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Voortgang Leisure  

 

Eerder hebben we gemeld dat in goed overleg met de Gemeente een juridisch advies 

is gevraagd. Dat advies moet antwoord geven op de vraag of we als vereniging risico 

lopen als we meewerken aan de Leisure Lane en grond afstaan aan de Gemeente. 

Het advies heeft op zich laten wachten maar is recent ontvangen. We zullen het 

advies thans bestuderen en vervolgens bij onze leden hierop terugkomen. Overigens 

hebben we van de Gemeente nog geen concreet aanbod gekregen met betrekking tot 

de compensatie voor de vereniging en/of de individuele leden. 

Vacature bestuur 

We hebben geen reactie mogen ontvangen op de oproep van vorige maand. Dat is 

jammer. Een voltallig bestuur is meer dan wenselijk omdat er genoeg te doen valt. We 

zullen nu een aantal leden persoonlijk gaan benaderen en kijken of ze bereid zijn toe 

te treden tot het bestuur.  

Aanschaf kruiwagens 

Er zijn enkele nieuwe kruiwagens aangeschaft. Deze kunnen door leden worden 

gebruikt. Wel wordt eenieder verzocht de kruiwagen direct na gebruik schoon terug te 

plaatsen bij het verenigingsgebouw. Laat de kruiwagen dus niet de hele dag op de 

tuin staan.  

Uitleen materialen 

Regelmatig wordt het bestuur benaderd door leden die materiaal van de vereniging 

willen gebruiken. Denk aan bosmaaiers, heggenscharen, een tuinfrees of de 

aanhanger. Dat is onder voorwaarden mogelijk, waarbij met name de veiligheid een 

punt van aandacht is. Wil je materiaal van de vereniging gebruiken, neem dan contact 

op met Pascal Haan. Voor het gebruik van de aanhanger wordt overigens een borg 

gevraagd van 50,-- euro. Na gebruik ontvang je de borg weer terug op voorwaarde 

dat de aanhanger schoon en onbeschadigd wordt ingeleverd.  
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Uitleen meststoffen 

Voorheen was het mogelijk om bij de vereniging potgrond, koemestkorrels en kalk te 

kopen. Deze service blazen we nieuw leven in. Vanaf half maart is het mogelijk om 

genoemde zaken op bepaalde tijdstippen te kopen. We denken dan aan de woensdag 

(tussen 10:00 en 12:00 uur) en de zaterdag (tussen 13:00 en 15:00 uur). De prijslijst 

maken we nog bekend. En we kijken naar de mogelijkheid om per pin te betalen.  

Toegekende aanvragen 

Volgende aanvragen zijn toegekend: 

T.85: Patrick Leune: aanvraag plaatsen keerwand/muurtje i.v.m. hoogte verschil 
T.77-78: Anita Haan: aanvraag bouw tuinhuisje   
T.42: Richard Gerrits: aanvraag huur tuin 43 
 

Toegekende aanvragen lidmaatschap 

We hebben weer enkele nieuwe leden mogen begroeten: 

T.84 : dhr. Niek Vader 
T.84: duo-lid Dhr. Roel Hartsteen  
T.83: (grasstuk): dhr. Rob Füldner 
T.83: duo-lid Mw. Darcy Neven 
T.83: duo-lid Mw. Twei Hermes 
T.33: Mw. Karin van den Kommer 
 
Nieuwe website 

Richard Gerrits heeft de huidige website opgezet en daar is het bestuur hem 

dankbaar voor. De website kent echter een aantal beperkingen die voor een deel te 

maken hebben met de provider. Daarom wordt op dit moment in samenspraak met 

Richard de mogelijkheid van een nieuwe website verkend. Een website met meer 

functionaliteiten en die de mogelijkheid geeft om leden interactief bij de website te 

betrekken. Denk dan bijvoorbeeld aan het plaatsen van foto’s en blogs. Ook heeft 

deze website de mogelijkheid om voor een openbaar gedeelte en een afgesloten 

gedeelte (alleen toegankelijk voor leden). 

Het bestuur heeft de gevulde testwebsite al gezien en is zeer enthousiast. 

Om de nieuwe website te vullen zijn we nog op zoek naar informatie en/of foto’s van 

vroeger over de vereniging Je kunt de foto’s en documenten als je deze digitaal hebt 



mailen naar p.haan@sublix.nl of als je alleen papieren kopieën hebt deze in de 

brievenbus op het complex doen. 

 

Vrijwilligersdag van 20 februari 

De vrijwilligersdag van 20 februari is druk bezocht. Er waren 13 personen aanwezig 

en alle voorgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd. Een dikke pluim. Overigens 

kunnen er desgewenst ook werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de reguliere 

vrijwilligersdagen om. Meld je in dat geval bij Pascal Haan.  

Open- en sluittijden 

Besloten is om de open- en sluittijden voor alle dagen gelijk te trekken. Op de zondag 

gelden dus geen afwijkende tijden meer. Onderstaand de tijden voor 2021.  

Januari 
Maandag t/m zondag 09.00 -16.00 uur 

Februari 
Maandag t/m zondag 09.00 -17.00 uur 
 
Maart 
Maandag t/m zondag 08.00 -19.00 uur 
 
April 
Maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur 

Mei / Juni / Juli / Augustus 
Maandag t/m zondag 08.00 – 21.00 uur 
 
September 
Maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur 
 
Oktober 
Maandag t/m zondag 08.00 – 19.00 uur 
 
November 
Maandag t/m zondag 09.00 – 17.00 uur 

December 
Maandag t/m zondag 09.00 – 16.00 uur 

Gesloten : 
1e Kerstdag – 25 december 
Nieuwjaarsdag – 1 januari 
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