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Inleiding. 
De algemene ledenvergadering is geweest. 
Er zijn twee ladingen champost geleverd.  
Het water is weer aangesloten. 
Dus: we kunnen beginnen met de tuin op orde te maken en te zaaien. 
Er is al heel wat activiteit op de volkstuin, maar nog niet iedereen is al uit zijn winterslaap 
 
 
Algemene ledenvergadering  
Deze was op 8 maart. 
De opkomst was redelijk. 
Dit jaar hebben we ieder de notulen per mail toegestuurd. 
De belangrijkste zaken waren: 

- Ria Kluts ( voorzitter) en Paul van Grinsven ( secretaris) werden herkozen. 
- Henk Busser, bestuurslid technische zaken, vertrekt volgende jaar als bestuurslid.. 

Jos Reinders is bereid dit jaar met hem mee te lopen, en te bekijken of de functie 
iets voor hem is 

- Paul van Grinsven zoekt een 2e secretaris, die t.z.t. hem evt. op wil volgen. Lenneke 
Peters verklaarde zich bereid zich te oriënteren op deze functie 

- De begroting werd goedgekeurd. 
- We zijn in gesprek met de gemeente over een nieuw huurcontract; we verwachten 

een behoorlijke huurverhoging 
- Bij het beëindigen van de huur moet de tuin zwart opgeleverd worden. Houd daar 

rekening mee. 
- De maaiers hebben veel last van overhangende takken. Deze graag tijdig 

verwijderen. 
 
 
Aanvang en tijden werkzaterdag  
De algemene werkzaterdagen zijn in 2017 op 22 april en 23 september. 
De tijden zijn enigszins aangepast. 
We beginnen om 9.30 uur. En om 11.00 is er koffie. 
Aanwezigheid op de werkzaterdagen is verplicht, tenzij men reeds andere taken voor de 
vereniging doet. 
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Tuinschouw 
In het voorjaar zal de tuinschouw gehouden worden in week 19 ( begin mei ). 
We hopen dat de tuinen er dan goed bij liggen 
 
Mutaties leden / tuinbezetting. 
Afgelopen periode hebben er nogal wat mutaties plaats gevonden: 
Jos Reinders gaat tuinieren op tuin 63 
Lambert Poels gaat tuinieren op tuin 61 
Marion de Bruin ( van de bijen) gaat tuinieren op tuin 39 
Pernella Melissen gaat tuinieren op tuin 34 b 
Michiel Voet heeft een deel van zijn tuin afgestaan. Hij tuiniert nu op 2a; en Anita Raijman 
gaat tuinieren op 2b. 
Gennadi Tamliani is verhuisd van tuin 7a naar tuin 76. 
Op tuin 7a zit nu: Hrach Balasanjan 
 
 
 
Aardappelkaart 
In het Praothuus hangt de aardappelkaart. 
Binnenkort ontvang U een mail met daarin het verzoek om vóór 15 juni zelf in te tekenen 
waar U de aardappels in 2017 gepoot heeft. 
 
 
 


