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Nieuwjaarsreceptie 14 januari 2023 
Op zaterdagmiddag 14 januari houden we weer onze nieuwjaarsreceptie. Zet deze datum dus vast in je 
agenda. 
 
Sluiting hekken 
Met ingang van de wintertijd is tot de voorjaarsvakantie de sluitingstijd van de hekken 16.30 uur. Sommigen 
van jullie denken dat het slot van het grote hek niet goed functioneert. Dat is niet zo, maar op het moment 
dat je de sleutel om wilt draaien om open te doen moet je het hek 'nog dichter' duwen, dan gaat ie open.... 
dus een stukje verderop bij de tralies pakken en stevig ‘in het slot' duwen. Toch zullen we ook kijken naar het 
beter afstellen van het hek. 
 
Kerststukjes maken maandag 19 december 
Samen met de ouderen van de Buitenhof en andere ouderen uit de buurt willen we in december weer 
kerststukjes maken en wel op maandag 19 december. Er komt een groep in de ochtend en een in de middag. 
We zoeken nog een paar vrijwilligers om te helpen met de organisatie en begeleiding. Het zou toch heel 
jammer zijn als we deze fantastische traditie niet kunnen voortzetten. 
Ook vragen we jullie hierbij om tegen die tijd kersttakken en ander mogelijk materiaal voor kerststukjes te 
verzamelen en achter het Pannendak op de tafel te leggen. 
 
Een communicatiecommissie 
Wij willen graag een goed communicatieplan maken voor de komende jaren. Kijken wat we al hebben en wat 
juist ontwikkeld zou moeten worden. Wie voelt ervoor zich hier met een paar andere mensen voor in te 
zetten? Laat dat dan even aan het secretariaat weten. 
 
Pannendak openen en sluiten 
Wij zoeken ook iemand die in de buurt van De Driehoek woont om een aantal keren per jaar het Pannendak 
te openen en sluiten, met name wanneer er een activiteit in het Pannendak is of het gebouw voor een feestje 
is uitgeleend. Degene die het Pannendak gaat beheren woont te ver weg om dit makkelijk te kunnen doen en 
we willen het bestuur ook niet steeds hiervoor vragen. 
 
Statuten 
De statutencommissie is bezig om de laatste hand te leggen aan een concept herziene statuten. Ook zal deze 
commissie binnenkort een bijeenkomst beleggen om te horen wat de tuinders van de veranderingen vinden. 
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ALV en nieuwe bestuursleden 
Wij zoeken voor het bestuur nieuwe leden die dan op de komende ALV benoemd kunnen worden. Er valt 
altijd te praten over welke taak je binnen het bestuur kan doen of dat je gewoon algemeen bestuurslid bent. 
Ook kun je eventueel eerst een tijdje meelopen. Het bestuur vergadert elke maand twee uur en daarnaast zijn 
er geregeld klusjes te doen. Je kunt overleggen met een van de bestuursleden om te kijken of het iets is voor 
jou.  
 

AVVN, OVU en gemeente Utrecht 
De Utrechtse volkstuinen (OVU = Overleg Volkstuinen Utrecht) krijgen elk jaar een flinke som geld/subsidie 
van de gemeente. Die gelden worden beheerd en verdeeld in een overleg van OVU, AVVN en gemeente. 
Vorig jaar is besloten tot een betere structuur door een Meerjarig Onderhoud Plan (MJOP) voor alle 
volkstuinparken te maken. Makkelijker gezegd dan gedaan: de kosten dreigden te stijgen, er bleek geen 
overeenstemming tussen OVU en Gemeente mogelijk, zodat dit jaar geen enkele subsidie werd toegekend. 
Heel vervelend. 
Er is nu een eerste overeenstemming bereikt met het volgende resultaat. 
- Het grote onderhoud van de tuinenparken en de kosten voor zgn ‘recreatief medegebruik’ (voorzieningen 

voor gebruik en genot van het tuinenpark door mensen van buiten de volkstuin) worden gescheiden van de 
kosten voor het beheer van alle bomen op de tuinenparken. 

- Het bomenbeheer gaat volledig onder de algemene dienst Bomen en Groen van de gemeente vallen. Zij 
bepalen wat er met/aan bomen gedaan moet en mag worden, zoals met alle andere bomen in de 
gemeente, wat betreft veiligheid, snoeien, vellen, vervangen etc. en nemen de kosten hiervan voor hun 
rekening. De volkstuin heeft daarover geen directe zeggenschap meer, zoals in het verleden. Fruitbomen 
zullen een apart hoofdstuk zijn en waarschijnlijk onder de volkstuin blijven vallen. 

- Alle mogelijke klussen en kosten van het groot onderhoud en recreatief medegebruik van alle tuinenparken 
zijn in een groot schema ondergebracht voor meerdere jaren (eerlijke verdeling). 

- De gelden die bestemd waren voor 2022 en nog niet uitgegeven zijn blijven beschikbaar tot de zomer van 
2023. 

We houden jullie op de hoogte van de consequenties van dit besluit. 


