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Nieuwsbrief VVCL
Het bestuur wil met ingang van dit jaar – naast
losse e-mails - de Nieuwsbrief naar haar leden
sturen.
Urgente mailing blijft bestaan maar met de
Nieuwsbrief probeert het bestuur enig overzicht
in het berichten verkeer te brengen.

Bezichtigingsdag
Johan en Henny ten Donkelaar hebben het
initiatief genomen om een
bezichtigingsdag te organiseren en doen via deze
een oproep:
Beste medetuinders,
Als van ouds komt er weer een bezichtigingsdag
op “de Punt”,
13 juli 2019
van 13.00 tot 17.00 uur.
Heel graag nog wat hulp van mensen, die leuke
ideeën hebben en willen meehelpen om er weer
een mooie dag van te maken.
Een tuingroet,
Henny ten Donkelaar
e-mail jjtendonkelaar@casema.nl

Terugblik op de ALV van 20 febr.
Op de ALV van 20 februari hebben wij niet
stilgestaan bij het overlijden van enkele leden, te
weten de heren R. Bobbert, R. Bijkerk,
A. Kraaikamp en J. Upperman, vertrouwde
gezichten die nu helaas weg gevallen zijn.
-Dhr. Upperman is een van de grondleggers
geweest van onze vereniging en was langjarig
voorzitter.
-Aalt Kraaikamp is vele jaren als tuincommissaris
op de Valeriaan actief geweest en heeft daar op
de hem eigen rustige wijze de zaken in goede
banen geleid.
De voorzitter had ook alle vrijwilligers willen
bedanken, die zich in 2018 voor de VVCL hebben
ingezet voor onderhoudswerk, bestellijsten rond
brengen, administratie bijhouden, bomen snoeien
langs de Asschatterweg, toiletten schoonhouden
etc. etc. Want zonder de inzet van vrijwilligers kan
een vereniging zoals de VVCL niet gaande
worden gehouden.
Bij deze aan ieder die in 2018 iets voor de VVCL
heeft gedaan, dank voor je inzet !
ALV concept-notulen febr. 2019
Deze zullen binnenkort per e-mail verstuurd
worden.

15 april 2019….tuinen schoon
Volgens de regelementen dienen de tuinen vanaf
15 april bewerkt te zijn. Ook wordt opgeroepen
om de tuinen op te ruimen en overbodige
materialen te verwijderen.
De tuincommissarissen zullen hierop toezien.
Mocht deze datum problemen op leveren dan
graag vòòr 15 april dit met de tuincommissarissen
bespreken en een andere afspraak maken.
Open composthopen
Deze vormen broedplaatsen voor ongedierte.
Ingaande 2019 gaat hier door de
tuincommissarissen meer op toegezien worden
en dat deze tijdig opgeruimd worden.

AED
De aanschaf van een AED betekent voor VVCL
2x een AED aanschaffen, voor elk complex één.
Besloten is dit niet te doen vanwege de prijs van
€.2500,- per stuk.
Ook is onduidelijk via welke AED/buurt app een
melding moet worden verricht.
In theorie “geeft” het apparaat instructie tijdens
gebruik maar dit moet niet te simpel gezien
worden, training in gebruik is gewenst. Het beleid
is dus : 112 bellen.
Info map voor nieuwe leden
De Info Map voor nieuwe leden is gereed. De
secretaris beheert dit document en stuurt het per
2019 naar elk nieuw lid.
De beide tuincommissarissen, Hans en Dick,
zorgen voor een papieren exemplaar op de 2
locaties.
Deze Info Map wordt, eenmalig aan alle leden ter
kennisname als apart document bij deze
Nieuwsbrief meegestuurd.

Factuur 2019
De facturen zijn door de penningmeester
verstuurd, gedateerd op 13-3-2019.
Graag ziet de penningmeester uw betaling vòòr 3
april 2019 tegemoet op rekening:
NL63 INGB 0004 7729 35, VVCL Leusden
onder vermelding van:
naam,
registratienummer en
tuinnummer(s).
Heeft u meerdere tuinnummers dan ontvangt u
per tuin een afzonderlijke factuur.
Bestuursoverleg
De bestuurs overleggen in 2019 zijn gepland op:
16 mei, 12 september, 14 november.
Al naar gelang de situatie kan hier vanaf geweken
worden.

Projecten
We hadden een mooie zomer en gelukkig hadden
we drinkwater voor de tuinen…. Echter wat te
doen als het verboden wordt om de tuinen met
drinkwater te besproeien? Het Bestuur zal
alternatieven gaan inventariseren.
Om tuinafval op de Punt af te voeren zijn er twee
groendepots in de wijken….best een stuk lopen.
Kunnen we zelf een groendepot op de Punt
aanleggen? Onderzocht wordt hoe e.e.a.
technisch gerealiseerd kan worden en wat dat
kost.

Doe-dagen in 2019
Deze zijn dit jaar op 4 mei + 21 september.

Wormenmest
Ad Kranenburg is van plan wormenmest te laten
komen. Belangstellenden die van hem deze mest
willen afnemen kunnen direct met Ad contact
opnemen. Dit is een initiatief van Ad en staat los
van de VVCL tuinwinkel.

