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Agenda

Alle publieke activiteiten zijn voor onbepaalde tijd geannuleerd.
Voor de acties in de komende maanden wordt verwezen naar de agenda (ctrl + klikken) op onze website.

Groene Keet én terras blijven gesloten!

De 2e golf van het Coronavirus duurt voort. De Groene Keet én het
aangrenzende terras blijven voorlopig nog voor iedereen gesloten.
Blijf dus voorzichtig, neem de maatregelen serieus en houdt afstand
tot elkaar.

Zaden bestellen

Zaterdag 19 december is de laatste mogelijkheid om bestellingen in
te leveren en te betalen. Dus nog ongeveer circa 2 weken te gaan.
Daarna worden geen bestellingen meer in behandeling genomen.
Inmiddels is al een flink aantal bestellingen ingediend
De zaden worden in de 1e helft van februari geleverd, de
pootaardappelen en plantuien volgen in de 2e helft van maart.

Frees opdrachten

Gelukkig hebben meerdere leden zich bereid verklaart om komende voorjaar de freesopdrachten uit te
gaan voeren. De machine heeft onlangs een flinke winterbeurt gehad, dus we zijn er klaar voor!
Het bestuur heeft de tarieven voor 2021 als volgt vastgesteld:
te frezen oppervlakte:
0 t/m 75 m2
€ 15,00
76 t/m 125 m2
€ 25.00
126 t/m 150 m2
€ 35,00
151 t/m 200 m2
€ 45,00
201 t/m 250 m2
€ 50,00
Iedereen kan dus zelf bepalen hoeveel oppervlakte moet worden gefreesd en zien welke tariefgroep van
toepassing is. Het dienen uiteraard wel obstakelvrije, zoveel mogelijk aaneengesloten en duidelijk
afgebakende stukken grond zijn. Het moet voor de frezers volstrekt duidelijk zijn wat de bedoeling is.
Bij twijfel wordt de oppervlakte nagemeten.
Begin januari wordt het opdrachtformulier beschikbaar gesteld en kunnen opdrachten worden ingediend.
Zaterdag 30 januari is de laatste dag waarop opdrachten kunnen worden ingediend en betaald.
Te laat ingediende opdrachten en/of ontvangen betalingen worden niet in de eerste ronde meegenomen.
Voor deze leden bestaat de mogelijkheid om na de eerste ronde op basis van datum indienen/betalen
alsnog in behandeling te worden genomen.

Vrijwillig of inroosteren?

Het bestuur spant zich in om ons complex in een goede staat te houden en te zorgen dat alle leden op een
plezierige manier hun hobby kunnen blijven uitvoeren. Om de contributie en tuinhuur op een aanvaardbaar
niveau te houden is de inzet van vrijwilligers absoluut noodzakelijk. Te denken valt onder meer aan
structurele taken als het openen en afsluiten van ons toegangshek en het schoonhouden van de Groene
Keet. Maar ook tal van incidentele taken als de zomer- en winterschouw, het vernieuwen van
beschoeiingen en het ontruimen van verlaten tuinen vereisen menskracht!
Helaas wordt aan dergelijke oproepen maar mondjes maat gehoor gegeven. Onze statuten en
huishoudelijk reglement bieden voldoende mogelijkheden om taken verplicht op te leggen. Als de leden

zich niet vrijwillig willen inzetten voor algemene taken, ziet het bestuur zich genoodzaakt om de leden
verplicht te gaan inroosteren voor bepaalde taken. Bij veel tuinverenigingen is dit heel gebruikelijk.

Oproep om hulp – herhaling!!

Om het rooster voor 2021 weer te kunnen vullen is dringend behoefte
aan leden, die in een bepaalde maand of maanden ons toegangshek
willen openen en/of sluiten, dan wel de Groene Keet willen helpen
schoonhouden. Het kan toch niet zo zijn dat het toegangshek en/of
de Groene Keet komend jaar gesloten blijven!!
Wie voelt zich mede verantwoordelijk voor onze vereniging en meldt
zich aan voor één van beide taken?
Stuur een mailtje naar vtv.meertuinders@gmail.com of geef je op bij
één van de bestuursleden.

Jeugdige ‘inbrekers’

De afgelopen weken proberen knulletjes uit de omgeving op allerlei
manieren toegang tot ons complex te krijgen en bergingen te forceren.
Neem waardevolle spullen bij voorkeur mee naar huis of berg ze goed
op.
Voorzie bergingen van deugdelijk hang- en sluitwerk. Wees attent en
spreek ze zo mogelijk aan.
De wijkagent is ingelicht, maar kan vanwege andere prioriteiten weinig
voor ons betekenen.

Volle bak!

Het is niet te geloven, maar ons complex is vol! Geen tuin meer beschikbaar. Al geruime tijd wordt
moestuinieren landelijk gepromoot. Jaren hebben onze leden staan folderen, informatie gegeven,
passanten verleid om lid te worden én vaak staan blauwbekken om leden te werven. Wat we ook
probeeerden, het leverde niet één nieuw lid op.
Inmiddels is sprake van een overweldigende ledenaanwas: 35 nieuwe leden in één jaar en meerdere
aspirantleden op de wachtlijst.
Het bestuur overweegt dan ook om het grasveld achter de Groene Keet weer terug te brengen in de oude
staat en het te verkavelen in uitgeefbare tuinen.

Bestuur weer voltallig

Gelukkig is de gezondheid van Mieke Renes dusdanig verbeterd, dat zij heeft besloten om haar
bestuurstaken geleidelijk weer te gaan hervatten.

Laanbijeenkomsten

De in januari geplanden laanbespreken vinden digitaal plaats. Per laan krijgen de leden een e-mail
met enkele vragen én de oproep om ‘brandende’ kwesties kenbaar te maken.

Nieuwe leden

De afgelopen maand hebben zich drie nieuwe leden aangemeld. Het zijn de heren Groeneveld (AP 24), De
Boer (KO 29) en Netten (AB 36). De eerder als lid ingeschreven heer Tas gaat tuin BO 01 huren.

Einde van 2020

We hadden ons dit jaar zo anders voorgesteld,
maar het Corona virus meldde zich en beheerst
tot vandaag ons dagelijks leven. Geen eindejaarof nieuwjaarbijeenkomst, geen fysieke wensen
voor 2021. Het is even niet anders.
Het bestuur wenst niettemin alle leden van
De Meertuinders prettige feestdagen, een gezellige
jaarwisseling en voor komend jaar een goede
gezondheid met een overvloedige oogst toe.

