
In deze nieuwsbrief: 

          Garant -zaden en plantuien etc. afhalen 

          Bolster - biologische zaden bestellen 

          Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2015 

          Activiteitencommissie 

          Open Dag Volharding en Multi Culti Tuindersmarkt 

          Nieuw in de kantine  

          Herhaalde oproep: vrijwilligers voor de kantine   

          Commissie Gebouwbeheer 

          Commissie Terreinbeheer 

          Tot slot 

 Garant - zaden en plantuien etc. afhalen 

Leden, die bestellijsten van Garant voor zaden en uien hebben ingeleverd, 
kunnen hun bestelling vanaf zaterdag 17 januari a.s. tegen contante 

betaling afhalen in de winkel. De winkel is open van 9 tot 12 uur. 

 De bestelde aardappelen komen in maart. De afhaaldatum wordt per mail 
en in het mededelingenbord aangekondigd.  

Bolster - biologische zaden bestellen               

                                      DEADLINE 

Bestellijsten van de Bolster kunnen nog tot en met zaterdag 17 januari 

2015 ingeleverd worden. Doe uw lijst in de postbus van de winkel, in de 
hal van het verenigingsgebouw, of geef hem af in de winkel, zaterdags 

open van 9 tot 12 uur.  

 Bent u niet in de gelegenheid geweest om een bestellijst op te halen? 

Bekijk dan het assortiment van de Bolster online www.bolster.nl.  

Tot en met zondag 18 januari 2015 kunt u de artikelnummers van uw 

bestelling ook mailen naar: winkel@atvdevolharding.nl  

Ter herinnering: er is geen minimum bestelbedrag, er worden geen 

verzendkosten berekend en betaling is contant bij afhalen in de winkel. 
Bovendien wordt op elke Bolster-bestelling 5% korting gegeven en u 

steunt de Volharding. 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2015  

Op woensdag 25 februari 2015 wordt de Algemene Ledenvergadering 
gehouden, aanvang 19.30 uur. Noteer de datum vast in uw agenda. 

http://www.bolster.nl/
mailto:winkel@atvdevolharding.nl


Komt allen! Door uw aanwezigheid geeft u blijk van betrokkenheid bij 

Amateurtuindersvereniging De Volharding.  

Nadere berichtgeving volgt. 

Activiteitencommissie 

In de vorige nieuwsbrief is al aangekondigd: het bestuur wil in 2015 (nog) 
meer activiteiten voor leden organiseren.  

Om hier structuur aan te geven heeft het bestuur op de laatste 
bestuursvergadering besloten een Activiteitencommissie in te stellen.  

Dirkje Sol (tuin 3) is de coördinator. De eerste concrete activiteit voor 

2015 staat verderop in de nieuwsbrief. 

ALLEEN IS OOK MAAR ALLEEN en daarom vraagt Dirkje leden, die mee 

willen helpen, zich te melden via de mail 
activiteitencommissie@atvdevolharding.nl of met een briefje in de postbus 

van het secretariaat.  

Alle hulp is van harte welkom,vele handen maken licht werk en het is nog 
gezellig ook! 

Open Dag Volharding en Multi Culti Tuindersmarkt 

Op 9 mei 2015 heeft de Volharding Open Dag in combinatie met de 

jaarlijkse Multi Culti Tuindersmarkt. Beide evenementen zijn van 10 tot 16 
uur.  

Ter bevordering van de synergie vertegenwoordigt Dirkje Sol de 

Volharding in de Evenementencommissie Tuinderspad.  

Leden, die een kraam willen huren, betalen hiervoor € 10,-. Opgeven bij 

Dirkje Sol per mail activiteitencommissie@atvdevolharding.nl of in de 
winkel.  

Doe dit wel uiterlijk 1 maart a.s. in verband met het bestellen van de 

kramen.  

Leden kunnen er ook voor kiezen om vanaf een eigen tafeltje te verkopen.  

Alleen eigen spullen en/of eigen gekweekte plantjes mogen verkocht 

worden.  

Commerciële verkoop door leden van ingekochte planten is niet 
toegestaan.  

mailto:activiteitencommissie@atvdevolharding.nl
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De Volharding heeft 4 kramen gratis beschikbaar voor leden, die eigen 

gekweekte plantjes voor de verkoop aan de vereniging doneren om de 
verenigingskas te spekken.  

Aanmelden bij Dirkje Sol, per mail: 
activiteitencommissie@atvdevolharding.nl of in de winkel.  

Nieuw in de kantine 

Op zaterdag tot 13 uur, of zolang de voorraad strekt, is er soep (van de 
dag) verkrijgbaar voor € 1 per kop.  

Er zijn ook zakjes chips te koop voor € 0,30. 

Bij voldoende vraag zal het assortiment worden uitgebreid.  

Laat ons weten voor welke versnapering wij u ’s zaterdagsmorgen naar de 

kantine kunnen “lokken”. Misschien een gevulde koek bij de koffie, een 
candybar of een sportdrankje voor extra energie? 

Mail naar bestuur.devolharding@hotmail.com t.a.v. Coen.  

Herhaalde oproep: vrijwilligers voor de kantine 

Om de kantine open te kunnen houden zoekt Coen de Vries, 
kantinebeheerder a.i., nog steeds naar tenminste 3 leden, die zijn team 

willen versterken.  

Profiel: gastheer/gastvrouw voor leden en niet-leden, stressbestendig en 

bij voorkeur niet rokend.  

Horeca ervaring is handig, maar niet noodzakelijk. 

Herkent u zich in dit profiel? Meldt u aan 

bestuur.devolharding@hotmail.com of kom op zaterdagochtend langs.  
De kantinediensten zijn van 9.00 tot 13.00 uur. 

Commissie Gebouwbeheer  

Ons verenigingsgebouw en de bijgebouwen hebben onderhoud nodig. 

Soms urgent, als er zich een calamiteit voordoet, maar meestal zullen 

klussen gepland kunnen worden. 

Onderhoud van gebouwen vereist specifieke kennis en vaardigheden en 
daarom heeft het bestuur besloten een Commissie Gebouwbeheer in te 

stellen. 
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Het bestuur zoekt voor de Commissie Gebouwbeheer een coördinator en 

leden, die de coördinator kunnen en willen helpen. 

Gaat het belang van de Volharding u aan het hart? Laat het ons weten. 

Spreek een van de bestuursleden aan of mail 
bestuur.devolharding@hotmail.com.  

Commissie Terreinbeheer  

De derde commissie, die het bestuur heeft ingesteld, is de Commissie 
Terreinbeheer.  

De commissie gaat bestaan uit een coördinator en ondersteunende leden. 

De Commissie Terreinbeheer krijgt de zorg voor het onderhoud van de 
openbare ruimten, zoals het voorplein, de paden, de kantinetuin, de 

paddenpoel en alle overige, niet verhuurde, grond.  

 Onder de Commissie Terreinbeheer gaat ook het coördineren van de 

maandelijkse werkbeurten vallen.  

Tot nader order wordt deze taak door Coen de Vries waargenomen. Hij is 
dringend op zoek naar een vervanger. Wie wil? 

Laat het ons weten. Mail naar bestuur.devolharding@hotmail.com of 
spreek een van de bestuursleden aan.  

 Tot slot:  

OM KOSTEN TE BESPAREN IS DEZE NIEUWSBRIEF GEMAILD AAN ALLE 
LEDEN, WAARVAN HET MAILADRES BEKEND IS BIJ HET BESTUUR.  

NIETS ONTVANGEN OF WILT U DE NIEUWSBRIEF OOK OP EEN ANDER E-

MAILADRES ONTVANGEN? 

STUUR EEN MAIL NAAR bestuur.devolharding@hotmail.com EN HET KOMT 

IN ORDE.   

DE NIEUWSBRIEF LIGT OOK TER LEZING IN DE 
KANTINE.                                         

Het bestuur 
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