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Nieuw bestuur:
Tijdens de laatste ALV zijn wij door jullie gekozen en zijn we als kersvers bestuur aan de slag
gegaan. Eerst moesten we elkaar leren kennen en vooral uitzoeken hoe we het beste kunnen
communiceren en samenwerken met elkaar. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de
administratie (hierbij maken we dankbaar gebruik van de kennis en ervaring van Paul) en daar
zijn we nog druk mee bezig. En we zijn bezig met het leren kennen van alle vrijwilligers van de
verschillende werkgroepen en dat zijn er heel wat. Ook zijn we van start gegaan met de
commissie die het Huishoudelijk Reglement en de toekomst van onze vereniging onderzoekt. De
kersverse werkgroep tuinzaken is vol enthousiasme aan de slag gegaan en inmiddels hebben zij al
een aantal mensen blij mogen maken met een extra tuin, een verhuizing of een eerste tuin. Dus
we zijn al aardig op weg om een dienstbaar bestuur te zijn en we leren iedere dag bij. Vooral de
ontmoetingen met leden en nieuwe leden tijdens kantooruren vormen een belangrijk en plezierig
onderdeel van onze werkzaamheden en we hebben het gevoel dat ons werk gewaardeerd wordt
door jullie. Daarvoor onze dank.

Voorstellen:
Met deze nieuwsbrief willen we jullie kennis laten maken met de leden van het bestuur en van de
werkgroep tuinzaken. We vinden het belangrijk dat we herkenbaar zijn en dat jullie iets weten
over onze achtergrond en motivatie om een bijdrage te leveren aan de vereniging.
Ik ben Gemma van Zeventer
Mijn moeder had groene vingers en mijn vader
een grote volkstuin, waar wij elke zaterdag te
vinden waren.
Ik ben een echte teamplayer en in mijn ogen
moet een voorzitter dat zijn.
Als researcher/eindredacteur van documentaires
heb ik geleerd goed naar anderen te luisteren en
als regisseur heb ik geleerd knopen door te
hakken, ook dat zijn volgens mij noodzakelijke
eigenschappen.

Ik ben Ad van Best
Ik heb als kind het moestuinen van mijn vader in
Kaatsheuvel geleerd en veel later op 58-jarige
leeftijd het hoveniersdiploma behaald. Die ‘groene
vingers’ zijn door het Volkstuin-lidmaatschap sinds
mei 2018 weer extra geactiveerd. Het gehele
volkstuincomplex is een prachtige plek om te zijn.
Sinds 1979 woon ik met mijn vrouw Mechtild in
Stratum.
Ik heb ervaring met verenigingswerk op diverse
fronten waarvan een actieve rol in de Gerardusbuurt
en Scouting Stratum het meest in het oog springen.
De rol van penningmeester past zeker.

Ik ben Margriet Hover
Zodra de poort achter me dicht valt laat ik alles
achter me en ben ik alleen nog maar bezig met de
planten en de aarde, samen met mijn man
Raymond. We kunnen op onze eigen vierkante
meters een persoonlijke oase maken met onze
eigen sfeer. Als ik om me heen kijk of over het
terrein loop zie ik dat bij iedereen en dat maakt
Groen Gennep zo bijzonder.
Ik vind het leuk om te organiseren en te regelen en
de functie van secretaris past wel bij mij. Ook de
website en de Nieuwsbrief zijn bij mij in goede handen.

Ik ben Gudule Martens
Ik vond dat het tijd werd om meer te doen
voor de vereniging dan tuinieren. Als
bestuurslid wil ik mijn kennis en ervaring met
groen, biodiversiteit, duurzaamheid en
natuurlijk besturen, inzetten voor Groen
Gennep. Ik wil een positieve bijdrage leveren
aan een nieuwe koers.
Gezien mijn achtergrond als architect lijkt mij
bouwzaken een logische bestuursfunctie. Ik wil
graag voorstellen dat deze functie wordt
uitgebreid met het bewaken van duurzaamheid
in de brede zin.

Ik ben Cemal Findikli
Ik zit nu ongeveer 15 jaar in het bestuur en
ben daarin verantwoordelijk voor bouwzaken,
wat ik met veel plezier doe.
Ik vind het belangrijk dat er degelijk en
volgens de regels gebouwd wordt en ik houd
daar nauwlettend toezicht op. Leden kunnen
bij mij terecht met vragen over het plaatsen
van huisjes en/ of kasjes of andere adviezen
m.b.t. bouwzaken.

Ik ben Paul van Doornewaard
Tijdens de laatste Algemene
ledenvergadering hebben de leden een nieuw
bestuur gekozen. De nieuwe bestuursleden zullen
zeker veel vragen hebben met betrekking tot het
besturen van Volkstuinvereniging Groen Gennep.
Ik ben een aantal jaren zeer actief geweest in het
bestuur: als secretaris, maar ook als voorzitter ad
interim en ik heb een bijdrage geleverd aan
tuinzaken.
Ik wil voor de nieuwe bestuursleden een
vraagbaak zijn en verwacht dat de periode tot
de ALV in maart 2021 daarvoor voldoende lang
zal zijn.

Ik ben Peter Wesseling
Ik ben een liefhebber van de natuur en om die reden
ook vaak te vinden in de Vergeten Tuin. De
Genneper Hoeve en de Voedselbank kunnen rekenen
op mijn actieve bijdrage. En wat betreft de
werkgroep Tuinzaken: Hopelijk gaan alle tuinleden
een mooi jaar tegemoet. Ik heb er geweldig veel zin
in!

Ik ben Jannie Landa
Ik heb me door mijn werk bij de gemeente
Eindhoven mogen bezig gehouden met het
vergroenen en verduurzamen van de stad.
Stadslandbouw zou voor mij meer aandacht
mogen krijgen. Naast goede groenontwerpen
van stad en tuinen vind ik ecologie steeds
belangrijker. Ik ben natuurgids bij het IVN.
Heerlijk dat ik nu lekker aan de gang kan in de
volkstuin.

Ik ben Danielle Spock
In de werkgroep Tuinzaken zal ik me
bij de interpretatie van de regels altijd
richten op de menselijke kant van het
verhaal.
Ik vind het belangrijk dat onze
tuinleden in een goede sfeer kunnen
tuinieren.
Daar wil ik graag een positieve
bijdrage aan leveren.

Ik ben Joost Veenhuysen.
Ik ben sinds een jaartje of wat lid van
de mooiste volkstuinvereniging van
Nederland.
In mijn dagelijks leven werk ik als
pedagogisch medewerker in de
kinderopvang.
Naast mijn passie voor de tuin ben ik
ook nog een fervent amateur
theatermaker.
Vol energie en met gevoel voor humor
ben ik lid geworden van de werkgroep
tuinzaken.

