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Van de bestuurstafel:
Het begin van het tuinseizoen komt al weer snel in beeld.
Als bestuur hebben we er heel veel zin in om dit jaar weer te gaan beginnen. Uiteraard hopen
wij met u allen op een, in de breedste zin des woord, op een geweldig tuinjaar. Zo heeft u
inmiddels al gelegenheid gehad om de Nieuwjaarsreceptie en de ALV bij te wonen.
Over de ALV later in deze nieuwsbrief meer.
Bestuurssamenstelling!!! We kunnen u als bestuur melden dat na de verkiezing tijdens ALV
wij onszelf hebben kunnen versterken met Dhr. René van Beek (T82) als
2e secretaris/coördinator werkgroepen. Wij geven hem alle steun en wensen hem veel succes
in de uitvoering van zijn functie.
Kantine
Na een goedkeuring van u allen kunnen we dan toch een planning gaan maken voor de grote aanpak
van het onderhoud kantine. Zoals u wel weet gaan bepaalde zaken niet vanzelf en hebben we uw
aller steun nodig om e.e.a. te realiseren. Zo zal b.v. de huidige boedel in de kantine een plekje
moeten krijgen voordat er begonnen kan worden met de werkzaamheden aan de vloer en de
aanpassing voor het keuken gedeelte. Elke vorm van steun is dan ook van harte welkom. Lees
verder in deze nieuwsbrief bij wie u informatie kunt inwinnen dan wel bij wie u zich kunt
aanmelden voor ondersteuning.
Kantine-activiteiten
Zodra de werkzaamheden zijn afgrond hopen wij uiteraard op een frequente bezetting van onze
nieuwe kantine. Om bepaalde activiteiten te organiseren en te begeleiden zoeken wij in deze nog
enthousiaste leden die van zo’n team deel uit willen maken.
Website
Onze website heeft inmiddels ook weer de nodige updates aan informatie ondergaan. Blijf
daarom onze website in de gaten houden en mis niks!. Heeft u weetjes en ideetjes waarover u
iets kunt vertellen of melden, geeft het dan door aan onze webmaster Harry Regtop via
webmaster.derazendeboltuinen@gamil.com ook bereikbaar via onze website.

Zonnepanelen:
We houden u steeds op de
hoogte van de opbrengst
van de zonnepanelen,
vandaar nu een staatje van
de opbrengst op de
verschillende
meetmomenten

opnamedatum

stand in
kWh

5 feb

5631

4 maart

5804

Wist u:
dat onze winkel op zaterdagmiddag ook open is (tussen half twee en half drie)?
Jos van Ovost helpt u dan graag aan nieuwe potgrond of tuinaarde, tonkinstokken
of meststoffen. Een tuinadvies is hier altijd gratis….!!

Van harte welkom nieuwe tuinleden!:
Opnieuw zijn er in de afgelopen
periode tuinen van eigenaar gewisseld.

We verwelkomen onze nieuwe leden van
harte en hopen dat ze zich snel thuis
zullen voelen binnen de Vereniging

tuin 66: Mevr. Meijer van Gils
tuin 77: Fam. Creutzburg
tuin 82: Fam. v. Beek
tuin 86: Mevr. van Wel
tuin 99/100: Dhr. M. Heins
(Dhr. T.de Wolf medetuinder)

Ondanks de wisselingen blijft er een ruime
wachtlijst: er zijn maar liefst negen
aspirant-leden die graag een mooi plekje
willen of een tuin waar ze met veel inzet
snel hun eigen kleur aan kunnen geven.

❖ Binnenkort gaan we aan de slag:

onderhoud van de kantine, de vloer en
meer

❖

U kunt zich opgeven bij Dick Bekker
(tuin 28) of 06-15950316

❖

Of bij Jos van Ovost (tuin 11)
tel. 06-14460051

❖

De duikers in de kleine sloten worden
doorgespoeld zodat het water weer
beter kan stromen

Waterhuishouding complex!
De neerslag hoeveelheid in de afgelopen maand februari was dan weliswaar excessief,
het heeft ons wel geconfronteerd met feiten waar wij als vereniging het hoofd aan
zullen moeten bieden.

Zoals aan u tijdens de ALV gememoreerd was het niet alleen voor een aantal tuinleden
een natte en vervelende ervaring maar dat het noodzakelijk is om als basis op het gehele
complex een goede waterhuishouding te waarborgen. Dit is dan voor de omliggende
wateren een verantwoordelijkheid voor- en communicatie met, het Hoogheemraadschap.
Inzoomen op ons complex, voor de “kleine sloten” een zaak om voor een goede
doorstroming te zorgen. Dat kunnen we en moeten we zelf doen. Dit kan door o.a. de
diverse duikers met regelmaat schoon te maken dan wel te houden, door deze sloten
volledig vrij van beplanting te houden, door waar nodig deze sloten “uit te diepen”.
Er kan veel met niet al te veel moeite!.
Mocht u n.a.v. van dit stukje nog ideeën en of vragen hebben meldt of vraag het ons!

Materiaal complex!
Onlangs heeft onze beheerder materieel, Jos v. Ovost, gezorgd voor de aanschaf van
een zeer degelijke trap en een nieuwe rolsteiger. Deze zijn voor ons eigen gebruik! U
kunt zich voor stellen dat voor bepaalde klussen dergelijk materiaal erg handig kan zijn.
Niet alleen op uw tuin maar ook t.b.v. het terrein in het algemeen.

Deze steiger kunt u tegen een kleine vergoeding op afspraak huren voor €10,- per dag!
U kunt de trap, eveneens op afspraak bij Jos, GRATIS gebruiken.

Algemene ledenvergadering 2020
Als bestuur hebben wij de afgelopen ALV als goed verlopen ervaren. Uw opkomst en
inbreng zijn zeer gewaardeerd. In die zin blijft het toch van belang dat u bij deze
jaarvergadering aanwezig bent. Bij belangrijke, zeker ook financiële besluiten, geldt uw
stem. U heeft in deze o.a. uw stem laten gelden in de verkiezing tot de samenstelling van
het huidige bestuur. Hierdoor kunnen wij als vereniging gaan starten met een plan voor
de aanpassingen van ons clubgebouw.
Verder was het ook weer eens een gelegenheid om met elkaar over allerhande zaken met
elkaar van gedachten te wisselen.
Voorzitter
OPBRENSGT PAPIER EN OUD IJZER 2020
PAPIER

Gewogen

Opbrengst

januari (+laatste
deel december 2019)

-----

€161,-

februari

-----

€

maart

-----

€

Totaal

€161,-

OUD IJZER
januari

€ 30,-

februari

€ 35,70

maart
Malle Pietje

€10,-

TOTAAL OPBRENGST
PAPIER + OUD IJZER

€ 236,70

Dit totaal geüpdatet 12 maart 2020. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Graag tot de volgende nieuwsbrief!
Het Bestuur

Vereniging van Volkstuinhouders
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