Van de voorzitter …..

Het afgelopen seizoen 2011 kenmerkte zich door veel warmte en veel regen, wat goed
was voor de groentes om te groeien, maar ook voor het onkruid dat hier ontzettend goed
van wist te profiteren, wat ook goed te zien was op een aantal tuinen.
Het probleem werd hier en daar verergerd door het feit dat sommige leden voor langere
tijd met vakantie waren en zich niet gerealiseerd hadden dat alles gewoon doorgroeit,
ook al ben je met vakantie. Probeer daarom van tevoren om je tuin zo schoon en
onkruidvrij mogelijk te maken en kijk of iemand je tuin tijdens de vakantie kan laten
bijhouden en ook kan zorgen voor het op tijd water geven. Dit zorgt dan weer voor
minder overlast voor de andere tuinen. Het bestuur gaat hier dit seizoen scherper op
letten tijdens de maandelijkse tuincontroles.
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur een aantal leden moeten laten weten hun
lidmaatschap op te zeggen, doordat hun tuinen behoorlijk verwaarloosd waren en ook
herhaaldelijk aandringen om hier wat aan te doen, geen voldoende effect had. Deze
tuinen zijn inmiddels allemaal weer verhuurd aan nieuwe leden en besloten is om deze
tuinen (die vorig seizoen verwaarloosd waren achtergelaten waren) door de vereniging te
laten frezen, zodat de nieuwe leden een nette tuin krijgen opgeleverd.
Werkbeurten (2x per jaar een zaterdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur) werden het
afgelopen seizoen minder goed bezocht door sommige leden, zodat we een aantal taken,
die het bestuur graag had willen uitvoeren, niet gedaan konden worden. Voor dit jaar
gaan we verder met het vervangen van de waterleiding op het B-complex. Wat dan later
gevolgd kan worden met de herbestrating van een aantal paden.
Aan het begin van dit seizoen zijn tuinen, die verlaten zijn door leden die gestopt zijn,
schoongemaakt en ontdaan van alle achtergelaten rommel, wat uiteindelijk een berg vuil

van ruim 8 kuub opleverde. Deze berg vuil is met behulp van een aantal leden opgeruimd
in een container, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank!
We gaan dit seizoen verder met het scherper controleren van de toestand van de tuinen
en ook zal er op gelet worden dat tuinen niet een opslag worden voor allerlei rommel die
niet meer gebruikt wordt. Houdt het complex schoon en toonbaar en neem overtollige
rommel mee naar huis.
Ik wil alle leden namens het bestuur een mooi tuinjaar en een goede opbrengst
toewensen, zodat iedereen weer kan genieten van gezonde groenten en fruit van eigen
tuin.
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