er meer bekend is van de projectontwikkelaar waarna er door de leden wordt
besloten in een buitengewone ledenvergadering die dan wordt ingelast.
Met zijn allen voor Eigen Oogst!
Ger Tielen - Secretaris werkgroep
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