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Snoeidag
Op 3 maart is de groenstrook aan de randweg weer grondig aangepakt. Net als
twee jaar geleden waren er weer vele vrijwilligers afgekomen op de oproep om
mee te helpen. Het ziet er nu wel erg kaal uit, maar uit ervaring weten we dat het
snel weer dicht groeit. De houtsnippers zijn deze keer afgevoerd door Johan
Boudewijn die hiermee de speeltuin weer blij kon maken. Na het klaren van de klus
kon er nog genoten worden van een drankje en een heerlijke kop erwtensoep. Al
met al weer een nuttige en gezellige ochtend. Alle vrijwilligers: Bedankt.
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ALV 2012
Voor de ALV waren dit jaar twee sessies noodzakelijk. De eerste vergadering
moesten we besluiten met 4 bestuursleden waarmee we niet aan de statuten
voldeden. We zijn in de periode hierna intensief op zoek gegaan naar nieuwe
kandidaten en zo konden op de tweede ALV op 5 april twee nieuwe kandidaten
worden voorgedragen. Zo bestaat het nieuwe bestuur nu uit zes leden waarmee
een breder draagvlak is gecreëerd. De nieuwe bestuursleden zijn:





Cees van Strien (penningmeester) tuin nr 29
Jacob van Loenen (algemeen bestuurslid) tuin nr 52
Gerrit van Driel (algemeen bestuurslid) tuin nr 22
Cees van Zetten (algemeen bestuurslid) tuin nr 8

Ook is er een tuincommissie ingesteld. Deze commissie gaat zich bezig houden met
het algemeen onderhoud van ons tuinencomplex zoals het verenigingsgebouw, de
paden en de tuinafscheidingen. Hierbij zal nog steeds af en toe hulp van andere
vrijwilligers noodzakelijk zijn. De tuincommissie bestaat uit drie personen:
 Gerrit van Driel (bestuurslid)
 Jan Zondag tuin nr 15
 Arie van der Heyden tuin nr 46
Tijdens de twee ledenvergaderingen zijn ook een aantal voorstellen gedaan die
vanaf nu van kracht zijn.
 Elke eerste zaterdag van de maand zullen de sloten van de palen voor de
paden worden losgemaakt. Hierdoor hoeft dus niemand van het bestuur
benaderd te worden. Overigens krijgen de leden van de tuincommissie ook
een sleutel zodat het nog makkelijker zal worden iemand te vinden die op
een andere dag de sloten kan openen.
 Betalingen van contributie en lidmaatschap zal in het vervolg plaats vinden
na 1 jan. De rekening hiervoor zal dus rond de jaarwisseling worden
verstuurd met de gebruikelijke betalingstermijn.
 Er is een klachtenformulier geïntroduceerd. Nu is het zo dat leden hun
klachten meestal bij een willekeurig bestuurslid uiten waarna deze klachten
vaak niet of onvoldoende worden afgehandeld. Ook worden zo uitspraken
ontlokt die later moeten worden terug gedraaid. Om dit te voorkomen wordt
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het klachtenformulier gebruikt waarop de klacht omschreven kan worden
en naar de secretaris gaat om in de eerstvolgende bestuursvergadering
behandeld te worden. Hierna kan de klacht worden afgehandeld. Uiteraard
hoeft het niet altijd om klachten te gaan. Goede ideeen of suggesties zijn
altijd van harte welkom. Zo is de naam "klachtenformulier"niet de beste
benaming. Wie komt met een betere benaming. De formulieren zijn
uitgedeeld bij de tweede ALV en zijn ook te downloaden vanaf onze website.
 Mestbeleid. De vereniging organiseert regelmatig dat er mest gestort kan
worden op ons tuinencomplex. Hiervoor nemen wij de wettelijke
(transport)regels in acht. Gevolg is dat hierdoor extra kosten in rekening
worden gebracht voor de afnemers van deze mest. Daarnaast zien we
gebeuren dat andere leden zelf iets gaan organiseren waarbij nier duidelijk is
of aan alle wettelijke regels wordt voldaan. Dit gaan we in het vervolg niet
meer toestaan. Als leden menen op grotere schaal goedkoper mest te
kunnen laten komen dienen ze hiervoor contact op te nemen met het
bestuur zodat dit voor de hele verenigng geregeld kan worden. Individueel
mest op brengen mag natuurlijk wel zolang er geen sprake is van organisatie
en aan de wettelijke regels is voldaan.

Zonnebloemwedstrijd
Ook dit jaar gaan we weer een competitie aan om de hoogste zonnebloem. In het
najaar zal een deskundige jury de zonnebloemen opmeten en voor de drie hoogste
bloemen zal een prijs worden toegekend van resp 15, 10 en 5 euro.
Spelregels: De zonnebloem moet op de volkstuin worden geteeld
Slechts 1 zonnebloem per lid dingt mee naar de prijs
Prijsbepalend is de hoogte van de zonnebloem.
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Welkoop
Op 24 april organiseert Welkoop een informatieavond voor onze leden en de leden
van een volkstuinvereniging in Culemborg. Op deze avond zullen een aantal
leveranciers een praatje komen houden over hun producten. De firma Welkoop
zorgt voor een hapje en een drankje en deze avond zullen er ook enkele speciale
aanbiedingen zijn. Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30.

Nieuwe leden
Als nieuwe leden mogen wij verwelkomen:
Dhr A. van Loon
Mw Ringenaldus
Dhr C. Vischer
Dhr D. de Goede
Dhr A. Hakkert
Dhr de Graaf

Tuin nr 10A
Tuin nr 12
Tuin nr 46A
Tuinnr 48A
Tuinnr 54
Tuin nr 56

Er is momenteel nog een tuin (nr 9) vrij

BBQ
Op zaterdag 16 juni zal er bij clubhuis weer een barbeceu gehouden worden.
Na de succesen van de afgelopen jaren hopen we er ook nu weer een gezellige
middag/avond van te maken.
De kosten zijn als volgt:
Deelname per volwassene
€ 8.00
Deelname per kind (tot 12 jaar
€ 5.00
Consumptie gratis
Wilt u deelnemen dan kunt u het formulier op de volgende pagina invullen en
inleveren bij de penningmeester Cees van Strien. Bij inlevering dienen de kosten te
worden voldaan dan wel per ommegaande overgemaakt te worden op het
rekeningnummer van VTV De Klepel.
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Hr/ Mw.................................................................Tuinnr.............
komt op zaterdag 16 juni naar de bbq met het onderstaand aantal
personen.
........volwassenen a € 8.00
........kinderen a €5.00
U kunt kiezen uit een vleesmenu of een vegetarisch menu
Kruis hieronder uw keuze aan en vermeld tevens het aantal
O ......x vleesmenu
O .....x vegetarisch menu

O .....x vleesmenu kind
O ....x vegetarisch menu kind

Dit formulier graag inleveren voor 15 mei bij de penningmeester Cees
van Strien, Hooge Hoeven 37.

