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DE BESTUURSVERKIEZING
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden op maandag 29 januari 2018 zijn de
voorgedragen kandidaat-bestuursleden bij acclamatie gekozen (agendapunt 3). Hun benoeming is
door de Algemene Ledenvergadering met applaus bekrachtigd. Met ingang van 30 januari 2018 is
het bestuur van ATV De Volharding als volgt samengesteld:
Het Dagelijks Bestuur:
Voorzitter
Rein Wijnsma, tuin 10
Secretaris
Leo Obdam, tuin 74
Penningmeester Tineke Vrolijk, tuin 59

Algemeen Bestuurslid zijn:
Astrid de Jong, tuin 55
Bernadette Odijk, tuin 80b
Mieke van der Werff, tuin 86

Wil je een bestuurslid spreken? Kom dan op zaterdag tussen 9 en 12 uur naar de kantine. In de
regel is er een bestuurslid aanwezig. Een e-mail sturen kan ook naar info@atvdevolharding.nl of
bestuur.devolharding@hotmail.com. Je kunt ook een briefje in 1 van de 2 brievenbussen van De
Volharding (poort of clubgebouw). Vergeet daarin niet je naam en tuinnummer te vermelden.
VAN DE VOORZITTER
ALV 29 januari 2018
De afgelopen ALV heeft bij mij (Rein) een diepe indruk achtergelaten.
De vergadering werd verstoord door een tuinder die door het bestuur is geschorst. Deze tuinder
zal binnenkort door het bestuur in een Bijzondere Algemene Ledenvergadering worden
voorgedragen voor ontzetting uit het lidmaatschap. Hij weigerde ondanks herhaalde verzoeken
het gebouw en terrein te verlaten. Hierdoor konden wij u ook niet informeren over deze zaak.
Ook enkele tuinders voelden zich geroepen om luidruchtig hun ongenoegen over een aantal zaken
te uiten. Dit is niet de manier waarop je met elkaar omgaat. Ik hoop dat we in de toekomst
respectvoller met elkaar om zullen gaan. Deze zaken hebben er toe bijgedragen dat we de ALV
vergadering hebben beëindigd. Een oproep voor de volgende ALV vindt u in deze nieuwsbrief.
Het bestuur zal in ieder geval haar best doen om de vereniging “gezond” te houden en staat altijd
voor u klaar.

Belofte maakt schuld
Tijdens de ALV werden opnieuw opmerkingen gemaakt over het feit dat er geen bier (alcohol)
meer te koop is in ons clubgebouw.
In de Drank- en horecawet en in de gemeentelijke verordening staan de eisen vermeld waaraan
een gebouw moet voldoen om in aanmerking te komen voor een horeca-vergunning. Ons gebouw
voldoet niet aan deze eisen.
Om een paar voorbeelden te noemen:
De hoogte tussen de vloer en het plafond moet tenminste 2.40 meter zijn.
Er moeten voldoende brand- en rookmelders zijn.
De algehele brandveiligheid is niet gegarandeerd.
De deuren moeten allen zijn voorzien van verlichte bordjes met (nood)uitgang.
De toiletgroep voldoet niet meer aan de hygiënische eisen van deze tijd.
Herhaalde oproep
Gevraagd: enthousiaste tuinders die zich beschikbaar willen stellen voor de verschillende
commissies. Denk aan gebouwbeheer, groenbeheer, tuincontrole.
Meld je aan.
17 FEBRUARI 2018 > START SNOEIHOUT INLEVEREN
De inzamelactie van snoeihout wordt ook dit jaar gehouden.
Tot en met 2 maart a.s. kunnen takken van appel- en perenbomen en van klein fruit (bessen,
frambozen, bramen etc.) naar de verzamelplaats op het Akeleiplein worden gebracht.
De spelregels:
- Knip of zaag de takken in stukken van max. 1,50 meter. Leg deze takken netjes en ordelijk
neer. Kijk maar langs de straat hoe de gemeente dat doet. Takken kunnen op die manier
sneller versnipperd worden en dat bespaart de vereniging tijd en geld.
- Uitsluitend snoeihout. Géén tuinhout of bamboestokken, géén andere troep of tuinafval. U
dient dit zelf weg te brengen naar het Regio Recycle Punt (Afvalbrengplaats) aan de
Kitmanstraat.
-

Vragen of opmerkingen over deze actie of hulp nodig? Mail naar info@atvdevolharding.nl
VOORAANKONDIGING > 26 FEBRUARI 2018 EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering, die op 29 januari j.l. voortijdig is beëindigd, wordt op maandag 26
februari 2018 om 19.30 uur voortgezet. De uitnodiging en agenda worden u binnenkort
toegestuurd.
3 MAART 2018 > 1E DATUM VERPLICHTE WERKBEURTEN + SCHEMA 2018
De eerste werkochtend is 3 maart 2018. Ingeroosterd zijn de tuinders 1 t/m 7.
Het schema is als bijlage bij deze mail gevoegd en hangt ook op het publicatiebord.
LET OP! In 2018 zijn de verplichte werkbeurten op de 1e en 3e zaterdag van maart tot en met
november. Noteer de datum dat u bent ingeroosterd in uw agenda. ER WORDT OP U GEREKEND.
Bij verhindering tijdig afmelden en geef gelijk door wanneer je dan komt.

4 en 18 MAART 2018 > PRESENTATIE “BASISBEGINSELEN ECOLOGISCH TUINIEREN”
In de Power Point Presentatie ruime aandacht voor het maken van een tuinplan, de gewasindeling,
de voordelen van wisselteelt en combinatieteelt en meer.
Ben jij in 2017 of 2018 gestart met (moes)tuinieren? Of (moes)tuinier je al langer en wil je eens
een andere invalshoek? Wil je kennismaken met medetuinders en jouw ervaringen delen?
Kom dan naar de presentatie “Basisbeginselen Ecologisch (moes)tuinieren”, die gehouden wordt op
zondag 4 maart en op zondag 18 maart in de kantine van De Volharding, aanvang 10.00 uur (tot
ongeveer 12.30 uur). Koffie en thee zijn gratis, medetuinders en (klein)kinderen zijn welkom.
Aanmelden bij voorkeur per mail info@atvdevolharding.nl of bel/sms 06-55118448 (Tineke Vrolijk).
Geef bij je aanmelding door op welke datum je komt, je tuinnummer en de naam/namen van
medetuinders en (klein)kinderen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage voor de hand-out en een
gezellige ochtend ten gunste van de vereniging wordt op prijs gesteld.
GRONDBEWERKING

= ONKRUIDBESTRIJDING

De winter is bij uitstek geschikt voor grondbewerking als voorbereiding op het nieuwe tuinseizoen.
Is de grond niet bevroren of te nat, ga dan de grond beluchten met behulp van een grondwoeler
of een woelvork (grelinette).
Door grondbewerking komen ondergrondse delen van wortelonkruiden (heermoes en zevenblad)
naar het oppervlak en kunnen daardoor makkelijk verwijderd worden. NIET OP DE
COMPOSTHOOP GOOIEN, MAAR AFVOEREN!
Wacht niet met grondbewerking tot de lente begint. Maak regelmatig een “onkruidrondje”.
Verwijder kiemende onkruid met de hand, de schoffel of gebruik een cultivator.
VAN DE TUINWINKEL > GARANT ZADEN EN ZAADHANDEL VAN DER WAL
41 leden hebben meegedaan aan de gezamenlijke inkoopactie bij Garant Zaden en Zaadhandel
van der Wal. Bij de tuinwinkel zijn 33 bestelformulieren van Garant ingeleverd, 6 bestellijsten van
Zaadhandel van der Wal en 2 leden hebben via de webshop van Zaadhandel Van der Wal
meegedaan aan de gezamenlijke inkoopactie. Alle bestellingen zijn bij De Volharding binnen. De
bestellers zijn per e-mail geïnformeerd.
De bestelde pootaardappelen worden rond 10 maart verwacht. De bestellers krijgen er per e-mail
bericht van.
Ook de zadenvoorraad van de tuinwinkel is weer aangevuld. Kom op woensdag tussen 10 en 11
uur en op zaterdag tussen 9 en 12 uur eens snuffelen (de kantine is open tot 12.30 uur).
In onze tuinwinkel is potgrond, compost, tuinturf, zaai- en stekgrond en bemeste tuinaarde te
koop en diverse meststoffen en andere tuinbenodigdheden.
GRAAG TOT ZIENS EN BEDANKT VOOR UW FINANCIELE STEUN.

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.
Het bestuur

