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24 februari Jaarvergadering
Inloggen met Zoom
Even voorstellen: Rik van Geenen
Zaden inleveren voor de Zadenbibliotheek
Gedoogbeleid
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24 Februari Jaarvergadering
Deze nieuwsbrief is tevens de uitnodiging en agenda van de jaarvergadering op woensdag 24
februari 20.00 u. Vanwege de heersende coronapandemie is het dit jaar digitaal via Zoom. Besluiten
uit de digitale jaarvergadering zijn gelijk aan besluiten uit een fysieke ledenvergadering. Er is in 2021
helaas geen lezing na de ledenvergadering.
Indien u nog geen Zoom op de computer heeft kunt u deze kosteloos downloaden via onder meer
https://zoom.us. Als een vaste computer heeft, moet een webcam en microfoon zijn aangesloten. Op
woensdagmiddag 24 februari tussen 15.00 en 16.00 uur kunt u de Zoomverbinding testen.
Als u vragen voor de jaarvergadering heeft kunt u die vooraf stellen via de het contactformulier op
onze website www.volkstuindelden.nl of rechtstreeks per mail naar
volkstuinders.delden@gmail.com. Wij proberen dan in de zoomvergadering uw vraag te

beantwoorden. Indien u naar aanleiding van de vraag telefonisch contact wenst, dient u uw
telefoonnummer te vermelden. Iemand van het bestuur zal dan uw vraag proberen te
beantwoorden. Van de jaarvergadering wordt een beeldregistratie gemaakt.
Agenda jaarvergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en mededelingen
Jaarverslag 2020, verslag projecten
Samenstelling bestuur 2021
Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
Huishoudelijk reglement
Zadenbibliotheek
Rondvraag, inclusief de vooraf per mail gestelde vragen

Toelichting agendapunt 3:
In de vorige nieuwsbrief heeft Helen Lemmens zich al voorgesteld als aspirant-bestuurslid. We zijn
blij dat ook Rik van Geenen zich als aspirant-bestuurslid heeft aangemeld.
Het voorstel voor de bestuurssamenstelling 2021 is als volgt.
Engelbert Workel
Voorzitter
Heleen Driessen
Secretaris, penningmeester ad
interim, toewijzing tuinen
Walter Bergman
Lid, nieuwsbrief, website
Helen Lemmers
Lid, Facebook
Rik van Geenen
Lid

Aftredend in 2022
Aftredend in 2022
Aftredend in 2023
Aftredend in 2024
Aftredend in 2024

Zoals u in de tabel kunt zien is Heleen penningmeester ad interim. Dit omdat het bestuur vindt dat
een nieuwe penningmeester eerst enige tijd in het bestuur moet meedraaien. We hopen dus dat op
termijn iemand anders uit het bestuur de penningmeesterfunctie op zich wil nemen.
Helen Lemmens onderhoudt de Facebookpagina moestuin@delden. Dit is een mooie, informatieve
pagina waar u ook lid van kunt worden. De oude Facebookpagina Volkstuinen Delden is uit de lucht.
Toelichting agendapunt 5:
Het huishoudelijk reglement is wat overzichtelijker gemaakt en iets anders ingedeeld. Het is
besproken met de contactpersonen. In de vergadering zullen enkele nieuwe punten worden
toegelicht.
Toelichting agendapunt 6:
De Vereniging van Volkstuinders Delden is één van de initiatiefnemers van de zadenbibliotheek
Hengelo & Hof van Twente. Het oprichten van de zadenbieb is een idee van Bibliotheek Hengelo, Hof
van Twente, Borne en Oldenzaal. Het draait al in twintig gemeenten en het groeit gestaag.
Met een kerngroep van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo, de Groene Loper, Groei & Bloei Hengelo
en de bibliotheek is de opstart in de bibliotheken Hengelo en Goor in 2021 voorbereid. In 2022 komt
er ook een zadenbieb in de bibliotheek Delden en Borne.
Van ons wordt gevraagd om in februari en maart een bijdrage te leveren bij de starthoeveelheid
zaden voor dit jaar. Ook zoeken we iemand die aan de hand van een bouwtekening twee
zadentribunes van multiplex van maken voor het opstellen van de zakjes met zaden in de bibliotheek.
De materiaalkosten zijn gedekt. Ook wordt tweemaal per maand een zadenspreekuur in de bieb in
Goor gehouden. Daarvoor vragen we nog enkele moestuinders.

De opening van de zadenbieb in Goor is begin mei, na de verbouwing. De opening in Hengelo is op
vrijdag 23 april.
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Even voorstellen Rik van Geenen
Hieronder een korte introductie van Rik:
Rik van Geenen - 42 jaar. Samen met mijn
vriendin heb ik sinds 2018 een moestuin aan
de rondweg in Delden. We genieten elk
moment als we bezig zijn in onze moestuin.
Alle groeten en fruit wat over hebben
verkopen we op het verkoopkraampje.
In de nieuwsbrief werd diverse keren
gevraagd naar nieuwe bestuursleden.
Hierdoor werd ik geprikkeld en heb mij
aangemeld.
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Zaden inleveren voor de zadenbieb

Zadenbieb
Wil je meewerken aan het ontwikkelen van een zadenbieb in Twente? Een zadenbieb bestaat uit een
collectie met verschillende groente- en bloemzaden. Deze zaden kan ieder gratis meenemen uit de
bibliotheek. Kweek je bloemen en groenten thuis op en breng na de bloei de zaden van de mooiste
planten weer terug naar de zadenbieb. Zo ontstaat er weer een collectie verse zaden voor volgende
jaren.
Doneer zaadjes voor de startcollectie
Om op te starten met een zadenbieb in Hengelo en Goor hebben we een startcollectie zaden nodig
en daarbij vragen we hulp. Wilt u kiemkrachtig zaad, dat over is van het afgelopen jaar, doneren aan
de zadenbieb? Daar zijn wij enorm mee geholpen!
Hoe werkt het?
U kunt zaden van groenten, kruiden en bloemen aanleveren op onderstaande plaatsen. Wij zullen
ervoor zorgen dat alle zaadjes worden verpakt in kleine papieren zakjes voor de uitleen.
Hoe aanleveren?
Lever zaad aan in aparte enveloppen, voorzien van de naam van de plant, de kleur van de bloem, de
bloeitijd en uw eigen naam en e-mailadres. Graag zelf verzameld zaad schonen, bijvoorbeeld door

het te zeven. We bieden in het opstartjaar graag zaden aan van makkelijk groeiende groenten en
bloemen. Andere zaden zijn ook welkom, dat is interessant voor ervaren tuinders.
Inleveren waar?
Je kunt de enveloppen met zaadjes deponeren in de brievenbus bij:
• Bibliotheek Hengelo Stad, Beursstraat 34 in Hengelo
• Bibliotheek Delden, Stadshagen 200 in Delden
• Bibliotheek Goor, De Höfte 9 in Goor
Maatschappelijk cadeau
De zadenbieb is een initiatief van de bibliotheken van Hengelo en Hof van Twente en de Natuur- en
MilieuRaad Hengelo e.o.. De zadenbieb wordt opgezet met de Vereniging van Volkstuinders Delden,
Groei & Bloei Hengelo, en de Groene Loper Hof van Twente. Na de opstart zullen meer groene
organisaties aan gaan sluiten.
De Natuur- en MilieuRaad biedt in april 2021 de zadenbieb als maatschappelijk cadeau aan ter
gelegenheid van het 50-jarig jubileum. Het is een cadeau voor de inwoners van Hengelo en de
omringende gemeenten. De Natuur- en Milieuraad wil iedere inwoner van de gemeenten Hengelo en
Hof van Twente laten kennismaken met het zelf zaaien en oogsten van groente en bloemen. Dat kan
in een paar bloempotten, een moestuinbak of een hoekje in de eigen tuin. De zadenbieb wordt
opgezet voor inwoners van elke leeftijd, van jong tot oud.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heleen Driessen, info@volkstuindelden.nl
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Gedoogbeleid

Een aantal jaren geleden heeft het toenmalige bestuur naar aanleiding van een exces besloten dat
niemand meer een nieuw tuinhuisje of kasje in zijn volkstuin mag plaatsen. Wat al eerder gebouwd
was, mocht wel blijven staan. Een onopvallende opbergkist niet hoger dan de omheining werd door
het bestuur gedoogd.
Voor huurders van een volkstuin op de Twickelcomplexen Rondweg, Watertoren,
Rentmeesterlaantje en Cramersweide komt daar geen verandering in. De verhuurder Twickel is daar
zeer duidelijk in: er mogen geen nieuwe bouwwerken worden aangebracht.
Voor huurders van een volkstuin van de gemeente Hof van Twente is het onder bepaalde
voorwaarden wel mogelijk om een tuinhuisje of kasje te plaatsen. Dat geldt voor de tuinen aan de
Sportlaan en Veldbloemen. De voorwaarden zijn:
1 na voorafgaand overleg met het bestuur;
2 na het zelf aanvragen van een omgevingsvergunning, waarin de gemeente besloten heeft
de bouw te gedogen;
3 de gemeente stelt als richtlijn één gebouw van maximaal 6 m2 per volkstuin;
4 de huurder breekt het bouwwerk bij opzegging weer af, tenzij de volgende huurder dit
overneemt.
Het bestuur heeft besloten huurders van de Sportlaan en de Veldbloemen, die een tuinhuisje of
kasje willen, de gelegenheid te geven dit bij de gemeente aan te vragen. Dit is een aanpassing van
het tot nu toe geldende gedoogbeleid, zoals een oplettende huurder van de Sportlaan terecht
signaleerde.

(advertentie)
Bij Pets&Co is de catalogus voor tuinzaden weer
binnen. Ook pootaardappels en plantgoed kunnen bij
Pets&Co worden gehaald.

