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Wist u dat…
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Voorzitter :
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Flip Weseman
Thea van der Laak
Jolande van Donninger

LEDEN MUTATIES
Nieuwe Leden

tuin

Tuin erbij
Rob van Driesen en
Veronique Hendrix

53-54

………Het jaar 2015 is alweer aan zijn einde
gekomen. We hebben een heel nat jaar gehad
met veel regen en narigheid.
Toch is er ook een lichtpuntje geweest doordat
een actief lid van onze vereniging net zo lang
bij de gemeente heeft aangedrongen om de
sloot en weg opgeknapt te krijgen.
Uiteindelijk is het gelukt en de sloot is goed
uitgebaggerd en de drainage is doorgespoten.
Ook de weg is geasfalteerd.
Dit betekend niet dat de weg als een racebaan
gebruikt moet gaan worden maar a.u.b.
stapvoets rijden. Als er toch personen voorbij
scheuren spreek ze daar dan op aan. We
rekenen op jullie medewerking.
Aagje nogmaals bedankt.

Opzeggingen tuin
Jolande van Donninger

53-54

Belangrijke data
Nieuwjaarsreceptie
zondag 03-01-2016
Algemene ledenvergadering
21-03-2016
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De werkzaamheden

het resultaat

…… BEDANKT…
Wij willen iedereen bedanken voor de door ons
ontvangen felicitaties en de leuke reacties in de
vorm van bloemen, mails, en kaartjes op de
volkstuintafel. i.v.m. het voor elkaar krijgen
van de weg en sloot. Heel erg leuk.
Aagje en Jaap van der Molen
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………Wees zuinig op uw bestuur;
……Wees zuinig op uw leden.

….………

Het leiden van een vereniging is absoluut geen
niemendalletje voor een druilerige
zondagmiddag. Het vraagt inzicht,
overzicht,planning, tact, vaardigheid en nog
veel meer. Bovendien zijn de meeste
bestuurders van een vereniging amateurs die in
hun vrije tijd hun beste beentje voor zetten.
Het leiden van een volkstuincomplex is nog een
beetje ingewikkelder. Naast het bijeenhouden
en op koers houden van de leden, komt er
doorgaans nog een omvangrijke beheerstaak
voor soms heel grote complexen bij.
Anderzijds zien we steeds weer dat individuele
leden iets te weinig begrip hebben voor hun
eigen bestuurders, die hun taak belangeloos in
hun vrije tijd doen. Ongeduld en de
verwachting dat zaken meteen en op afroep
kunnen worden geregeld komen toch echt iets
te vaak voor. Persoonlijke aanvallen helaas
ook.
Niet alleen bestuurders maar ook leden van
volkstuinverenigingen moeten beseffen dat ze
met elkaar een soms behoorlijke grote
gemeenschap vormen die ze met elkaar inhoud
moeten geven. Hoe meer het lukt in harmonie
en gemeenschappelijkheid, met begrip voor
elkaars rol, hoe beter de vereniging
functioneert.
Dat is iets om in het donkere jaargetijde en
wellicht bij het licht van de kerstboom over na
te denken.

NOGMAALS

wist u dat
de leden zelf verplicht zijn om overhangende
struiken over de paden en dan vooral de
bramenstruiken zelf op tijd moeten snoeien.
Zodat de doorgang op de paden niet
belemmerd wordt.
Het risico dat andere tuinders zich verwonden
aan deze struiken kan erg vervelend zijn.
Let hier alstublieft goed op.
……De facturen inzake de contributie voor het
jaar 2016 al ruim een maand geleden bij u door
de brievenbus is gevallen. Denkt u eraan om
het bedrag wat u verschuldigd bent vóór 31
december 2015 te betalen. Dat scheelt mij weer
met de administratie .
Bij voorbaat onze dank.
De Penningmeester

PRETTIGE
KERSTDAGEN EN EEN
GELUKKIG EN GEZOND
2016

……...citaat uit De Tuinliefhebber

De tuinliefhebber is een vakblad voor
natuurlijk tuinieren. meer info is te vinden
www.avvn.nl

Wist u dat….
……… de leden tot mei gebruik mogen maken
van de verenigingskas, om voor eigen
gebruik voor te zaaien. Daarna moet de kas
weer leeg gemaakt zijn omdat dan de plantjes
die gebruikt gaan worden voor de Open Dag
gezet gaan worden.
Gebruik maken van de kas is op eigen risico.
Als je interesse hebt, even van te voren een
afspraak maken met Adri .

DE REDACTIE
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