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1.

Bij de start van het tuinjaar
worden er weer veel bouwinitiatieven genomen. Vergeten
wordt echter vooraf contact op
te nemen met het bestuur. In
het huishoudelijk reglement
zijn regels opgenomen voor
bouwzaken. Cemal Findikli is
binnen het bestuur verantwoordelijk voor bouwzaken. Neem
met hem contact op voordat u
begint met bouwen. Op deze
manier voorkomt u dat u
achteraf alles af moet breken.

2.

Op zaterdag 26 juni is er om
13.30 u de algemene ledenvergadering in de kantine. U kunt
dan ook zien hoe ver we met
de renovatie zijn gevorderd.

3.

Houd de tuin afgesloten voor
onbekenden. ’s Morgens als de
kantine open is, staat de poort
op de haak. Geen probleem,
want er is dan voldoende sociale controle. Maar: ’s middags
moet de poort altijd op slot!
Laat geen onbekenden binnen!

Samenstelling bestuur

Joke.v.Doornewaard (secr.
en bijzondere activiteiten)

Activiteiten overzicht
Multicultureel diner

Datum

Activiteit

Aanvangstijd

Multicultureel Diner

17.00 uur

Algemene ledenvergadering

13.30 uur

Jeu-de Boules-Toernooi

15.00 uur

Pompoen decoratief najaarsmarkt

11.00 uur

3 juli 17.00 uur
3 juli
(let op gewijzigde datum)

26 juni

Vrijwilligers
altijd nodig

31 juli en 21 augustus
17 oktober
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Multicultureel Diner 3 juli 17.00 uur
Inmiddels is het traditie geworden om eenmaal per
jaar een multicultureel diner te houden. We doen dat
op 3 juli vanaf 17.00 uur.
Afgelopen jaar was het een groot succes. Er is genoten van het lekkere eten en eenieder ging na afloop
tevreden naar huis. Ook dit jaar heeft zich weer een
aantal koks uit de diverse culturen aangemeld. En er
wordt al druk overlegd welke gerechten bereid
worden, zodat er voor elk wat wils is.
Zo zal rekening gehouden worden met vegetariërs en
zal er voor de diverse culturen voldoende halal eten
zijn.
Het is niet de bedoeling eten en drinken van thuis
mee te nemen.
Iedereen is welkom.
(neem vrienden en kennissen mee!)
De kosten voor die dag bedragen € 10,- p.p. Voor dit
bedrag kunt u heerlijk eten uit al deze verschillende buitenlandse keukens (excl. Drank).

Laat je verrassen door de culturele rijkdom van onze tuin!
Hoe staan de financiën ervoor?
2009 is financieel gezien een goed jaar geweest.
Mede door de geslaagde pompoenendag sloten we het
jaar af met een positief saldo van ruim 9000 euro. Dit
is iets hoger dan was voorzien in het financieel
beleidsplan 2009-2014, zoals dat op de extra
ledenvergadering van 12 september 2009 door de
leden is vastgesteld. Door het mooie resultaat is het
mogelijk 30.000 euro opzij te zetten voor de
renovatie van het verenigingsgebouw.
Tijdens de algemene ledenvergadering krijgen de
leden overzichten uitgereikt van de
resultatenrekening en de balans per eind 2009.
Daarnaast zal er een begroting en een actueel
Voor onder de betonvloer hebben veel
financieel overzicht worden gegeven. Dit is nodig
omdat 2010 nu al een aantal tegenvallers laat zien.
vrijwilligers bergen verzet (foto Toon)
Zo is er op de eerste plaats de tegenvaller dat de
houten vloer niet opgeknapt kon worden, maar
moest worden vervangen door een nieuwe
betonvloer. Deze vloer kost veel meer dan in de begroting stond en de vertraging die mede door de vorst en
de hoge waterstand ontstond, kan gevolgen voor de omzet in de kantine en winkel. Een tweede tegenvaller
is de inbraak wat een zeer grote schadepost is. De verzekeringsmaatschappij heeft nog geen definitief
uitsluitsel gegeven over een vergoeding.
In de bestuursvergadering waarin over het jaarverslag en de begroting is gesproken, zijn twee nieuwe
voorstellen gedaan die financiële gevolgen hebben en door de ledenvergadering goedgekeurd moeten
worden.
Borg sleutelsysteem. Tot nu toe krijgen leden de borg die ze betalen voor hun sleutel voor 100% terug.
Het bestuur wil voortaan 20% inhouden als tegemoetkoming in de onderhoudskosten van het
sleutelsysteem. In de praktijk blijken ook sleutels en sloten niet het eeuwige leven te hebben.
Inschrijfgeld nieuwe tuinleden. Er is gelukkig veel belangstelling voor een tuin. Nieuwe tuinders schrijven
zich in. Maar niet iedere inschrijving blijkt achteraf serieus. Omdat het inschrijven gratis is, schrijven mensen
zich wel heel makkelijk in. Als we ze dan later benaderen voor een tuin, dan blijkt dat men hun inschrijving al
weer is vergeten. Om niet serieuze inschrijving te voorkomen, stelt het besuur voor om een inschrijfgeld van
€12,50 in te voeren.
Kees Kemps, penningmeester.
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Jeu de boules toernooi VTV Groen
Even een keer niet met de handen in de bemeste grond wroeten, maar gezellig en sportief met
elkaar een “balletje”gooien. Ook dit jaar organiseren we op zaterdag 31 juli en op zaterdag
21 augustus een jeu de boules toernooi voor alle tuinleden.
Zaterdag 31 juli: Franse middag: gespeeld wordt met 3-tallen die telkens door loting worden
samengesteld. Tijdens en na de wedstrijden zijn er franse drankjes en hapjes en wordt het geheel opgeluisterd door Franse chansons.
Zaterdag 21 augustus: Hollandse middag: nu spelen we met 2-tallen. Je kiest zelf een partner
met wie je alle wedstrijden samenspeelt. Het winnende koppel mag zich een jaar JEU de Boules
kampioen van VTV Groen Gennep noemen en ontvangt uiteraard een wisselbeker. Naast hapjes
en drankjes tijdens de wedstrijden willen we deze dag beëindigen met een heer-lijke Hollandse
barbecue.
Beide middagen beginnen we om 15.00 uur en duren de wedstrijden tot ca. 18.00 uur, daarna
gezellig samenzijn en op 21 augustus “de barbecue”!!
De kosten voor de Franse middag
€7,50 p/p, de ksoten voor de Hollandse middag €12,50 p/p. Inschrijven voor een of beide
zaterdagen is mogelijk tot zaterdag 17 juli bij de bar in de kantine. Bij inschrijven tegelijkertijd
betalen. En nogmaals voor de
“Hollandse middag”opgeven per
tweetal!

Namens de activiteitencommissie
Frans v.d. Horst

Inbrekers gezocht!
Inbrekers hebben veel gereedschappen, de aanhanger en de
tractor gestolen. Een grote tegenslag voor de tuin, juist nu
we de gereedschappen extra hard nodig hebben bij de verbouwing. Volgens de politie en de verzekeringsagent zijn het
dit keer professionele inbrekers geweest, gezien de wijze
waarop de inbraak met professioneel gereedschap heeft
plaats gevonden. Gelukkig zijn we voor wat betreft een deel
van de schade verzekerd. De verzekeringsmaatschappij
heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de vergoeding van
de schade. Maar duidelijk is dat de vereniging er flink bij in
zal schieten. Het bestuur beraadt zich nog op de wijze
waarop we ons kunnen wapenen tegen inbrekers, maar eenvoudig zal dat niet zijn gezien de afgelegen ligging.
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Nieuws uit de winkel.!!
We merken in de winkel en in de wandelgangen dat
er meer vraag komt vanuit de tuinbezitters naar biologische geteelde zaden.
Naast de Garant zadenlijst willen we daarom volgend
seizoen de zadenlijst van De Bolster aanbieden .
In de winkel komt volgend seizoen een collectie zaden
van De Bolster in de verkoop.
We horen graag jullie reacties
Liever geen zaad, maar kleine plantjes?

Groententuin in Zuid Afrika
Afgelopen winter hebben we op de moestuin
een infoavond gehad over een moestuinproject
in Zuid-Afrika, in de plaats Emfuleni, waarmee
Eindhoven een stedenband heeft. Naar aanleiding daarvan heb ik gemaild met mensen van
daar, om eens te horen,hoe zij werken, en of ze
behoefte hebben aan info, e.v.t. uitwisseling.
Zij werken in een ommuurd stuk land,wat lastig
te bewerken is. De opbrengst is voor alle mensen van daar, een gezamenlijk project.
Ze vinden het leuk contact te hebben, als
iemand wil mailen of helpen kijk op de website:
http://www.eindhovenemfuleni.nl/ of vraag mij
naar het mail adres, Els de Groot

Dat kan, wij kweken ze voor u.
Heeft u zelf plantjes teveel ? Lever ze in, wij verkopen
ze.
De opbrengst van de verkoop is voor de vereniging.
Tot ziens in de winkel, de vrijwilligers.

Hoe gaat het met de verbouwing van de kantine ?
Er begint steeds meer schot te komen in de renovatie van
onze kantine. Op Koninginnedag is de tegelvloer gelegd. In
de afgelopen strenge winter leek het ellende op ellende met
de verbouwing. Het vroor dat het kraakte en vervolgens was
de grondwaterstand zo hoog dat de kabels en leidingen niet
opgegraven konden worden. Maar onze vrijwilligers hebben
niet stillekes in de kou zitten rillen of moedeloos in het water
zitten staren. Ze werkten zich in het zweet en het resultaat is
een compleet nieuwe elektrische installatie en een luchtafzuiging om alle zweetlucht snel en efficiënt af te voeren. Voor de
rest is nu de hele ruimte een schone kale ruimte die helemaal
klaar is voor de laatste stap: een prachtige facelift.
Kantine is straks een te magere benaming voor deze
ruimte. Wie weet een mooie toepasselijke naam? Suggesties graag inleveren op de jaarvergadering!

Wilt u a.u.b. zo vriendelijk zijn indien u
een E-mail adres heeft dit door te geven
aan de vereniging via de mail.
info@groengennep.nl
In de toekomst willen we zoveel mogelijk informatie via de mail versturen

!

