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Inleiding

Het werk in de tuin in de winterperiode is aanzienlijk minder dan in het voorjaar en de zomer. Maar
als u klusjes heeft liggen, voer deze dan alleen uit met huisgenoten en zonder hulp van
medetuinders en houd voldoende afstand in acht. Houd ook bij een praatje de inmiddels bekende 1,5
m afstand aan.
In deze nieuwsbrief zult u een stukje van de voorzitter kunnen lezen, komt de ledenvergadering aan
bod die dit jaar om de bekende reden niet in het parochiehuis zal plaatsvinden, maar digitaal en we
brengen ook berichten uit de vorige nieuwsbrief opnieuw onder de aandacht. Zaken als de coronaepidemie, recepten in het Hofweekblad en de vacature voor bestuursleden zijn nog immers nog
steeds actueel. Het goede nieuws is dat het driekoppige bestuur is versterkt met Helen Lemmers, een
tuinder aan de Rondweg, die als aspirant-bestuurslid vanaf september meedraait.
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Woord van de voorzitter

2020……..
Het jaar is voorbij gevlogen, een jaar dat gekenmerkt is door Corona en mooie oogsten. Voor
tuinders zoals wij is het een mooie uitlaatklep om buiten bezig te zijn en op gepaste afstand van
elkaar te werken en te genieten van onze volkstuin. Nu het jaar bijna voorbij is en de dagen korten
gaan de gedachten voor sommige tuinders al naar het nieuwe seizoen. De plannen voor het nieuwe
seizoen worden gemaakt.
Op het moment van schrijven zijn door de overheid verregaande maatregelen afgekondigd. Gelukkig
kunnen we nog werkzaamheden doen in onze tuin en genieten van de gewassen die nog op het land
staan.
De maatregelen zullen zeker tot midden januari blijven en wie weet nog langer. Het bestuur is
regelmatig bij elkaar geweest en we hebben besloten om de jaarvergadering op een andere manier
te doen. Hoe we dat gaan doen leest u in het volgende stukje in deze nieuwsbrief. Wij als bestuur
volgen de richtlijnen van de overheid op en vinden het onverantwoord om in de huidige situatie jullie
als leden bij elkaar te roepen voor een jaarvergadering.
Tot slot wens ik iedereen een fijne feestdagen toe, een gezond en een mooi groeizaam 2021 toe.
Uw voorzitter Engelbert Workel
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Jaarlijkse ledenvergadering in coronatijd

Volgens de statuten moet het bestuur van de Vereniging van Volkstuinders eenmaal per jaar een
ledenvergadering houden. In die ledenvergadering moet volgens de statuten worden besproken:
1.
2.
3.
4.

een verslag van de toestand van de vereniging
de financiële verantwoording van het afgelopen jaar
de begroting voor het volgend jaar
de verkiezing van bestuursleden.

Besluiten worden genomen met de gewone meerderheid van de in de vergadering aanwezige leden.
Het is door corona niet te verwachten dat we in januari of februari 2021 een gewone
ledenvergadering kunnen houden. Toch moeten de leden begin 2021 een besluit nemen over de
punten 1 t/m 4 hierboven. Daarom heeft het bestuur in de voorbereiding van de ledenvergadering
besloten om een digitale ledenvergadering te houden via het programma Zoom. Dat werkt met een
laptop of pc met camera, luidspreker en microfoon, en eventueel de tablet of telefoon. Besluiten uit
de digitale ledenvergadering hebben dezelfde geldigheid als besluiten uit een fysieke
ledenvergadering.
Er is vóór de ledenvergadering voor ieder de mogelijkheid om te testen of de Zoom verbinding werkt.
Ook is er vooraf voor ieder een telefonisch spreekuur voor het stellen van vragen over de
jaarstukken, die begin januari worden toegestuurd. Daarmee hoopt het bestuur de drempel weg te
halen voor leden, die niet met de Zoom-vergadering kunnen meedoen.

Na de digitale ledenvergadering kan ieder, die niet met Zoom heeft meegedaan, de film van deze
vergadering bekijken. Er is na de digitale ledenvergadering geen lezing.

4

Oproep nieuwe penningmeester en algemene bestuursleden

De penningmeester is halverwege februari om persoonlijke redenen gestopt met zijn
werkzaamheden voor de Vereniging van Volkstuinders. Tot nu toe wordt zijn taak waargenomen
door de secretaris. Derhalve zijn we per direct op zoek naar een nieuwe penningmeester. De nieuwe
penningmeester maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging en is aanwezig bij de
bestuursvergaderingen die ongeveer drie, hooguit vier, keer per jaar plaatsvinden.
Verder zijn de taken:
het digitaal bijhouden van de financiële administratie van alle inkomsten en uitgaven van dat
jaar
- het opstellen van een begroting voor het volgende jaar
- tijdens de jaarvergadering de begroting toelichten
- het maken van de nota’s voor de jaarlijkse huur en bijdrage van de leden en het innen
daarvan
Het zwaartepunt van alle activiteiten ligt in de winter en het vroege voorjaar. Enige kennis van en
ervaring met Excel is heel wenselijk omdat daar het financiële programma in werkt. De nieuwe
penningmeester doet dit werk het eerste jaar samen met de secretaris. We hopen dat één van onze
leden zich iemand aanmeldt om deze taak op zich te nemen.
-

Als u dat bent, en u wilt meer informatie over deze bestuursfunctie, neem dan gerust contact op met
de vereniging via de website www.volkstuindelden.nl of het e-mailadres
volkstuinders.delden@gmail.com of bij Engelbert Workel (voorzitter), Heleen Driessen (secretaris) of
Walter Bergman (communicatie).
Behalve een penningmeester zoeken we ook een of twee bestuursleden met een meer algemene
taak die het eerste jaar met de andere bestuursleden meelopen. Dit is gelet op de continuiteit van
het verenigingsbestuur op korte termijn noodzakelijk.

5

Even voostellen: Helen Lemmens, aspirant-bestuurslid
Mijn naam is Helen Lemmens, 38 jaar. Van origine ben ik een
Limburgse. Maar ik verhuisde naar Delden omdat de tukker waar ik van
hou niet zonder het zicht van de Deldense kerktoren kan. Inmiddels
zijn we verloofd en hebben een tweeling van 6 jaar.
Vroeger tuinierde ik vaker samen met mijn opa, die ook een
volkstuintje huurde. Later begon ik zelf kleinschalig met de
moestuinpotjes van de Albert Heijn aan huis, waardoor een oerwoud
ontstond aan tomaten en zonnebloemen voor het huis. Een paar
telefoontjes later kwam ik op de wachtlijst terecht bij onze
volkstuinvereniging. Het watertorencomplex ligt ideaal voor mij want
het is 5 minuten fietsen vanaf mijn huis. Zo begon ik mijn eerste
moestuin seizoen in 2019.

Ik werd helemaal verliefd op de dahlia’s! En plantte er zeker 20 stuks. De mensen die in Stadshagen
wonen hebben ieder jaar een mooi uitzicht op de gekleurde bloemen.
Afgelopen zomer heb ik daar wilde bloemen en hoge zonnebloemen aan toegevoegd. Mijn buren
konden mij soms niet zien in mijn moestuin, omdat de bloemen me boven de kop groeiden.
Tuinieren is mijn passie. En ik hoop veel mensen enthousiast te mogen maken om te gaan tuinieren.
Helen Lemmens
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Recept in het Hofweekblad

Sinds de eerste week van januari werd wekelijks door de Vereniging van Volkstuinders een recept in
het Hofweekblad geplaatst. Elke maand stond een seizoensgroente centraal. In het komende jaar zal
ook wekelijks een recept geplaatst met eigen oogst als één of meer van de ingrediënten. Als u een
leuk of lekker recept heeft, kunnen die ingestuurd worden naar volkstuinders.delden@gmail.com.
Wellicht wordt uw recept geplaatst in het Hofweekblad en op de website van het Hofweekblad.

(advertentie)

