Beste medetuinders,
2019

december

Het jaar 2019 zit er bijna op en de winter staat er aan te komen.
De zomer van 2019 was warm en het hitte record is ook gebroken in de
afgelopen zomer.
Tot 40 graden en het was erg droog.
Het was jammer dat de pomp de vraag aan water niet altijd aan kon.
We gaan kijken wat we eraan kunnen doen om dat te verbeteren in 2020.
Met de algemene leden vergadering van het voorjaar zijn er vier bestuursleden
afgetreden.
Anja, Wim, Paul en Frans. Nogmaals dank voor de jaren lange inzet van jullie voor
de vereniging.
Er zijn toen vier nieuwe bestuursleden gekozen Albert, Karin, Peter en Raouf.
Er waren dit jaar enkele ongeruste tuinders. Het bestuur heeft hun uitgenodigd
om naar hun te luisteren, maar de verontrusting lijkt nog niet helemaal
verdwenen. We werken aan meer communicatie en bv een open spreekuur.
Nadere informatie volgt op de algemene ledenvergadering.
We werken er ook aan om een gezellige vereniging te blijven.
Het aantal vrijwilligers nam toe toen we in mei 2019 zijn begonnen met
opknapdagen met goede opkomsten en een gezellige afsluiting met koffie, soep
en broodjes.
Ook voor de klus zaterdagen was er een goede animo. Er is op deze dagen met
de vrijwilligers heel veel werk verzet. Onder andere aan het terrein bij de
poorten, overlast gevende bomen zijn verwijderd, de paden op het complex en
de houtwal aan de kant van de A73. Een paar verwaarloosde en verwilderde
tuinen zijn door deze inzet weer verhuurbaar gemaakt en inmiddels weer
verhuurd.
Om verwaarlozing en dergelijke te voorkomen is er op verzoek van leden om
duidelijke voorbeelden, een lijst met spelregels gemaakt die we op de website
kenbaar maken. We hopen dat onze leden deze gaan gebruiken om hun tuin
beter te onderhouden. Hoe iemand wil tuinieren is natuurlijk aan de tuinder zelf.
Bij deze willen we alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben in gezet
voor de vereniging bedanken.
Op de website kun je nieuws en nieuwe ontwikkelingen lezen.

Wij wensen alle tuinders weer een gezellig, vruchtbaar jaar en een gezond 2020
toe.

Met vriendelijke groet,
Albert van der Wijst

voorzitter Toss.

