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Het Bestuur

Mededeling

Voorzitter :
Margriet Steijvers
Secretaris / Penningmeester
Adri Vlooswijk
Beh.commissie : Thea van der Laak
Algemene taken: Jolande van Donninger

LEDEN MUTATIES
Nieuwe Leden

tuin

R.E. Nkemb Ngoue
112
Anne-Margriet Verheij
30
Ricardo Pijtak
111
Ian en Simone Padgett
101-102-103-104
R. van Draanen
114
T. Vis
22-23
Sake en Sandra Haagsman
31-221
Tuin erbij
P. Brand
Opzeggingen tuin
J. Montgomerie
C. Koning
P. Brand
G. Roosenman
E. de Ruig
T. van Eeden
T.M. Buddingh

117

22-23
117
104
101-102-103
221
236
76

De heer L. Harris heeft besloten om zijn taak
binnen het bestuur met onmiddellijke ingang neer
te leggen. Zijn gezondheid laat het niet toe om de
bestuurlijke taken te vervullen.
Het penningmeesterschap wordt voorlopig
overgenomen door de heer A. Vlooswijk.
Zodra er een nieuwe gegadigde is die binnen het
huidige bestuur past, zullen wij dit z.s.m. laten
weten.
Het bestuur.

Belangrijke data :
Zaterdag 3 september Jaarlijkse BBQ
Zondag 18 september Open Dag 2016

OPEN DAG 2016
Wie vindt het leuk om zaterdag 17 september te
helpen met de voorbereidingen te treffen voor de
Open Dag. De groenten zoals prei, kolen, bonen
moeten dan van de tuinen afgehaald worden en
netjes in kisten gedaan worden. Ook moeten de
tenten en kraampjes klaar gezet worden. Dit is
best nogal wat werk. Hoe meer handjes die helpen
hoe beter. Natuurlijk wordt er voor koffie en een
bordje soep gezorgd.
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Wist u dat…….

Wist u dat……

……….Er zijn het afgelopen half jaar veel tuinders
gestopt met tuinieren maar er zijn er ook veel
nieuwe leden bijgekomen.
Alle tuinen op ons complex zijn verhuurd. Als er
nog nieuwe tuinders zich melden, komen ze in
eerste instantie op een wachtlijst te staan.
Het bestuur is wel bezig om extra controles te
lopen langs alle tuinen en bekijken dan de stand
van zaken hoe de tuinen erbij liggen.
Bij de tuinen die er ongebruikt bij liggen gaat het
bestuur in gesprek met de tuinder of ze nog steeds
de tuin willen behouden of dat ze er toch maar
liever mee willen stoppen.
Natuurlijk wordt er met de tuinders rekening
gehouden als er een goede rede is waarom de tuin
niet bijgehouden kan worden.

…… Anonieme brieven en mails die naar privé
adressen van bestuursleden gestuurd worden,
worden niet in behandeling genomen. Heeft u iets
te melden waar het bestuur iets mee kan doen,
meldt dit dan op het email adres van de vereniging
service@vtvonsgenoegen.nl of per brief naar
postbus 398, 8200 AJ Lelystad.

Wist u dat…….
……Klachten van leden die een onderlinge
onenigheid hebben (of denken te moeten hebben),
worden niet door het bestuur behandeld. Het
bestuur is geen politieagent. Praat met je buren en
zorg dat je in harmonie met elkaar om kan gaan.
Laat ieder in zijn of haar eigen waarden.
Samen staan we sterk !!!!

……… Op zaterdag 3 september a.s. weer de
jaarlijkse BBQ wordt gehouden. De BBQ is
bestemd voor leden met partner en kinderen.
vanaf 17.00 uur bij de DASSENBURCHT
Zet de datum alvast in uw agenda. Uitnodiging
volgt.

Afgelopen week heb ik een rondje gelopen over het
complex. Tot mijn grote schrik zag ik dat er
ontzettend veel vuile tuinen waren.
Waarom dacht ik !!!! Hebben die tuinders er geen
zin meer in of hebben ze het zo druk dat ze niet
kunnen komen? O ja, het is natuurlijk vakantie!
maar hebben ze dan niet iemand die hun tuin een
beetje bij kan houden?
Kijk dat het onkruid de grond uitschiet kan ik
begrijpen maar dat er tuinders zijn die in deze
periode niet even de moeite nemen om af en toe
een keertje te komen wieden en opruimen begrijp
ik niet. Je weet dat je een tuintje hebt dan moet je
ook zorgen dat ze netjes blijven.
Maar ja …. wie ben ik om daar iets van te zeggen.
een medetuinder.
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