Van de voorzitter …..

Beste Tochthoekers,
Het einde van het jaar 2015 is nabij, de feestdagen staan weer voor de deur en ik vind het
zinvol om terug te kijken naar wat het jaar 2015 ons gebracht heeft.
Kort maar krachtig was 2015 een relatief rustig jaar.
 De toegangshekken zijn geverfd.
Sommige delen van de hekken waren aangetast en roestvorming was reeds hier en daar
aanwezig.
 Tijdens de voor en najaarsstormen zijn op het complex enkele bomen gesneuveld. Tevens
zijn twee bomen preventief verwijderd. Deze bomen hebben we met vereende krachten
opgeruimd.
Er zijn twee onderwerpen welke ik nader wil toelichten, te weten ‘werkbeurt’ en
‘tuincontrole’.
Werkbeurten in 2015.
Het bestuur heeft voor de zomer besloten alle leden maar één werkbeurt te laten uitvoeren.
De reden hiervoor was dat beide complexen op dat moment er redelijk tot goed uitzagen. Dit
is (helaas) in de tweede helft van het jaar wel weer achteruit gegaan. Met andere woorden
werkbeurten blijven zinvol.
Het bestuur wil een andere invulling geven aan deze sociale bezigheid.
Werkbeurten in 2016.
Er wordt gewerkt aan het rooster voor 2016. Zodra het rooster beschikbaar is voor de leden,
zal het gecommuniceerd gaan worden via de bekende kanalen. Te weten, de website, mail en
uitgeprint op het infobord.
De focus in 2016 zal betrekking hebben op het snoeien van de slootkant (bramen), het
schoonhouden van de haagvoet aan de buitenkant, het upgraden van de schuilhut en
uiteraard mogen we de algemene gedeelten van beide complexen niet vergeten.
Ik daag één ieder uit met suggesties te komen, met als doel een opgeruimd en onkruidvrij
complex.
Tuincontrole in 2015.
2015 is een overgangsjaar geweest. Daan heeft de functie van tuincontroleur van mij
overgenomen doordat de leden mij de functie van voorzitter hebben gegund.

Tuincontrole in 2016.
Na enkele jaren van vragen of iedereen zijn of haar eigen gedeelte van het pad onkruidvrij
wil/ moet houden, heeft het bestuur besloten dit punt (het schoonhouden van je eigen pad)
over te brengen naar de tuincontrole. Op deze manier hoopt het bestuur beter te kunnen
sturen. Leden zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedeelte van het pad.
Voor mij persoonlijk was dit het eerste jaar als voorzitter van de tuinvereniging de
Tochthoek.
Het is voor mij een leerzaam jaar geweest met enkel uitdagingen, mede daarom kijk ik uit
naar 2016.
Dank aan alle leden voor jullie gezelligheid.
Tevens een dankwoord aan het bestuur voor jullie inzet (het blijft toch vrijwilligerswerk) en
de prettige samenwerking,

Mooie feestdagen en een vruchtbaar 2016.
Bas Piepenbroek
Voorzitter

