ATV DE VOLHARDING, Tuinderspad 157, 1813 CX Alkmaar
NIEUWSBRIEF VAN 11 november 2017
De onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:
 18 november > (Sterke) Puinruimers gezocht
 Kapotte ramen
 Pacht en contributie 2018 betalen
 Kandidaat-bestuursleden
 Commissie Gebouwbeheer en Commissie Terreinbeheer
 En tot slot …………
18 NOVEMBER > (STERKE) PUINRUIMERS GEZOCHT
Op zaterdag 18 november a.s. staat een inhaal/extra werkbeurt gepland. We gaan dan
ondermeer het buitenmagazijn van het clubgebouw opruimen. In de loop der tijd zijn daar
nogal wat stenen terecht gekomen, waar geen bestemming (meer) voor is. Op het
Akeleiplein komt een container voor schoon puin te staan. Kom mee helpen om deze
container te vullen!
De container staat er ook voor leden, die schoon puin (zie de linkerkolom) op hun tuin
hebben en daar van af willen. Nu is je KANS! Gooi het op de 18e tussen 9 en 12 uur in de
puincontainer. Dat ruimt lekker op, zo aan het eind van het tuinseizoen.







UITSLUITEND:
Kapotte tuintegels
Dakpannen
Betonnen stootbanden
Betonnen stoepranden
Natuursteen
Stenen

DUS GEEN:
Gipsproducten
Puin met roet en/of asbest
Gasbeton
Asfalt beton
Glas (zie hieronder)
Alle overige rotzooi








Heb je onbeschadigde (tuin)tegels en wil je die wegdoen? Gooi ze niet in de puincontainer,
maar lever ze in bij de vereniging voor herbestemming.
Heb je hulp nodig met het weghalen van overtollige stenen etc.? Zeg het tijdig tegen Rein
Wijnsma (tuin 10) of Tineke Vrolijk (tuin 59). Bellen kan ook 06-55118448.
KAPOTTE RAMEN
Heb je glasscherven van een kapot raam van je kas of platte bak en kun je dit vlakglas niet
zelf naar het Regio Recycle Punt (voormalige afvalbrengplaats), Kitmanstraat 26, brengen?
Met ingang van zaterdag 18 november a.s. staat er tot nader order elke zaterdag tussen 10
en 12 uur een grijze container bij de opstelplaats voor de kruiwagens om de scherven in te
gooien.
PACHT EN CONTRIBUTIE 2018 BETALEN
Herinnering aan het betalen van de pacht en contributie voor 2018. De jaarlijkse kosten zijn
gelijk aan 2017, € 15,00 contributie en € 0,45 per 1m2 voor de pacht.

De penningmeester verzoekt dringend om per bank te betalen. Ons banknummer is NL 52
RABO 0144 6048 76 t.n.v. Amateurtuindersver. De Volharding. Vermeld bij de betaling
tuinnummer/naam en Pacht 2018.
Contant betalen blijft mogelijk. Op zaterdag 25 november 2017 tussen 9.30 uur tot 11.30
uur is het bestuur in de kantine aanwezig. Er kan uitsluitend contant betaald worden, pinnen
is niet mogelijk.
KANDIDAAT-BESTUURSLEDEN
In de nieuwsbrief van 30 oktober 2017 heeft het bestuur meegedeeld dat Dirkje Sol per 1
november 2017 haar functie als voorzitter heeft neergelegd. Ook is gemeld dat er 5 leden als
kandidaat-bestuurslid zijn toegetreden tot het bestuur, Astrid de Jong (tuin 55), Leo Obdam
(tuin 74), Bernadette Odijk (tuin 80b), Mieke van der Werff (tuin 86) en Rein Wijnsma (tuin
10). Rein is tot de Algemene Ledenvergadering 2018 (de jaarvergadering) voorzitter ad
interim.
Wil jij ook in het bestuur? Laat van je horen. Je hoeft niet te wachten tot de uitnodiging voor
de Algemene Ledenvergadering 2018. Er is NU werk te doen.
Oproep: Ben jij een actieve, positief ingestelde tuinder, die zijn/haar kwaliteiten en
vaardigheden in dienst wil stellen van onze vereniging en haar leden? Meld je dan per
omgaande schriftelijk aan per mail of per brief.
Er wordt dan contact met je opgenomen.
COMMISSIE GEBOUWBEHEER EN COMMISSIE TERREINBEHEER
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2015 zijn door het bestuur de
Commissie Gebouwbeheer en de Commissie Terreinbeheer ingesteld. Helaas zijn deze
commissies nog steeds “slapend” en daarom brengen wij ze opnieuw onder de aandacht.
Met name voor de tuinders die na 2014 lid zijn geworden van De Volharding (55 van de 151
leden). Zij zijn wellicht niet op de hoogte van het bestaan van deze commissies. In het
Huishoudelijk Reglement worden ze niet genoemd.
Commissie Gebouwbeheer
Ons verenigingsgebouw en de bijgebouwen hebben regelmatig klein (technisch) onderhoud
nodig. Het is fijn als je je aanmeldt voor deze commissie en gelijk doorgeeft waar je goed in
bent: loodgieterswerk, timmerwerk, dakbedekking, all-round vakman, benoem het maar.
Hoe groter de groep, des te beter de taakverdeling. Vele handen maken licht werk. Wie
doet er mee? Mail ons.
Commissie Terreinbeheer
De Commissie Terreinbeheer heeft de zorg voor het onderhoud van de niet-verhuurde
grond, zoals het voorplein, de paden, de kantinetuin, de paddenpoel, het bosplantsoen en
dergelijke. Ook hier geldt, hoe groter de groep, des te beter de taakverdeling is. Wie doet er
mee? Mail ons.
EN TOT SLOT.......….. wil je reageren? Stuur een mail of doe een briefje in de brievenbus van
de kantine. Vergeet niet naam en tuinnummer te vermelden.

