Nr. 23, 2e jaargang, 17 oktober 2020.

In een Nieuwsbrief in het voorjaar meldde het
bestuur dan ook dat ze hoopt dit aantal
samen terug te brengen, liefst nul.

De Nieuwsbrief is net als de
moestuin……raakt een beetje leeg.
Stond de teller in september 2019 op 13
Nieuwsbrieven, we zijn nu al bij nr. 23 !
Zo bezien hebben we al aardig ons best
gedaan.

In 2020 hebben we 1 royement moeten
toepassen, dat betrof een lid die al langer de
hoofdregels niet zo serieus nam en nog een
laatste kans kreeg, helaas.

Voor nu een paar korte berichtjes..
Corona
Sinds het invoeren einde maart van enkele
Corona maatregelen zijn deze niet
aangepast, dit was goed voor de
duidelijkheid.
Per heden toch een aanpassing:
. dringend advies om :
bij het hek,
bij de opstallen,
op de hoofdpaden,
een mondkapje te dragen.
. beperk het aantal mensen per tuin tot 2.
. houdt 2 i.p.v. 1,5 meter afstand.
. wil je met iemand praten, doe dat op een
zijpad of in je tuin.

Opzeggen/ wachtlijst
Zoals bekend moet je voor 1 oktober
opzeggen als je wilt stoppen. We hebben
enkele opzeggingen en ook tuinders die hun
oppervlakte willen verkleinen.
Daardoor lijkt het zo goed als zeker dat we
alle mensen op de wachtlijst ( ruim 20 ! )
tevreden kunnen stellen.
In de loop van november zal duidelijk worden
wie /waar een plekje krijgt.
Royementen
In 2019 hadden we 3 royementen, dat was
voor alle betrokkenen zeer vervelend.

We constateren een kentering, een plezierige
ontwikkeling!
Gaat alles nu goed …..nee helaas niet, maar
ook het aantal leden dat een waarschuwing
kreeg is afgenomen. Verdere afname is
gewenst, want waarschuwingen uitdelen en
ontvangen is voor niemand leuk.
Hou je aan de regels en bespreek een
knelpunt met de tuincommissaris.
Valeriaan ruimt op
Op de Valeriaan worden dinsdag 20 oktober
kapotte stenen en tegels naar de stort
gebracht, ieder mag daar bijleggen! Maar
absoluut geen ander AFVAL!!!
Koffie op zaterdagochtend
Van oktober tm januari wordt er geen koffie
geschonken op zaterdagochtend op De Punt.

De Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur met
informatie over VVCL.
Vragen over VVCL kun je mailen naar het secretariaat,
vvcl.leusden@gmail.com
Vragen over tuinen naar de tuincommissarissen,
tuinbeheervvcl@gmail.com
En vragen over financiën naar de penningmeester,
penningvvcl@gmail.com

