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Bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 leden: voorzitter,
secretaris, penningmeester, twee leden
tuincommissie en een toezichthouder huisjes en
kassen.
Vergaderingen van het volledige bestuur vinden 4
keer per jaar plaats (een maand voorafgaand aan
evenementen). Een klein dagelijks bestuur
(voorzitter, secretaris en penningmeester) komt
samen indien nodig.
Leden van het bestuur zijn aanwezig op toerbeurt
eens in de 3 weken (zie schema). Zo is er altijd
iemand van het bestuur aanwezig en is het
minder belastend voor iedereen. Tenslotte zijn
we allemaal vrijwilligers. De bestuursleden die
met tuinzaken belast zijn, zijn aanwezig indien
nodig (tuinafgifte, inschrijvingen etc.).
De bestuursleden zijn aanwezig op
zaterdagochtend van 10 tot 12 uur. Dat is ook het
moment waarop ze telefonisch bereikbaar zijn via
tel.nr. 040 2512899
Het Bestuur is ook altijd bereikbaar via:
bestuur@groengennep.nl
Tuinzaken (Liesbeth en Raymond) gaan over alles
wat te maken heeft met aanmelden, uitbreiden
of opzeggen van tuinen en zij zijn bereikbaar via:
Tuinzaken@groengennep.nl
Iedereen is welkom in de kantine op maandag-,
woensdag- en zaterdagochtend voor een hapje
een drankje en een babbeltje.

Belangrijke kerntaak bestuur
De voorzitter en met hem de overige
bestuursleden vinden het erg belangrijk, dat de
onderlinge verstandhouding tussen de leden
verbeterd wordt. Het bestuur gaat proberen om
mensen weer bij elkaar te brengen.

Evenementen
De kantine en de winkel behoeven wat het
bestuur betreft geen coördinator. Het zijn
zelfsturende teams in afstemming met het
bestuur. Tijdens evenementen maken zij gebruik
van een draaiboek en zal er een oproep gedaan
worden voor vrijwilligers.

Pompoenendag
Het bestuur heeft de jaarlijkse pompoenendag
geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken, dat
steeds minder leden een kraam huren om
pompoenen en andere producten uit de moestuin
aan de man te brengen. De afgelopen jaren zijn
er daarom steeds meer mensen van buitenaf
aangetrokken om een kraam te huren. Dit is een
doorn in het oog van het bestuur, want de
pompoenendag is een evenement van en voor
leden. Uit de reactie van leden kwam naar voren,
dat veel leden het huren van een kraam te duur
vinden. Het bestuur vraagt aan de leden om aan
te geven of zij bereid zijn om een kraam te huren
indien de prijs lager is.
Je kunt een briefje in de brievenbus van het
bestuur doen en daarop aangeven of je bereid
bent om een halve kraam (gratis) of een hele
kraam (€ 10,-) te huren. Geef ook je naam en
tuinnummer op.

Poort
De grote poort van de tuin is open als de kantine
open is.

Schouwen van de tuin
Onze VTV is een vereniging voor moestuin en/of
sierteelt. De bestuursleden, die belast zijn met
tuinzaken bewaken dit door te “schouwen”,
waarbij zij onder andere kijken naar mogelijk
permanent gebruik, verwaarlozing van tuinen en
gebruik als speeltuin. Kinderen op de tuin juichen
wij toe, omdat je niet vroeg genoeg kunt
beginnen met hen mee te nemen in hoe alles
groeit en bloeit in de natuur. Er is echter een
ondergrens wanneer overlast voor (over)buren
ontstaat. Met de voorzitter zal hiervoor een
rondgang gemaakt worden.

Fietspomp
Iedereen kan voortaan gebruik maken van een
fietspomp. Deze is beschikbaar gesteld door een
van onze leden. De fietspomp staat onder de bar
van de kantine.

Website
Onlangs heeft de bouwer van onze website de
lay-out in opdracht van het bestuur veranderd.
Interface van de website zal nu ook op een
mobiele telefoon beter tot zijn recht komen en
het navigeren zal een stuk eenvoudiger en
gebruiksvriendelijker worden.
Margriet heeft met hem alles doorgenomen en zij
gaat binnenkort alles bekijken, om te zien of er
geen rare veranderingen ingeslopen zijn. Het is
echter heel veel werk om dat allemaal verder aan
te passen en in te richten. Dus mocht je in de
nabije toekomst naar de website gaan en vinden
dat het er raar uitziet, dan is dat de reden.
Wordt vervolgd.
Heb je nog tips of informatie voor de website,
dan kun je het mailen naar:
margriethover@hotmail.com.
(Zij is de webmaster en plaatst de berichten)
Een foto erbij maakt het natuurlijk nog leuker.
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