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Apeldoorn,dinsdag 7 april 2020
Beste Tuinvrienden ,
Het mooie weer is aangebroken , dus gaat een ieder weer volop bezig in
zijn/haar tuin , even lekker je hoofd leeg maken en gezond bezig zijn.
We hebben wel besloten om het clubhuis op slot te houden , dus geen gebruik maken van de
toiletten en geen water halen in de keuken ! De waterleiding is afgesloten.
Als bestuur vinden we het van groot belang dat ons complex open blijft , komende week zullen de
eerste 6 waterpompen geplaatst gaan worden zodat we weer overal op het complex water kunnen
halen. De volgende 6 worden de week daarop geplaatst.
We kunnen alleen gebruik blijven maken van de waterpompen, als ieder lid WEGWERP
handschoenen aandoet als hij / zij water gaat pompen en na gebruik wel de “ zwengel “ van de
pomp ontsmetten met een doekje en daarna de wegwerp handschoen weggooien.
( Leg allemaal reinigingsdoekjes en wegwerphandschoenen neer op je eigen tuin en gebruik
ze ook !!! )
Ook de kruiwagens kunnen we blijven gebruiken; ook hier weer WEGWERP handschoenen aandoen
en na gebruik de handvaten ontsmetten en daarna de wegwerp handschoenen weggooien
We zoeken een aantal leden die zich bereid verklaren om 1 avond per week, alle zwengels en alle
handvaten van de kruiwagen te gaan ontsmetten. Dit gebeurt dan NAAST het eigen ontsmetten.
Opgave hiervoor graag via een mail naar de vereniging onder vermelding van naam en welke avond
je dit doen wilt.
Uiteraard moeten we ons ook houden aan de 1,5 meter afstand !! Wanneer iemand zich
niet gezond voelt , blijf dan weg van de tuin ! Dit is in ieders belang.
Wanneer we ons ALLEMAAL houden aan bovenstaande regels kunnen we blijven genieten van
onze tuinen !
Mocht blijken dat er leden zijn die zich toch niet houden aan deze regels dan kunnen we allemaal
zo’n lid erop aanspreken. Mocht uiteindelijk blijken dat ook dat niet helpt dan kan het bestuur
niet anders besluiten dan het complex op slot te doen !
Hierdoor kan NIEMAND meer op het complex terecht. HOUD JE AAN DE REGELS !!!!!
MET ELKAAR MOETEN WE DOOR DEZE MOEILIJKE PERIODE ZIEN
HEEN TE KOMEN !!!

WEGWERP HANDSCHOENEN

Gereedschap, handvaten en
zwengels schoonmaken

Jaarvergadering 2020

Uitgesteld tot september !!

De jaarvergadering kan helaas niet doorgaan. We mogen niet met alle leden samen komen.
Wettelijk zijn we als vereniging verplicht 1 keer per jaar een algemene leden vergadering
uit te schrijven om de vereniging te toetsen: doet het bestuur het goed, zijn de financiën
goed en goedgekeurd door een kas controle commissie, zijn er aftredende bestuursleden en
nieuw te benoemen bestuursleden, een nieuwe voorzitter moet door de vergadering benoemd
worden. Deze jaarvergadering mag WETTELIJK niet vervangen worden door een
mailbericht.
We moeten nu ,door overmacht, wachten tot we wel samen mogen komen. We hopen dit in
september te kunnen doen.
Eventuele plannen die we willen bespreken zullen in een volgende nieuwsbrief al bekend
gemaakt worden.

Tuinen die nog vrij zijn.
Op dit moment zijn er nog 8 tuinen vrij van gebruiker. Ze varieren van 50 tot 240 m2.
Er worden nog 2 tuinen door leden omgespit. Leden die hieraan meegeholpen hebben bedanken we
voor hun werkzaamheden. Tuin 79a willen we dit jaar gebruiken als verenigings-aardappeltuin. De
opbrengst wordt in het najaar weer verkocht aan de leden. Onze pootaardappel leverancier heeft
hiervoor pootaardappelen beschikbaar gesteld.
In de Zuidkrant van deze week – verspreidt in Zuid, West, Beekbergen en Ugchelen – staat een
artikel over ons complex. We hopen dat hierop reacties komen en er zich nieuwe leden melden.
Tuin 99b/100a wordt deze week schoon opgeleverd. De vereniging moet de afrastering nog
herstellen en dan kan ook deze tuin weer uitgegeven worden.
Er is al bericht binnen gekomen, dan ons lid van tuin 7 helaas gaat stoppen. Ze biedt haar kas en
tuinhuis ter overname aan. Als je naar deze tuin zou willen verhuizen, mail dat dan naar ons. We
brengen je dan in contact met haar. Overname kan per direct plaatsvinden.

Tuincommissie / tuinkeuring
Op dit moment zijn er nog 3 leden in de tuincommissie. Henk v.d. Berg is begin dit jaar gestopt.
We bedanken Henk voor zijn werk in deze commissie. Er is al een gesprek gaande vanuit het
bestuur met een kandidaat nieuw bestuurslid , die ook als afgevaardigde in de tuincommissie zal
plaats nemen.
Na overleg tussen TC en het het bestuur is besloten om in verband met deze crisis de eerste
tuinkeuring niet te laten doorgaan. We merken dat leden moeite hebben om regelmatig te
komen, waardoor het onderhoud in hun ogen nu niet optimaal is. We willen geen stess veroorzaken
door het uitvoeren van de keuring. Als het kan zullen de volgende 3 keuringen wel doorgaan.
Er wordt gewerkt aan een lijst met vervangende tuinklussen voor leden die extra willen helpen.
Zodra deze opgesteld is melden we dit en wordt het overzicht doorgemaild.
Deze week zullen we op het kruiwagenhok een ander slot plaatsen. Hierdoor hoeft niemand
meer

in

het clubhuis te komen. De code van het slot is: 1977 ( het oprichtingsjaar van de

vereniging.)

Maak ook dit slot schoon na gebruik.!!!

