
 

U wilt iets bouwen of verbouwen op uw tuin

wat moet u doen?

Melden bij de BTTcie

bttcie@atvdeuithof.nl

u krijgt terugkoppeling

Toestemming om te beginnen   BTTcie maakt aanvraag  voor DSO 

Voor DSO moet u tekeningen en foto's  inleveren bij de BTTCie.

Aangezichtsfoto's van de al bestaande opstallen.

Een overzichtstekening van de bestaande situatie, en hoe het gaat worden.

zijaanzichten, voor en achteraanzicht en overzicht tekeningen.

 Wij maken dan de aanvraag naar DSO in orde en dienen deze in.

DSO beoordeelt en geeft toestemming, of niet.

en stuurt de gewaarmerkte tekeningen op naar de BTTCie.

Een setje tekeningen krijgt u uitgereikt en moeten

tijdens de verbouwing op de tuin zijn.

Een ander setje gaat in het dossier.

U geeft middels de terugstuur formulieren aan bij DSO wanneer u start

met de verbouwing en wanneer u gereed bent. Controle van DSO volgt dan.

U mag beginnen met de bouw of verbouw.

U krijgt van de penningmeester de rekening voor de leges kosten

die hieruit voortvloeien.

Berichten uit het bestuur  
Editie 1 – Augustus 2022 

 
U kunt altijd op zaterdag ochtend tussen 10:00-12:00 uur terecht bij de bestuurskamer voor vragen en/of opmerkingen. 

 

 Honden vast!  

We hebben meerdere klachten ontvangen, dat er steeds meer honden loslopen in de algemene stukken van de 
vereniging. Alle honden die zich buiten uw eigen tuin bevinden dienen aangelijnd te zijn. Zoals ook vermeld in het 
tuinreglement Artikel 1.1 D.  

Wanneer u zich hier niet aan houdt zult u worden uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur.  

  

 

 

Procedure      

bouwen 

Bij controle is er gebleken dat 
er veel tuinleden bouwsels op 
hun tuin hebben gemaakt of 
hun huisje hebben aangepast 
zonder dit met de BTTC te 
bespreken.  Hierbij geven 
nogmaals het schema hoe de 
procedure werkt.  

Heeft u al iets gebouwd of 
veranderd zonder 
toestemming en u denkt dat 
het niet in strijd is met het 
HHR vraag dan alsnog 
toestemming bij de BTT-
commissie zodat u het niet 
straks verplicht moet afbreken 
of terugbrengen in originele 
staat.  

  



 

 Heggen aan de zijkant van een pad.  

Vergeten de leden die met de zijkant van hun tuin aan een pad zitten niet ook deze heggen goed te onderhouden? 
De heggen mogen niet over de rollaag uitkomen i.v.m. toegankelijkheid. Graag aanpassen als dit nu wel het geval is.  
Er zal bij de volgende tuincontrole ook extra op gecontroleerd worden.    

 

 Speeltuin.  

De speeltuin is door de gemeente opnieuw gekeurd. De zandbak wordt op dit moment gedoogd door de gemeente 
en is ook niet meegenomen in de keuring. Het zand is door de vereniging wel ververst. Wij verzoeken de 
ouders/opa’s en oma’s er wel op te letten dat het zand in de zandbak blijft. Tevens hebben we de afvalbakken 
voorzien van kleppen zodat de vogels er niets uit kunnen trekken. Het fust en afvalhok zal t.z.t. nog voorzien worden 
van een leuk doek met de mier erop.  

 

  Familiedag 20 augustus 2022 

Het programma voor de Familiedag is bekend  

Om 12.00 geven we het startsein met een optocht van kinderen met versierde 
fietsen vanaf de hoofdingang (hek kanovereniging) in optocht naar het 
verenigingsgebouw. Aansluitend is er een prijsuitreiking voor mooiste fiets.  
Kinderen hoeven zich hiervoor niet aan te melden we verzamelen iets voor 12:00 
uur bij het hek.   

Er zal een draaimolen voor de kinderen zijn en er komen 2 springkussens. 1 voor de 
grotere kinderen en 1 voor de allerkleinsten.  

Om 12.30 komt clowntje Manny ballonvouwen en schminken bij het 
verenigingsgebouw onder de grote tent.  
 
Van 13.30 tot 15.30 kunnen er poffertjes gegeten worden of een lekkere suikerspin, 
maar op is wel op!  

Van 16:00 tot 18.00 komt zanger François Pieters (Nederlands Engels repertoire).  

Rond 18.00 zal de trekking van de loterij zijn.  

Gedurende de dag zal er muzikale ondersteuning zijn door Rick Bakker. 

Gedurende de dag staan er kramen met saté, broodje ei, broodje warm vlees, patat, drinken en broodje met haring. 
Deze kunnen gekocht worden door middel van bonnen die u kunt kopen. Ook via pin bij de kraam met de bonnen.  

Om 20.00 sluiten we de familiedag af.  

Wilt u ons helpen met opruimen? Dan zijn we daar erg blij mee! Samengaat het sneller.  
Bonnen die overblijven kunt u de dag erna zondag tot 12:00 inleveren in de kantine. U krijgt hier dan uw geld voor 
terug.   

Uiteraard is alles onder voorbehoud van afzeggingen door bijv. ziekte e/o andere omstandigheden. 


