
 

Berichten uit het bestuur  
Editie 1 – Januari 2023 

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

 

 Nieuwjaar speech van de voorzitter 

We gaan vooruitkijken naar 2023 en gaan hopen op een verlenging van het huidige huurcontract. Ik kan u zeggen 
dat de besprekingen hiervoor halverwege 2023 gaan plaatsvinden. Uiteraard kan dit altijd nog wijzigen maar dit is de 
informatie die wij hebben als bestuur. Wel wil ik u nogmaals melden dat alle verenigingen onder een vergrootglas 
liggen, ik zal u vertellen waarom. 

Er is een publicatie geweest over de tuinverenigingen in Rotterdam, waar er wordt gesproken over misstanden bij de 
verenigingen. Met name criminaliteit, een corrupt bestuur en het niet na leven van het HHR. Ook de gemeente Den 
Haag heeft dit gelezen en zal zeker na gaan denken hoe dat bij de Haagse Verenigingen is geregeld. Ik wil u dan ook 
verzoeken om zich in alle gevallen te houden aan de regels die wij met zijn allen hebben vastgesteld die er staan in 
het HHR.  Laten we er met zijn allen voor zorgen dat ons complex vanaf 01-01-2026 ook nog bestaat. We kunnen dit 
alleen als eenieder hieraan meewerkt. 

Zoals al bekend is gemaakt is er geen voorzitter/commissie meer die de activiteiten organiseert en weet u ook dat in 
april van dit jaar de 2e secretaris er mee stopt. Zie ook de tekst verder in dit berichten uit het bestuur. Daarom zijn 
we nog steeds dringend op zoek naar een voorzitter voor de activiteiten commissie en een 2e secretaris. U kunt zich 
melden bij een van de bestuursleden. We hebben hier echt mensen voor nodig om onze vereniging te behouden. 
Ook een voltallig bestuur maakt deel uit van een visitekaartje tot verlenging van het huurcontract, realiseert u zich 
dit wel! 

Tijdens de ALV van 10 december is er ook gesproken over verhoging van de grondhuur. In de contributie is uitgegaan 
een verhoging van 3%, de gemeente was 14% van plan. Gelukkig waren er ambtenaren die dit niet reëel vonden en 
zijn gaan rekenen. Namens de penningmeester kan ik u melden dat er bekend is wat de verhoging daadwerkelijk is 
geworden, namelijk 8,5%. Pas in Juni van dit jaar is bekend wat het daadwerkelijke bedrag is van de grondhuur, 
maar het valt in ieder geval mee.  

We wensen u een mooi tuinjaar toe.  

 Contributie betalen  

Bij deze een vriendelijk toch dringend verzoek om zo snel mogelijk de contributie over te maken als u dit nog niet 
gedaan heeft. Heeft u problemen met de betaling neem dan contact op met de penningmeester om iets te kunnen 
afspreken. Dit kan via penningmeester@atvdeuithof.nl of op de zaterdag ochtend in de bestuurskamer.  
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 Dringende oproep 2e Secretaris 

Onze 2e secretaris heeft afgelopen ALV al aangegeven dat hij wanneer zijn termijn aan het einde is zijn functie zal 
neerleggen. Dit zal per April 2023 zijn. Tot nu toe heeft niemand op de vacature gereageerd. Als er niemand reageert 
op deze functie zullen de verkopen van de huisjes veel langer duren en kan het zijn dat we voortaan maar 4 keer per 
jaar huisjes gaan aanbieden. Dit is voor de kandidaat-leden en de leden die van hun huisje af willen niet fijn.   
Hieronder vindt u de functieomschrijving.  

FUNCTIE OMSCHRIJVING 2e SECRETARIS A.T.V. DE UITHOF 

De functie van 2e secretaris bestaat uit een tweetal kerntaken. 

1. Algemene taken 

2. Specifieke taken 

Algemene taken zijn: 

Het deelnemen aan DB-vergaderingen, commissieoverleg en ALV vergaderingen. Ook het maken van notulen bij 
afwezigheid van de 1e secretaris is hierbij aan de orde. Ook is de 2e secretaris eens in de 5 weken bestuurslid van 
dienst. Aanwezig zijn in de bestuurskamer op die zaterdag van 10 tot 12 uur. 

Dit om eventueel vragen van leden of bezoekers te beantwoorden en informatie te verstrekken. 

Specifieke taken. 

De 2e secretaris heeft een aantal specifieke teken toegewezen gekregen. Hier volgt een overzicht van deze taken 
waarvoor hij verantwoordelijk is. 

Ledenlijst. 

Verantwoordelijk voor alle mutaties in de ledenlijst en het doorgeven van adreswijzigingen en nieuwe leden aan de 
Haagse Bond met een mutatieformulier. 

Contactpersoon Tuin Controle Commissie. 

De tuin controlecommissie voert controles uit op onderhoud aan de eigen tuin, indien er leden zijn die er echt een 
puinhoop van maken worden zij hierop aan gesproken door een van deze leden. Indien dit niet helpt zal de 2e 
secretaris na overleg met de tuin controlecommissie een brief sturen naar het betreffende lid. Uiteraard net zo lang 
tot het lid zijn verplichting tot onderhoud nakomt. 

Verkoop huisjes 

Zorgdragen voor verzenden van de taxatierapporten die door de BTTC zijn opgesteld naar de vertrekkende leden. Als 
het taxatierapport is ondertekend het huisje ter ruiling aanbieden op de publicatieborden voor een periode van 14 
dagen. Als geen belangstelling vanuit de eigen leden dan de kandidaat leden een brief sturen met de mededeling 
welke huisjes er te koop staan. Eventueel een middag organiseren en met alle leden de huisjes gaan bekijken en 
daarna als er een koper is verder afhandelen. 

Al met al zijn dit een aantal, die onder de verantwoording van de 2e secretaris vallen, en uiteraard hand en 
spandiensten verlenen aan de andere DB leden. 

  



 

  Tuinbeurtenschema: ATV "De UITHOF" Jaar 2023. 

Op Zaterdag 11 Maart 2023 gaan de tuinbeurten weer van start.  

Bent u verhinderd geef dit dan door aan Gea Stoop en maak met haar een nieuwe afspraak wanneer u uw tuinbeurt 
inhaalt.  

We beginnen met tuin 1 t/m 53 op 11 maart 

Tuin 1 t/m53 Tuin 54 t/m 106 Tuin 107 t/m 160 Tuin 161 t/m 213 

11 maart 18 maart 25 maart 1 april 

8 april 15 april 29 april 6 mei 

13 mei 20 mei 27 mei 3 juni 

10 juni 17 juni 24 juni 1 juli 

8 juli 15 juli 22 juli 29 juli 

5 aug 12 aug 26 aug 2 sept 

9 sept 16 sept 23 sept 30 sept 

7 okt 14 okt 21 okt 28 okt 

Begeleiders van de werkbeurten:   

Mevr. v.d. Klei 
 

Peter Hendriksen 

 

Gea Stoop Peter Verrips 
 

 

Het afmelden voor de tuinbeurten kunt u doen bij Gea Stoop telefoonnummer 06-12366733 

GEMISTE TUINBEURTEN DIENEN TE WORDEN INGEHAALD 

 Er zijn geen tuinbeurten op de volgende data: 22 april i.v.m. ALV voorjaar & 19 augustus i.v.m. familiedag 

 Klacht uit de wijk Vroondaal over illegaal vuilnis dumpen    

6 januari hebben wij vanuit de wijk Vroondaal een klacht gekregen over het illegaal dumpen van tuinafval. De 
persoon in kwestie is hier al meerdere malen op aangesproken en is gevolgd waardoor de wijk weet dat het iemand 
van onze vereniging is.  Alle leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun afval GFT kan op de composthoop en de rest 
dient u me te nemen naar huis.  We vertrouwen erop dat de persoon in kwestie hiermee stopt.   

 Bestuur mailen  

Wilt u het bestuur mailen en weet u niet wie u hier precies voor moet hebben maak dan gebruik van het mailadres 
van de secretaris secretaris@atvdeuithof.nl die regelt dat uw mail bij de goede persoon terecht komt. 
ATVdeuithof@atvdeuithof.nl is alleen voor bedrijven en mensen die nog geen lid zijn van onze vereniging! 
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