Nieuwsbrief 13 juni 2021
Bestrijding coloradokever
De coloradokever is weer volop te zien vooral op aardappels. Verwijder de kevers en hun larven zo snel mogelijk.
Ze eten blad en bloemen en planten van de nachtschadefamilie gaan er aan dood. De kevers zijn giftig en hebben
geen natuurlijke vijanden. Ze moeten handmatig verwijderd worden. In de vorige eeuw kwamen ze hier vanuit
Noord-Amerika. De larven overwinteren in de grond en eten van de laatste aardappels die in de grond zijn
overgebleven. Zog dus dat je alle aardappels verwijdert die nog in de grond achterblijven. Coloradokevers
verwijderen is een wettelijke plicht. Mensen die bezwaren hebben tegen het doden van deze kevers zouden geen
aardappels moeten telen. Meer achtergrondinformatie en bestrijding via https://www.velt.be/coloradokevers
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Algemene Leden Vergadering zaterdag 21 juni 2021
De beide bijeenkomsten zijn goed bezocht door 66 personen waarvan 61 stemgerechtigden leden, 2 niet
stemgerechtigden leden en 3 niet leden. Samen met 12 machtigingen kwam het aantal uit te brengen stemmen op
73 stemmen. Voor personen (kascontrolecommissie) is een gewone meerderheid van 50%+1 vereist om gekozen
te worden. Voor overige besluiten is twee-derde van de uitgebrachte stemmen vereist, waarbij blanco stemmen
niet worden meegeteld.
De vergadering is in een prettige sfeer verlopen en vond plaats op het terrein van de werkplaats. Het mooie weer
deed daarvoor zijn best waarbij s’-middags de zon doorbrak.
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Het voorstel voor 100% retour sleutelgeld á € 35,00 is akkoord bevonden.
De voorstellen voor partnerschap zijn allebei aangenomen. In eerste instantie was dit niet de intentie, maar het
bestuur begrijpt de wens van sommige leden om beide definities in de HR op te nemen. Zij bekijkt of dit niet
tot onduidelijkheden kan leiden. Het bestuur beraad zich daarom of dit niet in de volgende ALV wederom op
de agenda moet komen om onzekerheden te voorkomen.
De voorstellen over onderhuur, beperking watergebruik en verbod op open vuur zijn goedgekeurd.
De voorstellen voor honden toelaten, verbieden van muziek, containers 2x per jaar plaatsen zijn afgewezen.
Het huishoudelijk reglement is als geheel aangenomen met bovenstaande wijzigingen/aanpassingen.
Een aantal aangedragen punten zal in een nieuwe ALV, later dit jaar, aan de orde komen.
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Daarnaast werden de jaarverslagen goedgekeurd en zijn de twee leden Henri Boerenkamp en Henk Zingstra
als kascontrolecommissie gekozen.

Loting Vogelhuisje
De Vogelhuisjes van de werkgroep Duurzaamheid voor de volkstuin vormen een
mooie bijdrage aan biodiversiteit.
De Loting op de ALV van de laatste twee vogelhuisjes viel in goede aarde en de
winnaars van de vogelhuisjes zijn:
•

Tonnie Lemmens en Marianne Hagedoorn

Wachtlijst
De vergadering heeft ingestemd met het open stellen van de wachtlijst. Dat betekent dat externe leden
woonmachtig in Eindhoven zich kunnen inschrijven via het formulier dat op de website te vinden is. Pas na
betaling van het aspirant-lidmaatschap à € 12,50 wordt met op de wachtlijst geplaatst.

Onderhoud Paden
Het Pad dat aan de tuin grenst moet ook onderhouden worden. Het gras groeit in sommige gevallen al erg hoog
inclusief zaadvorming. Dat laatste waait zeker de eigen aangrenzende tuin binnen. Dringende verzoek om uw stuk
van het pad nu aan te pakken.

Vakantie bestuur
Ook het bestuur gaat genieten van de zomer en vakantie. Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus lassen wij een
vakantieperiode in voor het bestuur en zullen wij niet elke zaterdag aanwezig zijn. Voor dringende zaken blijven
wij natuurlijk bereikbaar, via de mail: bestuur@groengennep.nl

Winkeltijden
Ook de winkel is in de vakantieperiode op woensdag gesloten en alléén op zaterdag open.
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