VTV Groen Gennep
Februari 2021

ALV
Inmiddels hebben jullie een uitnodiging ontvangen voor de aankomende ALV. Deze staat gepland op 24 april
2021. Dit is wel afhankelijk van de maatregelen op dat moment. In de mail hebben jullie ook het nieuwe
Huishoudelijke Reglement ontvangen. Dit concept is uitvoerig besproken en herschreven door de commissie
organisatiestructuur (bestaande uit leden) en twee leden van het bestuur. Dit concept zal besproken en
vastgesteld worden op de Algemene Leden Vergadering. We gaan er vanuit dat het zal helpen om
onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen. De leden die geen emailadres hebben kunnen een
exemplaar ophalen op kantoor. Op zaterdag tussen 10 en 12 uur.

De poort
Het bestuur heeft besloten om voor de toegang tot het
terrein weer slot en sleutel te gebruiken. Alle alternatieven
zijn onderzocht en slot en sleutel is toch de meest robuuste
oplossing. Dat betekent wel dat alle leden weer sleutelgeld
dienen te betalen. Tot nu toe werd dit borg genoemd, maar
je betaalt gewoon voor het gebruik van de sleutel, dus is
sleutelgeld een betere term. Dit is € 35,00 per sleutel. Bij
het opzeggen van de tuin ontvang je € 25,00 terug. Je kan
een tweede sleutel aanvragen, onder dezelfde voorwaarden.

Gegevens van de leden (AVG)
In het ledenbestand staan de gegevens van de leden. In verband met de AVG (de Algemene verordening
gegevensbescherming) willen we die informatie tot een minimum beperken. Alleen de gegevens die nodig
zijn voor de communicatie en de financiële administratie worden als relevant beschouwd en zijn alleen
toegankelijk voor de secretaris en de penningmeester. Wij vinden het wel fijn om de leeftijd van onze
leden te weten, om zo een idee te hebben van de leeftijdsopbouw. Dit is echter niet verplicht.

Verzekeren voor inbraak
We hebben soms last van inbraak. Voor iedereen heel vervelend, maar moeilijk te voorkomen. De
verlichting bij de poort zal in ieder geval gaan helpen, want inbrekers houden niet van licht. Ook het weer
in gebruik nemen van slot en sleutel zal tot minder ongewenste gasten leiden, maar heel veel meer kunnen
we niet doen helaas. Je kunt je wel verzekeren voor je eigen huisje. Dit kan bij Zicht adviseurs - gelukkig
geregeld (verzekeren van tuinhuisjes)

EHBO trommel
In de gang hangt een EHBO trommel voor ongelukjes. Met dank aan Willemien Blommaert, die het
onderhoud op zich heeft genomen. Als je gebruik hebt gemaakt van de doos laat het dan even
weten aan ons, dan kunnen we het weer aanvullen.

Lavameel
Lavameel is de beste grondverbeteraar die er bestaat. Lavameel is voor 100% vulkanisch
oergesteente poeder. Alle mineralen en sporenelementen zijn erin aanwezig en ook nog eens in
een goede verhouding. Lavameel verbetert de structuur van de grond en de vruchtbaarheid door
de vorming van het klei-humus complex. De planten zien er beter uit, smaken beter, worden
groter en zijn gezonder.
Lavameel regelt ook de Ph van de grond. Door de hogere mineralisatiegraad wordt water beter
vastgehouden, worden planten steviger en drogen minder snel uit, en zijn beter te bewaren. De
planten zijn ook beter bestand tegen ziektes. Voor de bloementelers is lavameel ook een
aanrader.
Meer informatie op de website van “Biosolution”.
www.biosolutions.nl

Lavameel is te koop in de winkel.
Een zak van 25 kg kost 25 euro. Ook te koop per kilo

