NIEUWSBRIEF
VOLKSTUINVERENIGING GROET
mei 2020

Beste leden,
Het is al weer even geleden dat wij elkaar bij de Algemene Ledenvergadering op 5 maart jl. hebben
gezien. De tuinen liggen er inmiddels prachtig bij en iedereen is druk aan het zaaien, planten en het
oogsten. Het lijkt het bestuur een goede zaak om de leden 2 maal per jaar te informeren over het
reilen en zeilen in de vereniging. Daarom deze eerste nieuwsbrief.
Wat is er na 5 maart veel gebeurd. Naast mooie gebeurtenissen ook trieste.
Hanneke Wiegers
Op 5 mei jl. is oud bestuurslid Hanneke Wiegers overleden. Hanneke tuinde de laatste jaren niet
meer maar velen zullen haar herinneren als een warme en vriendelijke vrouw. Ze is jarenlang een
gewaardeerd lid van het bestuur en de vereniging geweest. Wij wensen degene die haar lief hebben
heel veel sterkte toe.
Corona
Het leek zo ver weg toen wij de eerste berichten uit China kregen dit voorjaar. In rap tempo
verspreide het virus zich over de wereld. We hebben er inmiddels allemaal dagelijks mee te maken.
Eerder heeft het bestuur een mail uit laten gaan. Wij vroegen jullie rekening met elkaar te houden.
Ook nu nog gelden de regels van het RIVM op ons complex. Houdt afstand en trek handschoenen aan
bij het gebruik van pompen, gieters en kruiwagens. Wij hopen dat een ieder gezond zal blijven.
Oogstfeest
Hoe gezellig het vorig jaar ook was het bestuur heeft besloten het oogstfeest, dit jaar niet door te
laten gaan. De gezelligheid van dicht bij elkaar zitten is met de huidige regels niet mogelijk.
Wij hopen in 2021 weer een oogstfeest te kunnen organiseren.
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Algemene ledenvergadering
De opkomst (20 leden) was hoger dan vorig jaar er waren wat afmeldingen door ziekte, overmacht
en Corona. Het was een informatieve vergadering. Er is een terugblik op 2019 gegeven en vooruitblik
naar 2020. Er is een hoop besproken en vastgesteld. Zo is het aangepaste huishoudelijk reglement
vastgesteld. Na akkoord van de kascontrolecommissie werd de gepresenteerde jaarrekening 2019 en
de begroting 2020 vastgesteld. Er is een nieuwe penningmeester benoemd! Geen van de leden had
gereageerd op de vacature van penningmeester. Het bestuur had Siem van Langen (de vader van…)
bereid gevonden het komende jaar de honneurs waar te nemen. Hans Teijgeler -meer dan 7 jaar
penningmeester- is tijdens de vergadering bedankt voor zijn diensten. Helaas kon hij niet aanwezig
zijn. De bloemen met een bedankje van het bestuur zijn aan hem thuis overhandigd.
Verder heeft Robin aangegeven naarstig op zoek te zijn naar leden, die wat klussen willen doen. Kees
Modder maait regelmatig de kanten en doet de aansluiting en revisie van de pompen. Het zou fijn als
de klusgroep wat wordt uitgebreid. Mogelijk word je benaderd. Met name het schoonmaken van de
sloten in het najaar is een punt van zorg. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje sloot. Er
was wat onduidelijkheid over wat wel en niet mocht ten aanzien van kasjes. Het bestuur heeft een
document opgesteld met de regels. Verder kwam er in de rondvraag een vraag over de snoei bij de
entree van het complex. Het bestuur heeft aangegeven dat het niet helemaal goed is gegaan.
Toegezegd werd dat zo nodig voor nieuwe aanplant gezorgd kon worden. Verder kon worden gemeld
dat er 3 mensen op de wachtlijst staan.
De avond was weer goed verzorgd dank aan allen die zich bezig hebben gehouden met de verzorging
van de innerlijke mens! Binnenkort ontvangt u de notulen van de vergadering
Website
De vereniging heeft een eigen website, deze is vorig jaar door Rob Sporre ontworpen. Tijdens het
oogstfeest is de site door Jan Veter officieel in gebruik genomen. We gaan de site dit jaar wat
upgraden voor het gebruik op mobiele telefoons. Op de site is het reglement te vinden. Nieuwe
leden kunnen zich via de site aanmelden. Ook onze vereniging is sinds vorig jaar op social media te
vinden. Wij hebben een eigen Facebookgroep Volkstuinvereniging Groet. Mike en Wendy zijn de
beheerders. Als je op Facebook zit meldt je aan bij de groep. Er wordt regelmatig op gepost.
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Bestuurszaken
Na de ledenvergadering is het bestuur 1 maal bijeen gekomen. Belangrijkste actie punten voor dit
jaar zijn:
 Verlengen huur met de gemeente Bergen voor de komende 10 jaar
 Entree aan de achterzijde aanpassen
 Verzorgen van een nieuwsbrief
 Bekijken of er nestkast(en) geplaatst kunnen worden
 Upgraden website
 Goed voorbereiden schouw najaar 2020
 Vernieuwen dakbedekking Vinkenboet
Stekkentafel
Tijdens de jaarvergadering werd het idee geopperd om bij de Vinkenboet een tafel neer te zetten.
Daarop kunnen stekken of zaden worden gelegd, die leden over hebben. Als je stekjes over hebt
plaats ze bij de Vinkenboet. Wie heeft er nog een opklapbaar campingtafeltje beschikbaar ?
Laat het even weten aan 1 van de bestuursleden.
Jan Veter
Ons erelid heeft aangegeven per direct te willen stoppen met tuinieren. Het tuinieren valt hem zwaar
en de zin is er een beetje af. Jan kennende zal hij zijn gezicht nog regelmatig laten zien. Misschien
kunnen wij hem af en toe blij maken met wat groenten van eigen tuin. Ereleden moet je met egards
behandelen. Het bestuur zal passend afscheid van hem nemen.
Vrij gekomen tuin(en)
Er is een mail naar de leden gegaan over vrijgekomen tuinen. Als je interesse hebt in deze tuin(en)
2 x 100 m2 maak het dan kenbaar aan Maaike of Marja. Als niemand interesse heeft kan de tuin aan
de nummer 1 van de wachtlijst worden aangeboden.
Tot slot
Kortom er is veel gebeurd sinds begin maart. Wij hopen dat jullie het leuk vinden om op deze manier
geïnformeerd te worden. Wij zijn benieuwd naar jullie reactie. Rest ons jullie een heel vruchtbaar
jaar toe te wensen. Tot op de tuin.
Namens het bestuur
Marc Zwart
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