INFORMATIEBRIEF MET BETREKKING TOT HET CLUBHUIS
10/April/2020
Beste leden,
Op dit moment zijn we als bestuur bezig met de realisatie van een gezamenlijk clubhuis. We
vinden het belangrijk om een ontmoetingsplek te hebben, maar ook een ruimte om te schuilen
bij regen en onweer en naar het toilet te gaan.
Het eerste plan van de gemeente was een gedeelde ruimte met een zorgcomplex dat voor ons
complex zou worden gebouwd. Aangezien het onzeker is wat op deze locatie wordt gerealiseerd
en dit ook nog heel lang kan duren hebben we voorgesteld om een eigen voorziening te
realiseren. We zijn dan ook helemaal onafhankelijk. De gemeente werkt hier aan mee en stelt
een budget ter beschikking.
We hebben gekozen voor een blokhut van ongeveer 5 x 5 meter met aan de achterzijde een
overkapping voor onder andere kruiwagens en ander gereedschap, aan de voorzijde een
overkapping om buiten te zitten en in de blokhut een toiletvoorziening. Hieronder een
impressie:

Aangezien we op het complex geen riool, waterleiding of elektriciteit zullen krijgen, zullen we dit
in eigen beheer realiseren. We hebben dit ontworpen met een ondergrondse sceptic tank, een
watertank waarbij we regenwater opvangen en gebruiken voor het doorspoelen van het toilet en
het wassen van de handen. Op het dak hebben we zonnepanelen voorzien met accu’s. De blokhut
wordt geplaats op een betonnen fundering zodat deze vorstvrij en stevig is. Een aantal leden
hebben zich al opgegeven om zoveel mogelijk bouwwerkzaamheden zelf uit te voeren en geld te
besparen.
We zijn de plannen nu aan het uitwerken en zijn bezig met een vergunningaanvraag bij de
gemeente.
Naast het budget dat we van de gemeente ontvangen (€ 14.000), hebben we voor de totale
realisatie ook budget uit de vereniging nodig. Het totale project is begroot op € 19.700. We
hebben hiervoor uit onze eigen middelen (inschrijfgeld en contributie) € 2.500 gereserveerd. Het
resterende deel van € 3.200 willen we betalen uit de ontvangen borg voor de tuinen. Met 80
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tuinen is dit € 4.000. We willen hiervan 80% gebruiken, zodat we eind van het jaar voldoende
middelen hebben om de borg terug te betalen aan leden die ons verlaten. Het inzetten van de
borg voor het clubhuis is uiteraard eenmalig. Vanaf volgend jaar zal de borg weer opzij gezet
worden om uit te kunnen keren indien nodig.
Uiteraard zullen we proberen om het clubhuis zo goed mogelijk te plaatsen, waarbij we nog op
zoek gaan naar sponsoren of bedrijven die ons gaan helpen en eventueel tegen korting goederen
of diensten kunnen leveren. Alles wat we besparen komt direct ten goede aan de vereniging.
Zoals al aangegeven in de informatiesessie, is het huidige bestuur nog niet officieel gekozen. Dit
zal pas gebeuren op de eerste algemene ledenvergadering begin volgend jaar. Vanwege de
coronacrisis is het ook niet mogelijk dit op korte termijn te organiseren.
We willen daarom graag weten wat onze leden hiervan vinden en of jullie met dit plan akkoord
gaan. We hebben op de website een formulier geplaatst en verzoeken je vriendelijk dit zo snel
mogelijk in te vullen en te versturen.
Je vindt dit op https://www.volkstuinverenigingreeshof.nl/formulier/
We stellen op dit formulier de volgende vragen:

1. Ben je het er mee eens dat het voorlopige bestuur tot de eerstvolgende algemene
ledenvergadering de belangen van VTV Reeshof behartigt, met dezelfde rechten en plichten als
zijnde een door de algemene ledenvergadering gekozen bestuur?
2. Ben je het er mee eens dat we een clubhuis plaatsen zoals beschreven in deze
informatiebrief?
3 . Ben je het er mee eens dat we maximaal 80% van de borg van de tuinen gebruiken voor de
realisatie van het clubhuis?
Wil je nog aanvullende informatie, stuur dan je vraag naar
voorzitter@volkstuinverenigingreeshof.nl of neem contact op met de voorzitter Ad van de Put, via
06-53129107.
Met vriendelijke groet,
Bestuur van VTV Reeshof
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