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Uitslag stemming bestuursleden 

 
Op deze wijze willen we jullie op de hoogte brengen van de resultaten van de stemming 
betreffende benoeming en herbenoeming van de bestuursleden. 
 
Er zijn 128 brieven verstuurd en we hebben 75 formulieren ofwel 59% van de formulieren 
retour ontvangen. 
De formulieren zijn beoordeeld en de stemmen geteld door tuinlid Chantal Boerboom, in 
aanwezigheid van twee bestuursleden. 
Een stemformulier is als ongeldig beoordeeld. 
 
De resterende 74 formulieren hebben het volgende stemresultaat opgeleverd: 
 
Mevr. Emmy Rutten   Akkoord  70 stemmen 
 
Mevr. Anita Haan-Soomers Akkoord  72 stemmen 
 
Dhr. Jo Geurten   Akkoord  73 stemmen 
 
Dhr. Pascal Haan   Akkoord  69 stemmen 
 
Met deze stemuitslag zijn genoemde bestuursleden benoemd voor een periode van 3 jaar.  
 
Na sluitingsdatum en het tellen van de formulieren zijn er nog 3 stembiljetten ingeleverd.  
 
 
Wij danken jullie dat we veel reacties hebben gekregen en hopen dan ook dat jullie bij de 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in grote getale aanwezig zullen zijn. 
 
Overigens kan worden gemeld dat Ron Bremen interesse heeft getoond in een 

bestuursfunctie. We gaan hierover met Ron in gesprek met als insteek om eerst toe te 

treden als aspirant bestuurslid.  

 

Nieuwe website 

De nieuwe website is door verschillende leden positief ontvangen. Daar zijn we als 

bestuur uiteraard blij mee. Het loont om de site regelmatig te bezoeken omdat er 
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steeds nieuwe informatie wordt geplaatst. Leden die suggesties hebben om de 

website nog beter te maken kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.  

Tip: volg de blog van HannaH en speciaal voor de kinderen Thomas Tuinkabouter. 

Voor de volledigheid nogmaals het juiste adres van onze website: 

www.vtvonsgenoegenlandgraaf.nl 

 

Snoeiafval 

Bij wijze van service voert de vereniging in specifieke maanden snoeiafval van leden 

af naar het milieupark. Helaas moet worden geconstateerd dat er leden zijn die het 

begrip snoeiafval wel heel ruim interpreteren en ook allerlei ander afval op de 

aanhangwagen deponeren. Zoals zakken met onkruid en grond en zelfs plastic. 

Dat is niet de bedoeling. Als dit niet verandert dan moet het bestuur deze service 

heroverwegen. Het gaat dus nadrukkelijk enkel om snoeiafval dat het liefst wordt 

gebundeld. We maken vooraf kenbaar in welke maanden snoeiafval aangeboden kan 

worden.  

Regulier onkruid en groenafval moet zelf afgevoerd worden als het niet 

composteerbaar is op de eigen tuin. 

 

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 

In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat het gebruik van door de wet toegestane 
chemische bestrijdingsmiddelen dient te worden beperkt. Het bestuur doet dan ook een 
dringend beroep op u om zich aan deze bepaling te houden. Deze middelen zijn slecht voor 
het milieu in brede zin. Voor het verwijderen van onkruid op het pad (sommige paden liggen 
er echt slecht bij) kan bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt van een bosmaaier. Deze 
kunt u via Pascal Haan lenen. Te bereiken via complexbeheer@vtvonsgenoegenlandgraaf.nl  
 
Oproep voor technisch onderlegd tuinlid 

De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft resultaat gehad. Erik Schroder (tuin 35A) 

heeft laten weten de vereniging te willen ondersteunen als het gaat om het technisch 

onderhoud van machines/materiaal. Hij is direct aan de slag gegaan en inmiddels  

heeft hij al twee frezen weer aan de praat gekregen. Fantastisch.  
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Tuincontrole 

Voor de tuincontrole hebben zich Maikel Bonn (tuin 147/148) en David Gelders (tuin 

151/152) aangemeld. Samen met Pascal Haan zullen zij de periodieke tuincontrole 

voor hun rekening nemen. Dit aan de hand van het door het bestuur vastgestelde 

kader. Op de website is onder bestuursmededelingen – tuincontrole dit kader te 

vinden. 

Inmiddels zijn enkele leden benaderd die dit jaar nog geen tuinactiviteiten hebben 

verricht.  

 

Toegekende aanvragen 

Volgende aanvragen zijn toegekend: 

T. 9: Peter van Zwam: maken verbinding tussen kas en tuinhuisje.  
T 133: Paul Weijers: plaatsen tuinhuisje 
T.35A : Sanne Michiels : plaatsen tuinhuisje 
 
 
 
Aanvragen lidmaatschap 

Toegekende aanvragen: 

T. 35A: Sanne Michiels  
T. 99: duo-lid Rene ten Hake 
T. 138: Ron Bremen  
 
Op dit moment zijn er geen tuinen meer beschikbaar. 
 
Deze nieuwsbrief hangt ook op het infobord.  



 

 

 
 


