
 

NIEUWSBRIEF V.T.V. DE KLEPEL 
Jaargang 9 / nr.2  maart 2010 

 

 

 

25 jaar VTV Molenzicht/De klepel  

De voorbereidingen voor ons zilveren jubileum zijn in volle gang. Zo zijn we tot de ontdekking 
gekomen  dat de keuze van 19 juni niet zo slim was. Op deze dag speelt het Nederlands voetbalelftal 
een wedstrijd in hun poule voor het WK in Zuid-Afrika.  

Daarom  zal onze jubileumdag plaatsvinden op 12 juni. 

 Inmiddels is er een jubileumcommissie benoemd die alle activiteiten gaan coördineren. Deze 
commissie bestaat op dit moment uit 4 leden: Moniek de Heer (576858), Jan Ouburg(572535), Joan 
Bus(568513) en Gerard van Kessel (580538) waarvan de twee laatstgenoemden als 
vertegenwoordigers  van het bestuur. Daarnaast is  natuurlijk veel hulp van de overige leden 
noodzakelijk.  In de ALV is deze dag ook al uitvoerig ter sprake gekomen en hebben  al diverse 
vrijwilligers zich spontaan aangemeld.  Zo is er al een aanbod voor de verzorging van de muziek en is 
er al een gratis Dixi toilet geregeld. Ook hebben zich al mensen aangemeld voor het opbouwen en 
afbreken van de markt. Maar er is meer hulp nodig, zie hieronder een lijstje met activiteiten 
waarvoor je je kunt aanmelden bij een van de commissieleden. 

 Opbouwen en afbreken van de markt 

 Verzorging van catering voor de helpers tijdens de voorbereidingen 

 Geven of organiseren van een demo 

 EHBO met geldig diploma 

 Begeleiden en opzetten van kinderactiviteiten 

 Bemannen van een van de kramen (loterij, rommelkraam, groentekraam) 

 Bijdrage voor de tentoonstelling in de molen 

 Verzorging van de bbq 

 Verkeersregelaar (is vereist door de gemeente, hiervoor krijgen de vrijwilligers vooraf een 
korte opleiding) 

 Extra commissielid (mag ook een gezinslid zijn). 

 Zoeken naar sponsors 

 Andere activiteiten 



 De commissie zal  jullie de komende periode uitvoerig op de hoogte houden. Helaas is het daarbij 
ondoenlijk om alle mededelingen per post te doen. De meeste mededelingen  zullen gedaan worden 
per e-mail. Mocht je deze brief niet per e-mail gehad hebben dan is je adres bij het bestuur niet 
bekend. Geef je adres dan even door bij  gmm.vankessel@wanadoo.nl. Verder zullen de 
mededelingen in het kastje van het verenigingsgebouw worden opgehangen.  

 

Mededelingen uit ALV 

In de ledenvergadering is besloten de onkruid bestrijding op de algemene paden op een andere 
manier aan te pakken: 

Einde mei /begin juni zal de jaarlijkse tuinenschouw plaatsvinden. Naast  de verzorging van de tuinen 
zal hierbij ook gelet worden op het onkruidvrij houden van het algemene pad conform artikel 21 lid 3 
van het HHR. Mocht deze verzorging te wensen over laten dan zal het betreffende lid hierop worden 
aangeschreven en zal binnen twee weken actie moeten worden ondernomen. Blijft daarna de 
bestrijding nog steeds achter dan zal het bestuur de bestijding uit gaan voeren waarvoor €10,- in 
rekening wordt gebracht. 

In de ALV is er een mededeling  gedaan de huisregels uit te breiden ivm het aanvoeren van 
champignonmest. Bij nadere bestudering blijken de oude regels hierin toch te voorzien. Daarom is 
besloten de oude regels te handhaven. In de volgende ALV zal dit punt weer opgebracht worden 

Nieuwe leden 

Onderstaande leden mogen we verwelkomen als nieuw lid van de vereniging: 

 Dhr van Strien op tuin nr 29 

 Dhr op tuin nr 52 

 Dhr Stap als algemeen lid 

Snoeidag 

Onze noodoproep voor vrijwilligers heeft vruchten afgeworpen. Op  13 februari stond de snoeidag 
gepland waarvoor zich maar liefst 20 vrijwilligers hadden aangemeld. Door de koffie en lunchpauzes 
in groepen te doen (zoveel mensen hadden niet eens in het verenigingsgebouw gekund) kon de 
houtversnipperaar  continu bemand blijven. Tevens konden enkele mensen worden ingezet om een 
begin te maken met de ontruiming van de tuin van dhr Schaap. 

Door de grote opkomst is het een gezellige dag geworden en was de snoeiklus rond half twee 
geklaard. Alle vrijwilligers worden hierbij hartelijk bedankt. 

 

De hoogste zonnebloem 

Na het succes van het afgelopen jaar kunt u ook dit jaar weer de uitdaging aangaan om een zo groot 
mogelijke zonnebloem te telen. Voor de winnaars worden  3 prijzen toegekend: 

 Eerste prijs:  kadobon   €15.00 
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 Tweede prijs:  kadobon   € 10.00 

 Derde prijs:  kadobon    €  5.00 

Spelregels:   

 de zonnebloem moet op de volkstuin geteeld worden 

 slechts 1 zonnebloem per tuin dingt mee naar de prijs 

 Prijsbepalend is de hoogte van de bloem. 

 

Website en LOGO 

Onlangs heeft een van onze nieuwe leden (Tony de Bie) aangeboden een website op te zetten voor 
onze vereniging. Hierop kunnen  we al onze informatie uitwisselen en is dit ook een mooie 
presentatie naar de buitenwereld. Benieuwd naar het resultaat, kijk dan op  

http://www.fcvgeldermalsen.nl/volkstuin/index.htm  

 

Ook willen wij graag een logo aan onze vereniging  De Klepel koppelen. 

Daarom hierbij drie ontwerpen waaruit gekozen kan worden. 

 

 

Voorkeur kan worden kenbaar gemaakt aan Gerard van Kessel. 
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