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Voortgang Leisure Lane
Binnen het bestuur is uitgebreid gesproken over een ontvangen juridisch advies. 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. We hopen in de
maand april/mei richting de leden duidelijkheid te verschaffen over het standpunt van
het bestuur en over hoe nu verder.
Nieuwe website
De website van de vereniging is in een nieuw jasje gestoken.
Zie https://www.vtvonsgenoegen.nl. Neem eens een kijkje en laat ons weten wat je
ervan vindt. Suggesties ter verdere ontwikkeling en verbetering zijn welkom.
Criteria tuincontrole
Nu het tuinseizoen weer begint heeft het bestuur criteria vastgesteld voor de
periodieke tuincontrole. Die controle is erop gericht het complex netjes te houden en
te voorkomen dat door bijvoorbeeld onkruid overlast ontstaat voor collega tuinders.
De criteria zijn gepubliceerd op onze website.
We zoeken overigens nog 1 of 2 leden die samen met een bestuurslid de periodieke
controle voor hun rekening willen nemen. Je kunt je interesse kenbaar maken bij een
van de bestuursleden of door middel van een briefje in de brievenbus.
Honden en kinderen op de tuin
Honden zijn toegestaan op de tuin. Het bestuur wil er wel op wijzen dat het niet de
bedoeling is dat honden vrijelijk op het complex rondlopen en/of overlast veroorzaken.
Houdt de hond dus aangelijnd en binnen de eigen tuin.
De laatste tijd hebben zich diverse leden met kinderen gemeld. Die kinderen zijn
uiteraard welkom op de tuin. Maar ze zorgen wel voor een andere dynamiek en door
sommige leden kan de aanwezigheid van kinderen als rustverstorend worden
ervaren. We verwachten van ouders dan ook dat ze een oogje in het zeil houden en
ervoor zorgen dat kinderen zich gedragen en zoveel als mogelijk op de eigen tuin

blijven. Dit laatste ook met het oog op de veiligheid. Er is immers sprake van verkeer
op de tuin.
Gebruik van grond afkomstig van hennepteelt
Het is niet toegestaan grond aan te voeren en te gebruiken die afkomstig is van
hennepteelt. We willen als vereniging niet geassocieerd worden met de teelt van
hennep en bovendien is de grond vervuild en daarom niet geschikt voor gebruik in de
volkstuin.
Financieel verslag over 2020
Het financieel verslag over 2020 is ontvangen en de kascontrole commissie wordt
verzocht het verslag op korte termijn te controleren.
Oproep voor technisch onderlegd tuinlid
Op een complex als het onze is altijd wat te doen. Soms vragen die klussen om
iemand die technisch onderlegd is. Denk dan bijvoorbeeld aan het onderhoud van
machines/materiaal of bijvoorbeeld de reparatie van een WC-bril. Bij deze doet het
bestuur dan ook een oproep. Wil je ons helpen met dergelijke werkzaamheden, meld
je dan bij een voer de bestuursleden. Een briefje in de bus kan ook.
Verkoop meststoffen
Vorige keer is melding gemaakt van het bij wijze van service vanaf half maart
verkopen van potgrond, meststoffen en dergelijke. Dit is helaas wat vertraagd omdat
we eerst een pinapparaat willen aanschaffen. Zodra van deze service gebruik kan
worden gemaakt melden we dat.
Toegekende aanvragen
Volgende aanvragen zijn toegekend:
T.33: Karin van den Kommer: aanvraag plaatsen huisje voor gereedschap.
Toegekende aanvragen lidmaatschap
We hebben weer twee nieuwe leden mogen begroeten:
T.148: duo-lid Pierre Bonn
T.133: Paul Weijers
T.35A: Sanne Michiels
Op dit moment zijn er geen tuinen meer beschikbaar

Vandalisme
Recent zijn er vernielingen gemeld door één van de leden aan huisje en terrein.
Natuurlijk is er geen visitekaartje achtergelaten.
Gezien de hoogte en de aard van de vernielingen, kan er niet gewezen worden naar
kinderen.
Nadrukkelijk wijzen wij op bestuurlijke consequenties als dader(s) betrapt worden.

Als bestuur willen we graag aandacht vragen voor het volgende.
Tijdens vrijwilligersdagen worden veel werkzaamheden verricht. Soms levert dat materialen
op die nog te gebruiken zijn.
Deze worden dan ook niet weg gegooid maar verzameld.
Deze materialen kunnen gebruikt worden door leden, maar het is wel de bedoeling dat u
hierover contact opneemt met een van de bestuursleden.
Het zo maar meenemen is echt niet de bedoeling.
Bij de laatste vrijwilligersdag zijn houten balken verzameld die nog gebruikt zouden worden.
Zonder overleg met een van de bestuursleden zijn deze balken weg gehaald.
We vragen u, wanneer u deze balken heeft meegenomen, neem even contact op met een
van de bestuursleden.
Wij hadden ze graag terug!!

Deze nieuwsbrief hangt ook op het infobord.

