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Een nieuw jaar met veel ambities
Het nieuwe jaar is begonnen met veel ambities en goede voornemens. Voor dit jaar
willen we namelijk het parkeerterrein en een deel van het pad gaan bestraten met de
stenen die we het afgelopen jaar hebben verzameld (zie foto's). De bedoeling is dat we
hiermee in mei mee gaan beginnen. Tot die tijd zullen de stenen in de weg leggen voor
onze auto's. Het is dus zaak om strak te parkeren, zeker op drukke momenten zoals op
zaterdagochtend met een zonnetje. Probeer trouwens met mooi weer ook eens de
fiets als je niet veel spullen te transporteren hebt.
Onze excuses voor de overlast maar we krijgen er straks wel iets moois voor terug.

Volkstuindersvereniging “De Klepel”
Nieuwe leden
Ook dit jaar mogen we weer een aantal nieuwe leden voorstellen







Arie Wellner
Klaas Kort
Hennie Knoop
W Geraets
Alleta de Rooij
Johan Keuning

Tuinnr 3a
Tuin nr 4a
Tuinnr 7a
Tuin nr 8a
Tuinnr 9
Tuinnr 35

(Is in het verleden ook al lid geweest)

En vorig jaar in het seizoen reeds begonnen met tuinieren:
 Gerrit van Utrecht Tuin nr 9A

ALV
De voorbereidingen voor de ALV zijn in volle gang. De geplande datum is 10 maart. In
de laatste week van februari zullen alle leden hiervoor een uitnodiging en de agenda
krijgen. Mochten er nog punten zijn buiten de rondvraag laat het dan graag weten aan
een van de bestuursleden

Welkoop
Ook het afgelopen jaar heeft Welkoop ons gesponsord met ruim 640 euro. Tweederde
hiervan is aan de leden geretourneerd die de betreffende aankopen hebben gedaan
waarop de hoogte van sponsorgeld was gebaseerd. De rest van het geld zit nu in de
verenigingskas. Komend jaar zal het wat lastiger worden om dit bedrag te halen omdat
het systeem van Welkoop maar 1 pasje per aankoop kan verwerken. Onze kortingspas
kan dus niet meer gebruikt worden in combinatie met de klantenpas die Welkoop aan
alle klanten verstrekt. Er zal dus bij de kassa een keuze gemaakt moeten worden welke
pas te gebruiken. Bovendien kunnen de pasjes niet meer gekoppeld worden aan 1
persoon waardoor het lastig wordt om te achterhalen wie welke aankopen heeft
gedaan om een deel van de korting te krijgen. Hierover wordt nog nagedacht. Bij het
uitdelen van de nieuwe pasjes zullen de vernieuwde instructie volgen.

Volkstuindersvereniging “De Klepel”
Rekeningen verstuurd
Voor veel leden is het nog steeds wennen dat de rekening zo laat komt maar
ondertussen zijn deze verstuurd. De reden dat de rekeningen na 1 januari worden
verstuurd heeft te maken dat we nu alle contributie en huur in hetzelfde boekjaar
binnen krijgen. De rekeningen dienen voor 31 januari te zijn voldaan.

Champignonmest
Er kan nog steeds champignonmest besteld worden bij Jacob van Loenen. Er liggen nog
een aantal kubieke meters en als dit niet toereikend is wordt er nog meer gestort. Wel zal
alle mest verwijderd moeten zijn voordat we met straatwerk gaan beginnen. Het is
daarom zaak goed te communiceren met Jacob hoeveel je nog nodig hebt.

Snoeidag
Het is alweer 3 jaar geleden dat de groenstrook aan de randweg is gesnoeid. Hoog tijd om
deze weer eens aan te pakken. Geplande datum hiervoor is 14 maart. We willen het
deze keer zonder gebruik van een hakselaar gaan doen en het snoeiafval gewoon laten
liggen of een deel door een aantal leden afvoeren naar de AVRI. Hiermee kunnen we de
kosten van de huur van een hakselaar besparen. Een kettingzaag zou natuurlijk wel
handig zijn dus als iemand hierover beschikt, graag contact opnemen met Jacob. Alle hulp
is welkom en alle vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Jacob van Loenen.

Aanleg boomgaard
Aan de zuidkant van ons tuinencomplex (tuinen 50 tm 60 grenzen hier aan) wordt het
komende jaar een boomgaard aangelegd. De eigenaar van deze boomgaard is heel
coulant naar ons toe en zal op 1.5 meter van de grens een beukenhaag inplanten zodat
de huurders van de aangrenzende tuinen minmaal last zullen ondervinden. Hoe het met
het onderhoud van de strook tussen grens en beukenhaag gaat moeten we even aanzien
maar ik denk dat we heel blij mogen zijn met dit voorstel.

