
 
 

 

 

december 2019 
 
Bijgevoegd vindt u de laatste nieuwsbrief van dit jaar met daarin de volgende onderwerpen: 

• Winter op Tuinwijck (wintersluiting, kettingen en spreekuur bestuur) 

• Start renovatie parkeerterrein 

• Baggeren 

• Algemene ledenvergadering 

• Commissieleden gezocht 
 

Winter op Tuinwijck 

Ook al is het tuinseizoen nu weer voorbij, er gebeurt nog van alles. Hierbij een overzicht van enkele voor u 
belangrijke zaken. 

Sluiting na zonsondergang 
Zoals alle jaren is ons Park in de winter na zonsondergang gesloten. Dat betekent dat niemand zonder 
toestemming na zonsondergang mag verblijven op het park. 
 
Kettingen op de achterhekken 
In de winterperiode zijn in verband met de veiligheid de achterhekken ook weer afgesloten met 
kettingsloten. U kunt het park dus niet binnen komen of verlaten via de 2 achterhekken richting Ransdorp en 
richting Amsterdam Noord.  
 
Water afsluiten 
Denk u er nog aan om uw water af te sluiten en uit te blazen? Voor zover nog niet gedaan natuurlijk.  Als u 
dit niet doet, kunnen uw leidingen in een vorstperiode stukvriezen. 
 
Wintersluiting bestuur 
In de maanden december en januari heeft het bestuur geen spreekuur. Als u iets dringend met het bestuur 
te bespreken heeft, kunt u het beste een mail sturen naar tuinwijckamsterdam@gmail.com. In noodgevallen 
kunt u de voorzitter bellen. 
 
Autorijden 
Ook in de winterperiode is het niet toegestaan om zonder vergunning met de auto op het park te rijden. 
 

Parkeerterrein leegmaken 
 
In de eerste week van het nieuwe jaar beginnen de voorbereidingen voor de renovatie van ons 
parkeerterrein. Wij vragen iedereen daarom om voor 1 januari 2020 alle fietsen, aanhangers, campers en 
verdere losse onderdelen te verwijderen van het parkeerterrein.  

Baggeren gecontroleerd 

Het baggeren is gecontroleerd. Mocht u nog niet gebaggerd hebben, dan kunt u hierover een brief van het 
bestuur verwachten 
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Algemene Leden Vergadering 30 november 
 
Op 30 november was er weer een druk bezochte ALV. Hierbij kort de belangrijkste besluiten uit deze 
vergadering.  

• De begroting 2020 is  goedgekeurd. 

• Ook het meerjarenplan gebouwen is goedgekeurd. Dat betekent dat er de komende jaren geld zal 
worden gereserveerd voor het noodzakelijke onderhoud aan onze gebouwen. Maar zoals bekend: 
vele handen maken licht werk en met uw hulp kunnen we de kosten van het onderhoud drukken. 
Dus  wilt u mee helpen? Meldt u zich dan aan bij het bestuur.  

• Het meerjarenplan zal binnenkort ook op de website te vinden zijn.  

• Ook het voorstel Elektra is goedgekeurd. Te zijner tijd zal het in het verleden teveel opgehaalde geld 
worden terugbetaald.  

• Natuurlijke zwemvijver. Er is een plan om een natuurlijke zwemvijver aan te leggen. Wie wil 
meedenken bij dit plan?  

 

Commissieleden gezocht voor verfraaiing en kantine 

Een vereniging draait op haar leden. Zo ook Tuinwijck. Zonder onze vrijwilligers zouden we elk jaar veel meer 
moeten betalen voor ons prachtige tuintje. Op dit moment zoeken we versterking van de commissie 
verfraaiing en van de kantinecommissie.  Help ons en neem contact met iemand van deze commissies of 
stuur een bericht naar tuinwijckamsterdam@gmail.com. 

Tuinbeurten voortaan tot en met 75 jaar 
 
Komend tuinjaar zijn de tuinbeurten op Tuinwijck tot en met 75 jaar. Dit is jaren geleden door de bond 
besloten. Andere tuinparken hebben dit al jaren geleden ingevoerd.  
 

Data 2020 
 
14 maart:  eerste tuinbeurt van 2020. Traditiegetrouw is er dan ook een lunch. 
4 april:   openingsborrel van het tuinseizoen.  
(Deze openingsborrel komt in de plaats van de Nieuwjaarsreceptie) 
 
 
 

Tot slot wensen wij u namens alle  
commissieleden, bestuursleden en alle 
andere vrijwilligers prettige feestdagen 
een mooi jaareinde en een geweldig 
2020 
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