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 Van het bestuur 

 
Algemene Leden Vergadering  
 
Een vijfentwintigtal leden heeft deelgenomen aan de 
Algemene Ledenvergadering op 7 april en in grote lijnen 
goedkeuring verleend aan de algemene en financiële 
verslaglegging over 2021 en het verslag over de vorige ALV. 
Met hier en daar een correctie op stukken, zoals straks te lezen 
zal zijn in het verslag over de vergadering.  
 
Toekomstvisie - De vergadering heeft stilgestaan bij de verdere 
te zetten stappen in het licht van de vorig jaar 
overeengekomen Toekomstvisie. Er komt een planning met 
streefdata en criteria voor verdere acties, zoals het overleg met Altrecht over verlenging van het huurcontract 
en toekomstige aankoop van de grond. Het contact met de gemeente, Reinaerde, Utrechts Landschap en 
andere partijen wordt geïntensiveerd. Er komt een financieel plan, inclusief fondsenwerving, de afsluiting van 
een lening, en een peiling van de bereidheid van leden om geld te investeren in de aankoop van grond. Het 
behoud van de tuin met haar warmtemuur als belangrijk Dolders cultureel erfgoed speelt een steeds grotere 
rol in de argumentatie. Op diverse punten zullen enkele leden zich extra inzetten voor ondersteuning van het 
bestuur.  
 
Ecologisch/biologisch - Een stevig rondje werd gediscussieerd over ecologisch dan wel biologisch tuinieren. Het 
lijkt vast te staan dat de Tuinvereniging niet anders kan dan hierin toekomstgerichte keuzes te maken en de 
leden de ruimte en de tijd te gunnen om tot een duurzamer beheer te komen. Elkaar informeren en tippen is 
alvast belangrijk. Het bestuur overweegt een werkgroep in te stellen om tot keuzes en fasering te komen.   
 
Statutenwijziging - Het bestuur werkt verder aan een statutenwijziging die de aankoop van grond mogelijk 
moet maken en die tevens de statuten aanpast aan nieuwe wet- en regelgeving zoals WBTR.   
 
Borgsomverhoging met onmiddellijke ingang - Het voorstel om de borgsom voor tuinen aan te passen is met 
ruime meerderheid aangenomen.  
 
Tegels lichten - Daarnaast is besloten om niemand te verplichten tegelpaden te verwijderen, maar om bij 
vertrek van huurders zulke tegels weg te halen en verder geen nieuwe tegels toe te staan. Zwarte paden en 
graspaden zijn wel toegestaan.  
 
Aansprakelijkheidsverzekering uitgebreid 
De aansprakelijkheidsverzekering van het bestuur van Eigen Oogst is uitgebreid met een aansprakelijkheids-
module voor vrijwilligers die in de tuin werken met gereedschappen.  

 

 Van de Tuincommissie 

 

Klusweekend zaterdag 23 april en zondag 24 april a.s.   12.00 uur - 14.00 uur 
 
Het volgende klusweekend komt er snel aan. Nog een paar paden moeten afgestoken worden en een nieuw 
graspad ingezaaid en ingeharkt. Neem een hark mee als je komt. We rekenen weer op veel hulp. De koffie met... 
staat klaar!! 
 



 

 

Aan het eerste klusweekend in 2022 is deelgenomen door voldoende mensen. Geweldig dat Arend Knot, 
slechtziend, en vriendin Karen zich aangeboden hebben als vrijwilligers om mee te helpen. Bijna alle paden zijn 
weer netjes afgestoken en onder de heggen is het onkruid weggehaald. De nieuwe kantensnijder werkte perfect. 
Het weer was mooi! Een week later sneeuwde het, wat onverlet heeft gelaten dat er door velen al veel werk is 
verzet. Dat geeft altijd een mooi aanzicht. 
 

Eerste Tuinschouw 15 mei aanstaande 
 
Ieder jaar zijn er vier tuinschouwen, doorgaans op de eerste zaterdag van de maanden mei, juli, september en 
november. Wegens vakanties vindt de eerste tuinschouw dit jaar op 15 mei plaats. Tijdens de tuinschouw kijkt de 
tuincommissie of de tuinen en de aangrenzende tussenpaden volgens de afspraken (in statuten en huishoudelijk 
reglement) gebruikt en onderhouden worden.  
In de Procedure Tuinschouw staat vermeld op welke criteria wordt beoordeeld en wat er gebeurt als het niet in 
orde is. De procedure is recent aangepast omdat de periode waarin de huurder de tuin weer in orde kan maken 
te lang was. Verder is de tekst aangepast ter verduidelijking van de stappen in de procedure. In de bijlage vind je 
de Procedure Tuinschouw maar deze is ook via de website www.tveo te raadplegen. 
 

     Tips 

 

Zaaien en planten: 
 
In april kunnen bijna alle groenten in de volle  grond gezaaid worden.  Voor spinazie en kropsla kies je nu een 
zomervariëteit, anders ‘schieten’ de planten te snel door, dwz.  dat ze een bloeistengel gaan vormen.  
Vanaf half april kun je tomaten en komkommerachtigen zoals augurk, komkommer, courgette en pompoen 
binnenshuis zaaien. Deze kun je dan na half mei buiten uitplanten.  Zaai niet alle erwten en sla in één keer, maar 
zaai geregeld een kleine hoeveelheid. 

 
Vrienden van de WA Hoeve 
 
Sluit je aan bij de werkgroep Vrienden van de WA Hoeve. Deze zet zich in voor het behoud en herstel van de 
natuur en de biodiversiteit op het WA terrein en van het cultuurhistorische erfgoed, zoals de moestuin met 
warmtemuur en de vloeivelden.  Een aantal moestuinleden is al actief voor de Vrienden. 
Een eerste rondleiding met diverse deskundigen van de KNNV 
(Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie) was een groot succes en 
bijzonder informatief.  Op het terrein komen tamelijk veel zeldzame en 
bedreigde plant- en diersoorten voor. De KNNV gaat hier verder 
onderzoek naar doen. Een tweede rondleiding wordt gepland. Ga naar de 
website www.vriendenvandewahoeve.nl en stuur een mailtje naar 
info@vriendenvandewahoeve.nl. Hoe meer sympathisanten hoe beter. 
Lid worden is gratis. De toekomst van de natuur en van TVEO is te 
belangrijk. Nieuwtje: Voor het eerst dit jaar is de nachtzwaluw gehoord!    
 
Door Maria van den Boer 
 

           Contactgegevens 

 
Algemene informatie: info@tveo.nl  Nieuwsbrief: nieuwsbrief@tveo.nl   
Bestuur: bestuur@tveo.nl  Tuincommissie: tuincom@tveo.nl  
 
 
 
 
 
 

 
Ger Tielen      Maria van den Boer     Richard Versmissen      Bes van Pinxteren    Caroline van der Hoeven     Monique Buiting Christa de Beer 

 

http://www.tveo/
http://www.vriendenvandewahoeve.nl/
mailto:info@vriendenvandewahoeve.nl
http://www.youtube.com/watch?v=-g8q0iFteVk
mailto:info@tveo.nl
mailto:nieuwsbrief@tveo.nl
mailto:bestuur@tveo.nl
mailto:tuincom@tveo.nl

