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NIEUWSBRIEF februari 2023 
 

1 Voor hen, die van plan zijn zaterdag 4 februari de tuincursus van Harjen Baas te 
volgende: de cursusmiddag van 4 februari is verplaatst naar 11 februari. 

2 Binnenkort wordt de levering van de bestelde zaden verwacht. Houdt uw 
mailbox in de gaten. We zullen het zo snel mogelijk laten weten. 

3 De algemene ledenvergadering (ALV) is dit jaar gepland op 26 maart as. De 
vergadering wordt gehouden in de kantine en u wordt verzocht te melden, als u 
de vergadering wilt bijwonen. Een agenda en de jaarstukken volgen nog. Als u de 
ambitie heeft om in het bestuur plaats te nemen, kunt u zich uiterlijk tot 10 dagen 
vóór de ledenvergadering aanmelden, ondersteund door 10 handtekeningen van 
medetuinders. Volgens de statuten dient de penningmeester af te treden. De 
huidige penningmeester stelt zich herkiesbaar. 

4 Berichten uit de bestuursvergadering van 26-12-2023: 
- Het bestuur heeft kortgeleden de werking de dranger van de poort 

omgekeerd, d.w.z. de dranger duwt de poort niet dicht, maar open. De forse 
klap van een sluitende toegangspoort blijft op deze manier achterwege. Dit is 
gedaan omdat de buren klagen over geluidsoverlast. Dat betekent, dat u actief 
de poort moet sluiten. Het bestuur verzoekt de leden daar goed rekening mee 
te houden bij het betreden en bij het verlaten van de volkstuin. De poort moet 
altijd dicht, en alleen open als de winkel of de kantine open is. 

- Er zijn ca 20 reacties op de enquête binnengekomen, de meesten geven aan, 
dat ze berichten vanuit de vereniging bij voorkeur via een persoonlijke mail 
ontvangen. Daarnaast is er ook behoefte aan een nieuwsbrief. De meeste 
respondenten lezen alle mails en het Konkelboek. Een enkeling levert kopij in 
voor het Konkelboek. De uitslag van de geringe respons leidt niet tot 
verandering van het gevoerde beleid t.a.v. de communicatie tussen bestuur en 
haar leden. 

- Er is binnen het bestuur een discussie over de positie van de medetuinder. 
Wat wordt daarvan verwacht en welke rechten heeft hij/zij. Met name de 
vraag of een medetuinder het recht heeft om te blijven tuinieren op die tuin, 
als de oorspronkelijke huurder opzegt. Het bestuur komt in de ALV met een 
voorstel. 

- Er wordt op  korte termijn verlichting met bewegingssensor aangebracht bij 
de kantine.  

- Er is nog steeds een forse wachtlijst en er is een grotere behoefte bij nieuwe 
leden aan kleinere tuintjes. Er is al een aantal tuinen gesplitst 


