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Beste tuinleden,
Langs deze weg wil ik je graag uitnodigen voor onze 
Algemene Leden Vergadering van 26 oktober 2013. Op 
deze ledenvergadering zal onder andere aan de orde 
komen of er op het complex van OTV in de toekomst 
bijen mogen worden gehouden. En als daar groen licht 
voor komt aan welke voorwaarden dit dan zou moeten 
voldoen.  
Het afgelopen jaar heeft de commissie van Wijzen, hard 
gewerkt aan het herzien en herschrijven in een begri-
jpelijke taal van het Huishoudelijk Reglement. De wijze 
hoe we met elkaar omgaan in de vereniging staat op-
nieuw op schrift, niet als een gebodenboek maar als een 
handvat om samen op een prettige manier onze hobby 
uit te oefenen. Dus lees het bijgevoegde Huishoudelijk 
Reglement en neem je opmerkingen en vragen mee naar 
de ledenvergadering. Ook de begroting over 2014 komt 
aan de orde met hierin een reëlere opgave van de te 
verwachten uitgaven en inkomsten.  
Dan gaan we op deze ledenvergadering ook afscheid ne-
men van twee coryfeeën van de vereniging. Ton Guerain 
legt zijn bestuurswerk na vele jaren trouwe dienst neer 
en Theo Hartevelt stopt om gezondheidsredenen met 
zijn tuin. Theo zal zijn opvolger in de bouwcommissie, 
Fred Singerling, 
nog wel een 
tijdje actief bi-
jstaan. Er zal een 
nieuw algemeen 
bestuurslid 
worden voorge-
dragen en ook 
de voorzitter 
van de verenig-
ing moet opnieuw benoemd worden door de ALV, voor 
een periode van drie jaar. Ook wijzigingen  in de overige   
commissies komen aan de orde. 

Veranderende tijden maken dat verenigingen door de 
gemeente worden gedwongen om na te denken over 
maatschappelijke issues. Zo zal er op deze ledenverga-
dering  een alcoholreglement worden gepresenteerd 
waaraan de vereniging zich heeft te houden. Natuurlijk 
krijg je op deze ledenvergadering ook alle data’s door van 
de laatste activiteiten van dit jaar. Nogmaals nodig ik je 
graag uit om aanwezig te zijn op de ALV van 26 oktober, 
van 10.00 uur tot ongeveer 12.30 uur. Tot ziens,

Harmen Spoelstra.

zaterdag 26 oktober 2013 aanvang 10.00 uur in de kan-
tine van onze vereniging

1. Opening algemene ledenvergadering door 
de voorzitter en vaststellen agenda

2. Notulen algemene ledenvergadering 11 mei 
2013 (opnieuw per email verzonden 20 ok-
tober 2013)

3. Mededelingen, ingekomen- en uitgaande 
stukken (stand van zaken geschil Roomburg 
- OTV, Roomburg - LBA)

4. Winter- en andere werkbeurten en winkel-
diensten

5. Vacatures bestuur en commissies

6. Informatie vanuit de activiteitencommissie

7. Vaststellen Huishoudelijk Reglement OTV 
(per email verzonden)

8. Vaststellen Alcoholreglement

9. Begroting 2014

10. Bijen houden bij OTV

11. Rondvraag en sluiting

Volgende Algemene Ledenvergadering op 
zaterdag 29 maart 2014, met aansluitend de        
plantenruildag in de kantinetuin.

Agenda Algemene Leden-
vergadering OTV

Pompoen oogstfeest... 
Zondag 27 okt van 14.00-17.00

Neem je grootste, lelijkste of vreemdst gevormde 
pompoen mee. Hiermee is een prijsje mee te winnen. 
Ook zijn er kleine activiteiten, o.a., pompoen werpen en 
jeu de pompoen . Tijdens deze spannende wedstrijden 
zijn er hapjes aanwezig. De bar is open, waar u een 



drankje kunt kopen. 
U kunt zich nog 
opgeven tijdens de 
ledenvergadering of 
via de inschrijf map. 
Kom naar deze 
gezellige middag.
De activiteiten 
commissie.

Bestuur, 
Aftredend in het bestuur en niet herkiesbaar is algemeen 
bestuurder Ton Guerain. 
Aftredend maar wel herkiesbaar is Harmen Spoelstra in 
de functie van voorzitter. 
De voorzitter wordt in functie gekozen door de ALV. 
Het bestuur wil de ALV vragen om Huib Riezebos te be-
noemen als algemeen bestuurder. 
[zie artikel 9 van de statuten] 
Commissies, 
Technische commissie, 
Aftredend uit de bouwcommissie en niet herkiesbaar is 
Theo Hartevelt. 
Het bestuur vraagt de ALV om Fred Singerling te benoe-
men in de bouwcommissie en in de commissie van de 
LBA. Als reserve wil Piet Keijzer leden indien nodig bij-
staan en informeren bij hun bouwaanvraag. 
Kantinecommissie, 
Els Rotteveel stopt haar lidmaatschap van OTV en activi-
teiten en zal dus ook uit de kantinecommissie vertrekken.
Vanuit de commissie en bestuur wordt een dringend ber-
oep gedaan aan de leden om te overwegen actief deel te 
nemen in deze commissie. Carla van Eijk kan je vertellen 
wat er van een lid van de kantinecommissie verwacht 
wordt. 
Ploegleiders werkbeurten, 
Gerda Vliegenthart stapt uit deze commissie en gaat zich 
bezig houden met werkzaamheden en coördinatie van 
werkzaamheden aan het openbare groen van onze ve-
reniging. Zij zal in belangrijke mate de ploegleiders advis-
eren over werkzaamheden. 
Gauke Haagsma zal de opengevallen vacature gaan 
opvullen.  
De commissie van Wijzen, 
Door het overlijden van Frank van Lamoen is er in deze 
commissie een vakature ontstaan, het bestuur vraagt de 
ALV om Herbert van Hoogdalem hier voor te benoemen. 
Tuincommissie, 
Uit deze commissie zijn het afgelopen jaar de leden 
Josien Bakker om gezondheidsredenen en Martijn 
van Zanten wegens beëindiging van het lidmaatschap 
gestapt. Ook voor deze commissie wil het bestuur u 
graag vragen om te overwegen hieraan deel te nemen.

Leden die nog niet zijn vrijgesteld door de leeftijdsnorm 
maar wegens gezondheid omstandigheden geen werk-
beurten meer kunnen draaien, kunnen andere vervan-
gende werkzaamheden verrichten. 
Zo zal het bemensen van de winkel tijdens de werkbeur-
ten van Josien Bakker en Eefje van Batenburg  voor hun 
rekening komen. Leden die denken hiervoor ook in aan-
merking te komen moeten dit aan hun ploegleider laten 
weten. Die zal op zijn beurt contact hierover opnemen 
met het bestuur. 
Het staat de leden natuurlijk geheel vrij om halverwege 
het seizoen actief deel te nemen aan een van de com-
missies. U hoeft hiervoor niet een ALV af te wachten.

Vacatures bestuur en 
commissies...

Het bestuur van tuinvereniging OTV vraagt de Algemene 
Ledenvergadering in te stemmen met de mogelijkheid 
om bijenvolken te houden op het volkstuincomplex van 
OTV. 
 Om er voor te zorgen dat dit in goede harmonie gebeurt 
stelt het bestuur voor om aan het houden van bijen op 
het complex de volgende voorwaarden te stellen:

1. De imker die de bijenkasten verzorgt is actief lid 
van onze vereniging.

2. De imker is tevens lid van de Leidse imkerve-
reniging.

3. Er wordt een maximum gesteld aan het aantal te 
houden bijenvolken op ons complex.

4. De bijenkasten komen op een centrale plaats op 
het terrein van de vereniging te staan. Hiermee 
proberen we de kasten te beschermen tegen 
vandalisme.

5. De bijenkasten staan achter een ‘schutting’ van 
tenminste 1.50 m hoog, dit om de bijen bij het 
uitvliegen naar een bepaalde hoogte te leiden.

6. De imker onderhoudt zelf het stuk land en de 
aangrenzende sloot waar de bijenkasten staan, 
comfort de geldende regels van het Huishoude 
lijk Reglement van OTV.

7. Bij het beëindigen van het houden van bijen 
zorgt de imker ervoor dat het terrein weer in de 
oude staat wordt teruggebracht.

8. Het is niet toegestaan om het terrein waar de 
kasten staan te betreden zonder vooraf overleg 
met de imker en/of het bestuur van OTV.

9. Bij problemen is de uitspraak van het bestuur 
bindend.

10. De imker is 
altijd (tele-
fonisch) 
bereikbaar 
in geval 
van calam-
iteiten.

Bijenreglement...



                  Concept begroting 2014                                                               
Inkomsten 2014 2013
Contributie OTV  127 leden à 55,00 euro  6.985,00 6.350,00
Contributie LBA 127 leden à 15,00  euro 1.905,00 2.159,00
Contributie AVVN 127 leden à  24,70 euro 3.136,90 3.048,00
Grondhuur  0,50/ m2 19.670,00 18.027,00
Waterverbruik  1.592,10 1.531,00
Milieubelasting                1.399,95 1.631,50
Verzekering tuinhuisjes 1.900,00 1.200,00
Bijdrage winst kantine 200,00
Bijdrage winst tuinwinkel 1.500,00
Diverse inkomsten 355,00 350,00

Totaal: 38.643,95

Uitgaven 2014 2013
Grondhuur 19.670,00 18.027,00
Contributie Leidse Bond 1.905,00 2.159,00
Contributie AVVN 3.136,90 3.048,00
Waterverbruik 1.592,10 1.531,00
Milieubelasting 1.399,95 1.631,50
Verzekering tuinhuisjes 1.900,00 1.200,00
Verzekering kantine en tuinwinkel 850,00
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 185,00 160,00
Aansprakelijksheidsverzekering complex 275,00 165,50
Ongevallenverzekering via AVVN 190,00 119,00
Administratie en portokosten 350,00 600,00
OTVaria    +   Website 100,00 200,00
Vergaderkosten 130,00
Bestuurskosten 260,00 500,00
Representatiekosten 400,00 400,00
Onderhoud gebouwen en complex 1.000,00 750,00
Onderhoudsplan/ veiligheid 250,00
Brandstof + Onderhoud  aggregaten 200,00 125,00
Legen vuilcontainer 300,00 150,00
Exploitatie kantine 150,00 250,00
Energie (gas, electra) 250,00
Activiteiten 1.000,00 500,00
Nieuwjaarsreceptie 250,00
Aankoop planten complex (bloembak) 200,00 200,00
Aanschaf gereedschap 650,00 550,00
Aanschaf vlag 150,00
Onvoorziene uitgaven 250,00 465,50
Reservering jubileum 150,00 150,00
Afschrijving kantine 1.500,00 3.000,00

Totaal:                                   38.643,95
En verder:
Euro 3.000,00 opnemen uit de reserves voor beplanting openbaar groen inclusief kantinetuin.
Euro 6.000,00 opnemen uit het padenfonds voor uitdiepen van sloten.



In verband met de Algemene Leden Vergadering op 26 
oktober is er die zaterdagochtend geen werkbeurt. Deze 
is verschoven naar 9 november 2013.
Let op, moet u nog een werkbeurt inhalen, dan kan dat 
nog op 2 november  en 9 november . Aanvang 09.30 uur 
en verzamelen bij de nieuwe kantine. 
De allerlaatste mogelijkheid dit tuinjaar is op 23 
november   tijdens de winterwerkbeurt.
Zoals u weet wordt er 25 Euro in rekening gebracht per 
niet verrichte werkbeurt buiten de verplichting deze in te 
halen.

Laatste werkbeurten 
     2013...

Toelichting bij de begroting:
Voorstel is de contributie van OTV met 5 euro te verhogen tot Euro 55,-
De contributie van de LBA wordt met 1,70 euro verlaagd tot Euro 15,- 
De contributie van het AVVN blijft met 24,70 euro gelijk aan 2013.
De grondhuur wordt gecorrigeerd voor inflatie en komt op 0,50 euro per m².
Voor het watergeld en de milieubelasting is de betaling verdeeld naar tuinen met huisje en tuinen
zonder huisje. De bedragen worden voor het watergeld 8,70 euro (geen huisje) en 17,40 euro
(tuin met huisje). De bedragen voor de milieubelasting worden 7,65 euro (geen huisje) en
15,30 euro (tuin met huisje).

De kosten voor het tuinjaar 2014 zijn: Tuin met huisje Tuin zonder huisje
Contributie OTV 55,00 55,00
Contributie LBA 15,00 15,00
Contributie AVVN 24,70 24,70
Grondhuur tuinoppervlak a Euro 0,50 per m²
Watergeld 17,40 8,70
Milieubelasting 15,30 7,65

Tuinvereniging OTV 
secretariaatsadres:  

Zeemanlaan 1
2313 SV  Leiden

www.tuinverenigingotv.nl

Deze OTVaria bevat in tegenstelling tot gewoonlijk een 
aantal bijlagen. Het was ondoenlijk om en het verslag 
van de vorige ALV, het Huishoudelijk reglement en dan 
ook nog het alcoholreglement in deze OTVaria op te ne-
men. Deze zaken vind je dus in die bijlage.

Op de website van OTV vind je alle informatie over het 
conflict tussen Roomburg en OTV die je nodig hebt  om 
voor jezelf een goede mening te vormen. Veel dank 
hierin voor onze webmaster Wout van Nieuwpoort die 
geslaagt is om het conflict in een historisch perspectief te 
plaatsen.

OTVaria 20 oktober...

Nog even een herinnering...
Zorg er voor dat je sloot 
voor 1 november schoon 
van begroeiingen is...


