
 
 

 

 

Februari 2017 
Beste tuinders, langzamerhand komt het nieuwe tuinseizoen eraan, buiten knabbelt de zon aan de 

sneeuwresten. Over iets meer dan een maand hebben we alweer onze eerste gezamenlijke werkbeurt, het 

begin van een nieuw seizoen! 

 

En verder in deze nieuwsbrief: 

- Commissiedag 12 maart 
- Opening tuinseizoen 18 maart 
- Algemene Ledenvergadering 8 april 
- Reactie bestuur naar aanleiding brief vorige penningmeester 
- Gezocht:  mensen voor nieuwe commissie over duurzaamheid 
- (Herinnering) Spreekuur van het bestuur zal vanaf nu altijd op zaterdag zijn 

 

Commissiedag 12 maart 

Er is eindelijk een datum geprikt, de commissiedag zal plaatsvinden op zondag 12 maart om 15:00 uur en de 

genodigden zullen snel een uitnodiging ontvangen. Alvast heel veel dank van het bestuur voor alle 

commissieleden en andere vrijwilligers die zich zo hard hebben ingezet afgelopen jaar. 

Opening tuinseizoen 18 maart 

De sneeuw smelt, de nekjes van de sneeuwklokjes reiken naar de zon. Het tuinseizoen gaat beginnen met de 

immer gezellige gemeenschappelijke werkbeurt voor iedereen op 18 maart gevolgd door een lunch. Let op: 

25 maart zijn er geen werkbeurten voor diegenen die werkbeurten in moeten halen van vorig jaar.  

En vergeet niet, zelfs bij een boete aan het einde van het jaar voor gemiste werkbeurten, dienen die 

werkbeurten nog wel ingehaald te worden. We hebben ieders bijdrage hard nodig om de algemene delen 

van het park verzorgd te houden. 

Algemene Ledenvergadering 8 april 

Op 8 april zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats vinden. Op de agenda staan o.a. de jaarrekening 

over 2016, het afhameren van de notulen van de laatste buitengewone Algemene Leden Vergadering en de 

vacature voor een nieuwe penningmeester. 

(Herinnering) Spreekuur bestuur 

Vanaf dit seizoen zal het spreekuur van het bestuur altijd op zaterdag plaats vinden zoals u weet op elke 

eerste en derde zaterdag van de maand van 11:30 tot 12:30. Aanmelden via Tuinwijck@Scarlet.nl. 
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Reactie bestuur n.a.v. brief vorige penningmeester 

Op 19 januari heeft u van ons, het bestuur, een schrijven ontvangen waarin wij als afdelingsbestuur 
nadrukkelijk afstand nemen van de inhoud van de verklaring van de ex-penningmeester mevr. Khairali. Wij 
hebben begrepen dat een groot aantal tuinders deze verklaring hebben ontvangen.  
 
Wij hebben inmiddels met diverse tuinders gesproken en met hen om de tafel gezeten. Als bestuur staan wij 
achter onze vrijwilligers die in weer en wind veel werk verrichten en zich inzetten of ingezet hebben voor het 
Tuinwijck. 
 
Alleen door met elkaar de schouders eronder te zetten kunnen we van Tuinwijck dat park maken waarop 
iedereen zich prettig voelt en met plezier kan tuinieren. Soms gaan er dingen wel eens mis, daar kunnen we 
alleen van leren, het verbeteren en proberen het te voorkomen. Door een open en rechtstreekse manier van 
communiceren met respect voor elkaar kunnen misverstanden uitgepraat worden.  
 
Elkaar helpen in een vereniging lijkt zo vanzelfsprekend, maar dit gaat jammer genoeg niet vanzelf. Kijk eens 
wat u kunt doen voor Tuinwijck. 
 
Heeft u nog verdere vragen, dan zullen wij die graag beantwoorden. Stuur daarvoor een e-mail naar: 
tuinwijck@scarlet.nl of door eventueel direct te bellen met onze voorzitter Astrid Kuiper op 06-50227952. 
 

Nieuwe penningmeester gezocht 

Heeft u affiniteit met cijfers en kunt u een begroting opstellen? Dan bent u misschien wel onze nieuwe 

penningmeester! De boekhouding zelf wordt door de bond gedaan. 

Heeft u interesse of vragen, neem dan contact op met onze vicevoorzitter Roos die nu tijdelijk de rol van 

penningmeester uitvoert of met onze voorzitter Astrid.  

Gezocht: mensen voor nieuwe commissie over duurzaamheid  

De ideeënavond vorig jaar leverde een grote hoeveelheid ideeën op waaronder vele die specifiek over 

duurzaamheid gaan. Langs deze weg willen wij inventariseren of een aparte commissie duurzaamheid 

misschien het antwoord daarop is.   

Lijkt het u leuk of heeft u ervaring op het gebied van duurzaamheid, wilt u het afval van de takkenkar lokaal 

verwerken op het park en u heeft daar ideeën over of is energie opwekken uw ding? Lijkt het u wat om met 

een hakselaar in de weer te gaan zodat we zelf onze houtsnippers kunnen maken op Tuinwijck? Meldt u aan 

bij het bestuur op tuinwijck@scarlet.nl en wij coördineren het dan verder. 
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