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Kerstgroet van het bestuur
Het bestuur wenst iedereen, tuinleden, ereleden, vrijwilligers, familie, vrienden of relaties van onze
Volkstuinvereniging gelukkige en vrolijke Kerstdagen en een groeizaam, vruchtbaar en bovenal gezond
2021.
Zo aan het einde van een jaar past een groot DANK JE WEL aan alle vrijwilligers van onze vereniging, die er
met elkaar voor zorgen dat alles op rolletjes verloopt. Ze verzetten werkelijk bergen met werk. Maar ze
kunnen zeker extra handen gebruiken. Dus als je nog een goed voornemen voor het komende jaar wil
maken: word lid van een van onze werkgroepen en ervaar zelf hoe leuk én dankbaar én nuttig dat is!
We hebben in vele opzichten een bewogen jaar achter de rug. Een jaar waarin onze tuinen geplaagd
werden door (te) hoge temperaturen en droogte, die al vroeg in het voorjaar begonnen en geen einde leken
te nemen. Een jaar waarin onze gezondheid bedreigd werd - en nog steeds wordt - door een nieuw virus
waartegen de strijd nog lang niet gewonnen is.
En een jaar waarin het ene bestuur ging en het andere kwam.
Maar gelukkig ook een jaar waarin juist door het virus extra veel noeste arbeid in de tuin verzet is, wat
beloond werd met manden vol groente, vruchten en bloemen en zo, dwars door alles heen, voortdurend
voelbaar bleef waaróm we met z’n allen lid zijn van deze vereniging.
Wat heeft het bestuur tot nu toe gedaan? De wachtlijsten zijn tot in detail doorgespit en weer up to date
zodat er hopelijk geen vergissing is wie er bovenaan een wachtlijst staat en in aanmerking komt voor een
vrijkomende tuin. De nieuwe werkgroep Tuinzaken is gemotiveerd en enthousiast aan het werk gegaan.
De bij ons aantreden toegezegde Commissie Organisatie kijkt kritisch naar de werkwijze van de
volkstuinvereniging. Zij spit daarvoor het bestaande Huishoudelijk Reglement paragraaf voor paragraaf door
om op de komende ALV eind maart 2021 alle leden een aangescherpte versie voor te kunnen leggen.
En wij proberen als gezamenlijk bestuur natuurlijk er simpelweg te zíjn voor alle leden van onze
vereniging, aanspreekbaar, benaderbaar en met een luisterend oor.
Graag hadden wij samen met jullie op 9 januari buiten op het plein voor de kantine willen toasten op het
nieuwe jaar, maar de strenge lockdown tot 19 januari maakt dit onmogelijk. Wij hopen dat de lockdown tot
de gewenste resultaten zal leiden zodat de maatregelen weer versoepeld kunnen worden. In dat geval
zouden we elkaar op zaterdag 23 of 30 januari – onder voorbehoud tevens de nieuwe data voor het
inleveren van de zaadlijsten – kunnen ontmoeten en het glas kunnen heffen. Maar óf dit zal kunnen is op dit
moment natuurlijk nog onzeker. Daarover zullen we iedereen informeren zodra er meer duidelijkheid is.

Op een prachtig groeiend 2021, PROOST!!
Namens het bestuur Gemma van Zeventer, voorzitter

Welkom nieuwe tuinleden
Wij heten Marion en Marlijn welkom in de tuin. Sinds kort pachten zij beiden een tuin op het Sanderspad.
Dankzij Hans zijn beide tuinen behandeld tegen heermoes en zo goed voorbereid om in te zaaien en te
beplanten. Wij wensen hen heel veel tuinplezier en een groeizaam jaar in 2021.

Let op: Zadenlijsten
De data om de zaadlijsten in te leveren en te betalen stellen we uit naar 23 en 30 januari. Tip bij het
selecteren en bestellen van de zaden: houd rekening met de aanhoudende droogte.

Duurzaamheid
Het duurzaamheidsrapport ‘Bloemrijk, duurzaam Tuinieren’ van 20 januari 2020 is al weer een jaar oud
en blijven liggen. Naar verwachting is de agenda op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering al
aardig vol.
Vanwege de te kiezen beleidsrichting over duurzaamheid, dat ingrijpende gevolgen kan hebben voor de
volkstuin lijkt dit onderwerp in een aparte bijeenkomst op zijn plaats. Voor zover nu kan worden overzien
kan deze bijeenkomst, met alle leden, in april/mei plaats vinden.
Om dit goed voor te bereiden vragen we geïnteresseerde Volkstuinders die deze bijeenkomst en te maken
keuzes willen voorbereiden zich te melden bij het bestuur.

EHBO

EHBO
In de gang en in de kantine kunnen leden een EHBO trommel vinden voor noodgevallen. Willemien
zorgt ervoor dat de trommels gevuld blijven met de benodigde materialen. Daarvoor onze dank.

