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Mest bestellen,

Opzeggen lidmaatschap.

Bijgevoegd is het mest bestelformulier.
Uiterlijke inleverdatum 13 oktober 2017.
Lever het formulier digitaal in of uitgeprint en
ingevuld in de brievenbus bij het clubhuis.
Mest die later besteld wordt, is duurder dan de
vooraf bestelde mest.

Leden die volgend jaar geen tuin meer willen
bewerken, moeten dat uiterlijk 1 november
schriftelijk aan het bestuur doorgeven.
De tuin moet dan voor 1 december als “schoon”
aangemeld worden bij het secretariaat. We
maken dan een afspraak om te kijken of de tuin
klaar is om weer uit te delen. Als er objecten
( broeibak, gereedschapskist) of planten zijn
die door een nieuwe gebruiker overgenomen
kunnen worden, dan moet dat direct bij het
opzeggen aangegeven worden. Onderling met
andere leden afspraken maken over het
overnemen van de tuin is niet toegestaan. Als
de tuin goed gekeurd is, wordt de borg
terugbetaald. Is de tuin niet goed schoon , dan
heb je nog tijd tot uiterlijk 31 december om
daar verandering in te brengen. Houd wel
rekening met de weersomstandigheden die er
aan het eind van het jaar kunnen zijn, die het
bewerken van de grond kunnen bemoeilijken. Als
er vragen zijn over de tuin, mail die dan. We
kunnen dan op tijd duidelijke afspraken maken.

Vrij komende tuinen:
Op dit moment is al bekend dat de volgende
tuinen volgend jaar vrij komen:
Tuin 30 – 140 m2 – met opstal
Tuin 48 – 100 m2;
Tuin 50 – 100 m2;
Tuin 81 – 100 m2; - met opstal
Voor deze tuinen kan een liefhebber, die wil
wisselen van tuin, zich via de mail aanmelden.
Na 1 december worden ze aangeboden aan
nieuwe leden die op de wachtlijst staan.
Nieuwe regels ten aanzien van het plaatsen
van een blokhut of broeikas op ons
tuincomplex vanaf 01-01-2017 .
De aanvragen kunnen nog tot 01-11-2017
schriftelijk worden ingediend bij het bestuur.
Wil je meedoen aan de gezamenlijke aanvraag,
neem dan zo snel mogelijk contact op met
Gerard v.d. Vlag tel: 06 25444666.

Nieuwe penningmeester gezocht.
Maureen, onze huidige penningmeester heeft op
de jaarvergadering aangegeven, dat zij volgend
jaar stopt met het penningmeesterschap. We
zoeken dus zo snel mogelijk een opvolger. We
gaan dit jaar een nieuw financieel programma
gebruiken, dat online werkt. De
ledenadministratie wordt aan dit programma
gekoppeld. Als je over de werkzaamheden meer
wilt weten, neem dan contact op met Maureen
en regel een afspraak. 0629153937
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Volkstuindersvereniging Apeldoorn Zuid

Zaterdag 26 augustus is onder grote belangstelling het jubileum van onze vereniging gevierd in het Buurthuis
in Apeldoorn-Zuid. Het was een erg gezellige bijeenkomst. De vereniging heeft diverse cadeau’s gekregen
o.a. van de Gemeente Apeldoorn, de zusterverenigingen uit Apeldoorn, de AVVN en “Groei en Bloei afdeling
Apeldoorn. Van de leden kregen we een mooie verenigingsvlag. Deze hangt al aan de vlaggenmast bij het
clubhuis. Wij – het bestuur – zijn hier erg blij mee. De feestcommissie, Suzanna Louwerse, Eric Visser,
Joke Voorma en Ton Vermeer hebben veel werk verricht om deze dag te laten slagen.
We bedanken ze hier voor.
Op de site van RTV Apeldoorn –
www.rtv-apeldoorn.nl/tv/uitzendinggemist-tv is
onder de tab “televisie” een verslag te vinden van
deze feestdag. Zoek naar : maandag 28 08 2017 nieuws en weer. Het 3e item gaat over de volkstuin.

“Soep in de tuin”
Zaterdag 16 september was er voor de eerste
keer een gezellige leden bijeenkomst in het
clubhuis. Er was door twee dames–leden soep
gemaakt van courgettes en brood met
kruidenboter. Ondanks de regen waren
er een 13 tal leden aanwezig om hiervan te
genieten. Volgend jaar doen we dit opnieuw,
misschien dan met meer liefhebbers.
Joke en Pauline bedankt voor de soep.

