Tuincommissie Hof van Zuid

Agenda 08 2017

Jaarverslag van 01-01-2016 t/m 31-12-2016
Het afgelopen jaar heeft de tuincommissie zich actief bezig gehouden met de taken, die in het
tuinreglement beschreven staan. Ook dit jaar hebben leden ons weer vrijwillig meegeholpen om een
aantal werkzaamheden te realiseren, die er voor zorgen, dat het complex er verzorgd uit blijft zien. Langs
deze weg willen wij iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage. Wij hopen ook in het volgend seizoen op
uw medewerking te kunnen rekenen.
Vergaderen
Dit seizoen vergaderde de tuincommissie samen met 3 leden van het bestuur. In totaal hebben we 6 keer
vergaderd. Daarnaast waren er vele informele overlegmomenten.
Samenstelling tuincommissie: , Dirk Boomgaard, Anita Burghart , Jo van der Linde – tot 01-09-2016, Lenny
Kappers tot 01-03-2017, Herman Reerds tot 01-09-2016 en Jacqueline Quist tot 01-08-2016. Brenda Klein
- vanaf 01-09-2016, Henk v.d. Berg vanaf 01-01-2017
Tuincontroles
De controles zijn dit jaar 5 keer uitgevoerd door de leden van de tuincommissie in wisselende
samenstellingen en volgens de lijst: Richtlijnen tuinkeuringen 2016, deze hangt op het infobord bij de
ingang van het complex. De resultaten zijn besproken met het bestuur, waarna er gesprekken gevolgd zijn
met leden waarvan de tuin niet goed onderhouden werd.
Tuinploegen
De tuinploegen hebben in het seizoen 2016 weer veel werk verzet. De tuincommissie stelt samen met de
secretaris van het bestuur de werkzaamheden vast en de tuincoördinator voert samen met de tuinploeg de
werkzaamheden uit.
In het overzicht hieronder kan men zien welke werkzaamheden er in de loop van het seizoen zijn
uitgevoerd.
Extra werkzaamheden seizoen 2016
omschrijving

Planning

Coördinator

Gereed

Groenstroken compost
opbrengen

Najaar

TC

Gereed

laurierhaag snoeien

Voorjaar +
najaar

TC / Wim Slief

Uitgevoerd

Mestplaats ( tuin 14)
ruimen.
Wieden groenstroken +

Voorjaar

TC / tuinploeg
Uitgevoerd

1

snoeien.
Plasticvouwen en stapelen.

Uitgevoerd
Uitgevoerd

Niet verhuurde tuinen inzaaien groenbemesting

voorjaar

TC

Alle tuinen waren
verhuurd

“Tuin” achter gereedschap
hok ruimen

voorjaar

TC/tuinploeg

Gereed

Dahlia’s in de groenstrook
parkeerplaats mest vrij
maken

mei

Tuinploeg/TC

Lei linden spuiten rupsen

voorjaar

TC / Dirk

Gereed

Klimroos snoeien

Voorjaar
+najaar

TC / Marjolein D

Is gesnoeid.
Opbinden gedaan

Dahlia’s afdekken met
paardenmest

Oktober

Tuinploeg/TC

Gereed

Pompen plaatsen

april

TC / Dirk + Jo

Gereed

verwijderen

oktober

Gereed

Gereed

Planten en struiken snoeien
groenstroken rond clubhuis
en mestplaats

najaar

TC /tuinploeg +

Gereed

Betegelen paden /

Tuinseizoen TC / Lau

Tijdens tuindienstdagen uitgevoerd,

Paardenmestplaats ( tuin
25) herindelen

Tuinseizoen TC / tuinploeg

Gereed

Gransmaaien Bospad

Tuinseizoen Wim v.d. Zande

gereed

Ineke en Aukje

Herbestraten

Specifieke werkzaamheden
Sommige leden hebben zich verantwoordelijk gesteld voor een aantal tuintaken, bv. schoonmaak clubhuis, maaien,
snoeien van bomen of struiken. Hun gegevens staan vermeld op de lijst: werkzaamheden leden 2016. ( deze hangt in
het clubhuis op het prikbord)
De tuincommissie kan nog enkele leden gebruiken
Indien u/jij belangstelling hebt om deel te nemen aan de tuincommissie, maar nog twijfelt. U/ jij bent van harte
welkom om een vergadering van de tuincommissie bij te wonen om te ervaren wat we doen en of het iets voor u/jou
is. Laat het me weten of u/jij een vergadering wilt bijwonen via mijn mail: vtv-apeldoorn-zuid@hotmail.com, zodat ik
u/jou kunnen uitnodigen voor de vergadering van de tuincommissie en voor het toezenden van de agenda.
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