Jaaroverzicht 2018 tuinvereniging
Beste tuinvrienden,
In deze drukke tijden moet ik, en misschien u ook even stilstaan bij het moment dat het jaar 2018 al
weer bijna voorbij is. Wat heeft dit jaar ons gebracht en wat hadden we willen doen maar is er niet
van gekomen.
Dus 2018 in een notendop.
 Qua bestuur is 2018 een rustig jaar gebleken, geen veranderingen in leden of verschuivingen
in functie. Ik ben in ieder geval trots op de huidige bezetting en de inzet van ieder
bestuurslid, in zijn of haar functie. Het blijft tenslotte vrijwilligerswerk.
 Doordat er enkele leden de tuinvereniging hebben verlaten bleek er voor het bestuur een
hoop troep achtergebleven. Dit is dan ook de reden waarom er begin van dit jaar een
container nodig was om de troep af te voeren om de tuinen enigszins verhuurbaar te maken.
 Bedrijven, scholen en verenigingen in Nederland en dus ook onze vereniging werden bij wet
verplicht om in een document te beschrijven hoe de vereniging omgaat met uw privacy. Het
zogenoemde privacy beleid.
 De nieuwe schuilhut blijkt een groot succes, met enige regelmaat zit men gezellig onder de
overkapping te keuvelen over koetjes en kalfjes en die lange, veel te hete en droge zomer.
Het water is niet aan te slepen/zuigen. Ik wil bij deze iedereen die deel uitmaakt van het
waterteam bedanken voor de vele keren dat zij de pomp hebben aangezet om al die blauwe
tonnen weer te vullen met water. Ook dit is vrijwilligerswerk wat naar mijn idee te weinig
wordt gewaardeerd. De schuilhut heeft in 2018 een mooie beschermlaag gekregen alleen het
dak moet nog een 2e laag dakbedekking krijgen.
 Wederom een groot succes (dat vind ik) was de jaarlijkse barbecue. Goed georganiseerd,
gezellig, lekkere salades (thuis gemaakt) en dank aan alle vrijwilligers voor de hulp bij het
opbouwen en opruimen van de tent en het meubilair.
 Tijdens de algemene ledenvergadering is afgesproken dat de toegangshekken voorzien gaan
worden van nieuwe cilinders. Dit is nog niet gerealiseerd en schuift door naar 2019.
Tot hier want het notendopje stroomt over.
Ik wil iedereen hele fijne feestdagen, een gezond en groeibaar 2019 toewensen.

Met groet,

Bas Piepenbroek
Voorzitter

