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ALV 2011
Vijf jaar geleden is door het toenmalige bestuur een voorstel ingediend om alle leden een
zelfde borg van € 50,- te laten betalen. De borgregeling is namelijk ca 10 jaar geleden
ingevoerd en alleen nieuwe leden hoefden deze borg (van € 35,-) te betalen. Dit voorstel werd
toen door de ALV afgewezen.
De borg is bedoeld om kosten te dekken van het opruimen als leden hun tuin niet geheel
verzorgd achter laten bij beëindiging van het lidmaatschap. Afgelopen jaar hebben we 2
gevallen gehad waarbij we veel moeite hebben moeten doen om geld van gemaakte kosten
terug te krijgen bij ex-leden. Gelukkig hebben we dit geld wel binnen gekregen maar het heeft
er ons toch toe aangezet dit voorstel nogmaals in de dienen.
Op de ALV van 2 maart jl. is dit voorstel door de ALV aangenomen. Dit betekent dat
ieder nieuw lid vanaf nu € 50,- borg betaald. De leden die ooit € 35,- hebben ingelegd
leggen eind van dit jaar € 15,- in en de leden die nooit borg hebben betaald leggen eind
van dit jaar € 50,- in. Deze bedragen worden samen met het lidmaatschap en huur voor
2012 verrekend.
Dit jaar is gebleken dat veel leden erg laat waren met het betalen van de rekening voor huur
en lidmaatschap. Er wordt gekeken of het haalbaar is om gebruik te maken van automatische
incasso of dat er € 5,- extra betaald moet worden voor leden die niet op tijd betaald hebben.
De ALV heef er mee ingestemd dat een van beide opties gehanteerd mogen worden. We
komen hierop in de volgende nieuwsbrief terug.
Mw Stap is voor een periode van drie jaar herkozen als bestuurslid. Ze zal de functie van
secretaris blijven vervullen.

Vorig jaar is besloten het onkruidvrij houden van de tuinpaden over te laten aan de leden en
het bestuur zou toezien of dit in voldoende mate gebeurde aldus een citaat uit de notulen van
de vorige vergadering:
Tijdens de jaarlijkse tuinenschouw in de eerste helft van juni zal naast de verzorging van de
tuinen gelet worden op het onkruidvrij houden van het aangrenzende pad conform artikel 21
lid 3 van het HHR. Mocht hieraan niet of in onvoldoende mate zijn voldaan dan krijgt het
betreffende lid hiervan schriftelijk een mededeling. Mocht er na twee weken geen of
onvoldoende actie te zijn ondernemen dan zal het bestuur zorgen voor het chemisch
bestrijden. Hiervoor zal €10,-per tuin in rekening worden gebracht.
Gebleken is dat de situatie toen vrij goed was maar later in het jaar snel verslechterde.
Daarom zal dit jaar meerdere malen een inspectie gedaan worden omtrent het onderhoud van
het pad.
Op de website staat in het afgeschermde deel een lijst van onze leden met tuinnummer maar
zonder adressen of telefoonnummer. Dit laatste is in verband met de wet op behoud van
privacy. Als leden wel met hun gegevens op deze lijst willen kunnen ze dit aangeven bij de
secretaris (Mw Stap, sjapoto@hetnet.nl).
Onze website, met name het forum, wordt nog weinig gebruikt. De bedoeling is om hier meer
info op te krijgen maar dit moet mede door de leden tot stand komen, dus neem een kijkje en
draag een steentje bij: http://deklepel.phpbb3.nl/index.php

Prijsvraag
Ook dit jaar is besloten weer een competitie aan te gaan voor de grootste zonnebloem
Voor de winnaars worden 3 prijzen toegekend:
Eerste prijs:
kadobon
€15.00
Tweede prijs:
kadobon
€ 10.00
Derde prijs:
kadobon
€ 5.00
Spelregels: - de zonnebloem moet op de volkstuin geteeld worden
-slechts 1 zonnebloem per lid ding mee naar de prijs
-Prijsbepalend is de hoogte van de bloem.

BBQ
Op zaterdag 28 mei zal er bij het clubhuis weer een barbecue gehouden worden.
Na het succes van afgelopen jaar hopen we er ook nu weer een gezellige middag/avond van te
maken.
De kosten zijn als volgt:
-Deelname per volwassene
€ 7.50
-Deelname per kind (tot 12 jaar)
€ 5.00
-Consumpties gratis.
Wilt u deelnemen dan kunt u het formulier op de volgende pagina ingevuld inleveren (in
enveloppe, met gepast geld voor als er niemand thuis is) bij de penningmeester, Johan Bus,
Notarisappel 86.
Bij inlevering dienen gelijktijdig de deelnamekosten te worden voldaan.

hr/Mw……………………………………….Tuinnr……………komt op zaterdag 28 mei naar
de barbecue met onderstaand aantal personen.
…….volwassenen a € 7.50
…….kinderen a 5.00
U kunt kiezen uit een vleesmenu of een vegetarisch menu.
Kruis hieronder uw keuze aan en vermeld tevens het aantal:
0 ….x vleesmenu
0 ….x vegetarisch menu

0 …..x kindermenu vlees
0 …..x kindermenu vegetarisch.

Deze strook graag inleveren voor 1 mei bij de penningmeester, Dhr J. Bus, Notarisappel 86
te Geldermalsen


Nieuwe leden
Als nieuwe leden mogen wij verwelkomen:
Dhr van Zetten
Mw D. Hoenders.
Mw. C. Oudejans
Dhr G. Lagemaat
Dhr D. van Gelder
Mw T van Haarlem

Tuin nr 8
Tuin nr 27A
Tuin nr 28
Tuin nr 44A
Tuin nr 58
Algemeen lid

Dhr O. van Zanten was vorig jaar algemeen lid maar is nu huurder van tuin nr 36
Alle tuinen zijn hiermee verhuurd en we hebben nog 1 persoon op de wachtlijst.

Gratis af te halen: paardenmest!
Geïnteresseerd in paardenmest voor de tuin?
Zolang de voorraad strekt: elke zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur, gedurende de maanden
maart en april, gratis mest te verkrijgen op Lingedijk 40 te Geldermalsen (inladen aan de
Rijnstraat).
Graag vrijdag vooraf even bellen (T 06-20497485; I. van Luttik).

