
...hebben we ermee te dealen. Moeten we er met z’n allen van maken wat er van te 

maken valt. Uitkijkend naar betere tijden. Genieten van onze eigen tuin, park. Na-

tuur dichtbij huis. Daar is altijd genoeg te beleven.  

Heeft u nu door de omstandigheden net even wat meer tijd gekregen voor andere 

zaken rondom de tuin. Denk dan eens na over dingen die u zou willen delen met 

andere SNTP leden. Wij denken hierbij aan: 

 mooie foto’s van uw tuin voor op de website,  maar ook 

 educatief materiaal 

 

Heeft u mooi educatief materiaal ontwikkeld wat andere tuinen copyright free zouden kun-

nen/mogen gebruiken??  

We zijn bezig om u ,als lid, na inloggen toegang te geven aan een nieuw deel van de 

website;  educatie.  

De bedoeling is dat u via het secretariaat lesbrieven of ander educatief materiaal aan 

kunt leveren die vervolgens op de website geplaatst worden waarna ze door overige 

leden naar wens gedownload kunnen worden.  

Een lesbrief kan op thema zijn dan wel algemeen. Heeft u leuke ideeën of een draai-

boek voor bv Pasen in het natuurpark/de heemtuin….alles kan. 

 

Heeft U een vraag naar bv ideeën voor het uitzetten van een tocht met als 

thema WINTER. ‘Wat kan ik in de winter kinderen van groep 4 aanbieden?’  

Te groot voor een kabouterpad te klein voor … 

 

Voor vragen hebben we het FORUM. Dit werkt iets anders dan we in eerste instan-

tie dachten. U kunt niet zelf een vraag op het forum plaatsen. 

Een onderwerp of vraag moet via het secretariaat aangeleverd worden. 

Na plaatsing kan elk lid reageren nadat u bent ingelogd. Niet-leden kunnen geen re-

actie plaatsen. 

 

Als uw inlogcode is verlopen of het is u niet gelukt om in te loggen neem dan con-

tact op!! 

 

AL DOENDE LEERT MEN….EN DAT IS IETS WAT ZEKER VOOR 

ONS,BESTUURSLEDEN SNTP GELDT… 

 

Zo kwamen we er achter dat we toch ergens een documentje moesten plaatsen 

over het gebruik van het forum. Mees, onze webbouwer, gaf aan dat dit vaak als eer-

ste ‘ítem’ in een forum wordt geplaatst. En zo het geschiedde;  de huisregels van het 

forum zijn gepubliceerd en voor u allen te lezen. (ook weer NA inloggen) 

Nieuws 

 

 

Als het allemaal net 

even  wat anders gaat... 
AGENDA 

Zaterdag 18 april 2020  

Deze datum was vorig jaar 

reeds gepland voor de Al-

gemene Leden Vergadering 

We hadden een locatie 

geboekt en afspraken ge-

maakt voor een tuinbe-

zoek. 

Helaas moesten wij net 

zoals de rest van Neder-

land alle geplande activi-

teiten tot nader orde uit 

of afstellen.  

 

 

Zaterdag 13 juni 2020  

11.00-16.00 themaexcur-

sie exoten onder voorbe-

houd! We hebben nog 

even !! 

Locatie:  Heemtuin Pre-

sikhaaf Ruitenberglaan 

4 6826 CC Arnhem Inlei-

dend korte interactieve 

lezing door Baudewijn Odé 

Mogelijk  wordt de plan-

ning van de dag iet omge-

gooid en houden we in 

Presikhaaf de Algemene 

Ledenvergadering 



 Pag. 2 

Nieuws 

 

 

 

Voorbereiding  Algemene Leden Vergadering 
 
Daar de ALV op 18 april gepland stond is er ter voorbereiding al e.e.a. ge-
beurt. De kascontrole is uitgevoerd door Rob Graat (Heemtuin Presikhaaf) 
en Piet Hendriksma (Veermans Hof Ijselflora). 
Er is een concept Huishoudelijk Reglement gemaakt. (HR) 
Een werkdocument dat in de loop van tijd aangevuld zal worden.  
Om u de gelegenheid te geven het HR te lezen is dit eerste concept op de 
SNTP website geplaatst onder de kop officiële documenten. 
Uw mening, aan-of opmerkingen zijn welkom!  
Het HR wordt pas definitief na goedkeuring van de Algemene Ledenverga-
dering. 
Alle reacties en verwerkingen daarvan voorafgaand aan de ALV scheelt tijd 
op de Algemene Ledenvergadering. Het zou fijn zijn als we hier tijdens de 
Algemene Ledenvergadering niet al te veel tijd meer aan hoeven te beste-
den.  
 
Het OASE lentenummer ….heeft u allen inmiddels ontvangen. De SNTP is 
gevraagd na te denken over wie, waarover een bijdrage zou kunnen leveren. 
Iets anders dan tuinbeschrijvingen….. 
 
Het programma Binnenste Buiten (KRO NCRV) heeft de SNTP benadert 

met de vraag welke tuinen het leuk zouden vinden aan dit programma deel 

te nemen.  

“De plek van de tuin maakt ons niet uit. We filmen overal in Nederland. 

Is er een tuin die er qua verhaal en mooie plaatjes heel erg uitspringt? 

En welke tuin zou bijvoorbeeld nu in de winter erg mooi zijn?” “Ik ben be-

nieuwd of er in het netwerk van de stichting tuin- en natuurliefhebbers zit-

ten die het leuk vinden om hun tuin aan ons te laten zien. 

Ik hoor graag of en wie ik daar evt voor zou kunnen benaderen. “aldus Kar-

lijn. 

Ons antwoord ‘Alle tuinen verdienen een bezoek. Onze leden zijn allen en-
thousiaste gedreven personen die met verve over hun tuin vertellen en u 
zeker graag zullen ontvangen’. Voor ons een moeilijke keuze.  
Afgesproken is dat eenieder die belangstelling heeft zich per mail kan mel-
den bij Karlijn Vernooij Karlijn.Vernooij@kro-ncrv.nl   
Graag de SNTP in CC!! Hou ons op de hoogte! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het sntp logo als  

fav-icon op uw tele-

foon 

Tip voor eenieder die 

ook de telefoon regel-

matig gebruikt om te 

internetten. 

Maak een snelkoppe-

ling ofwel fav-icon aan 

op uw telefoon. 

Hoe werkt het: 

Ga naar de website 

van de SNTP 

www.sntp.nl klik ver-

volgens op het menu-

schermpje in de balk 

waar ook de website 

gegevens staan. 

Ergens in het lijstje 

opties die gegeven 

worden staat toevoe-

gen aan startscherm. 

Als u hierop klikt 

heeft u een snelkop-

peling aangemaakt!  

Heel handig als je bv 

in de trein onderweg 

van uw tuin naar huis 

even wilt kijken wat 

voor reacties er op 

het forum zijn ge-

plaatst.  

 

mailto:Karlijn.Vernooij@kro-ncrv.nl
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Rendez-vous aux 

jardins 2020 

Het eerste weekend in 

juni vind het evenement 

rendez-vous aux jardins 

plaats. Dit jaar wil dat 

zeggen  van van vrijdag 

5 tot en met zondag 7 

juni.  

Thema: Kennisover-

dracht. 

De website is open en u 

kunt uw tuin aanmel-

den. HTTPS://

RENDEZVOU-

SAUXJARDINS.CULTURE.

GOUV.FR/EN-PRATIQUE/

ESPACE-

ORGANISATEURS/

PARTICIPER-A-L-

EVENEMENT    

Scrol voorbij het witge-

deelte om naaraanmel-

den op de europese 

agenda te gaan. 

De organisatie gaat door 

maar of ook het even-

ment doorgang kan vin-

den zullen we allen af 

moeten wachten. Eind 

april weten we mogelijk 

meer. 

Een mooie nieuwe, aan 

te passen, poster staat 

nog niet online. We kun-

nen er dus geen SNTP 

tuinen poster van ma-

ken. 

 

 

 

 

 

Een nieuw verenigingsjaar 
 

Dit betekent ook dat we spoedig na het verschijnen van deze nieuwsbrief zullen 

starten met het versturen van de facturen voor de lidmaatschapsbijdrage.  

Waar we nog niet bij stilgestaan hadden is namelijk dat we juist bij de start van 

het nieuwe jaar al een grote factuur ontvangen. Het lidmaatschap van het blad 

OASE.  

 

Update van het OASE NETWERK i.o. 

 

De voorbereidingsgroep heeft na zorgvuldige overweging inmiddels te samen 

met de notaris concept statuten opgesteld. De gang naar de notaris voor  

ondertekening heeft echter i.v.m het coronavirus echter vertraging opgelopen. 

Gekozen is voor een Federatieve Vereniging. De naam Oase Netwerk zal ook 

de nieuwe naam van de vereniging zijn.  
Daar we ook hier praten over een vereniging hebben alle leden stemrecht in de 
Algemene LedenVergadering. Er is gekozen voor een gewogen stemverhouding 
gekoppeld aan een lidmaatschap bijdrage naar ‘draagkracht’.  
In de concept statuten is dit als volgt verwoord: 
De leden moeten elk jaar een door de algemene vergadering vastgestelde contributie 
betalen. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende  

contributie betalen.  

 

Gewerkt is aan de opzet van de website www.oasenetwerk.nl waar alle aange-

sloten verenigingen/stichtingen een plekje hebben gekregen. Zo ook de SNTP. 

Het OASE winkeltje heeft een plekje en er wordt nog bekeken wat er gedaan 

wordt met het OASE archief en overige zaken bij het verdwijnen van de website 

http://www.stichtingoase.nl/  Nagedacht wordt over de rol van Stichting OASE 

2.0 en om deze in afgeslankte vorm in stand te houden. Voorlopig doen we dit 

wel! 

 

 

Tot zover deze nieuwsbrief. 

 

We horen graag van U!! 
 
            
                   Johan Görtemöller       (Voorzitter)
                   Ankie Stoop (Secretaris) 
          Jeroen Buijs (Penningmeester]

      Johannes Jonckers Nieboer (lid AB) 
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