
Bericht	  van	  het	  Bestuur	  14	  maart	  2016	  
	  
	  

	  

Dit	  Bericht	  sluit	  aan	  op	  de	  ALV	  van	  vorige	  week,	  11	  maart.	  	  
De	  notulen	  zijn	  bijgevoegd.	  Daarnaast	  nog	  enkele	  nabranders:	  
	  
Personele	  zaken	  
-‐	  De	  kascommissie:	  Marlies	  wordt	  vervangen	  door	  Tjarco.	  José	  
zal	  de	  kascontrole	  nog	  één	  keer	  uitvoeren.	  Marlies,	  heel	  veel	  
dank	  voor	  jouw	  hulp	  de	  afgelopen	  drie	  jaar.	  En	  Tjarco,	  fijn	  dat	  je	  
dit	  voor	  ons	  wilt	  doen.	  
-‐	  De	  terreincommissie:	  wie	  volgt	  Monique	  op	  in	  deze	  cie	  om	  
samen	  met	  Carla	  en	  Evelien	  de	  cie	  te	  bemensen?	  Meld	  je	  aan!	  
	  

	  

Bessen	  
De	  groenstrook	  met	  de	  bessenstruiken	  tegenover	  tuin	  10	  wordt	  
door	  Peter	  onderhouden	  (dankjewel	  Peter!).	  Iedereen	  kan	  er	  
straks	  weer	  bessen	  van	  plukken.	  Hou	  er	  wel	  rekening	  mee	  dat	  
de	  bessen	  alléén	  bedoeld	  zijn	  voor	  leden,	  niet	  voor	  gasten	  van	  
leden.	  En	  neem	  dan	  een	  ‘beschaafde’	  hoeveelheid	  mee:	  geen	  
boodschappentassen	  vol,	  want	  zo	  kunnen	  andere	  leden	  er	  ook	  
plezier	  van	  hebben.	  
	  

	  

Oproep	  1:	  elektra	  
Wie	  kent	  een	  elektricien	  die	  een	  paar	  uurtjes	  bij	  ons	  de	  elekra	  
wil	  aanpassen?	  We	  zitten	  nagenoeg	  zonder	  straatverlichting	  en	  
hebben	  een	  deskundige	  nodig.	  	  
	  

	  

Oproep	  2:	  tuinfeest	  
Er	  zijn	  organisatoren	  nodig	  voor	  het	  jaarlijkse	  tuinfeest.	  	  
De	  datum	  is	  9	  juli.	  Anna	  heeft	  zich	  al	  gemeld.	  Wie	  doet	  er	  mee?	  

	  

Water	  
Vanaf	  1	  april	  staat	  de	  waterpomp	  weer	  aan	  en	  kunnen	  we	  weer	  
water	  tappen.	  Denk	  er	  aan	  de	  je	  geen	  opgerolde	  tuinslang	  aan	  
de	  waterkranen	  hangt;	  daar	  zijn	  ze	  niet	  sterk	  genoeg	  voor	  en	  
dan	  gaan	  ze	  stuk.	  En	  vergeet	  niet	  voor	  wat	  bakjes	  met	  water	  
voor	  de	  vogels	  te	  zorgen.	  	  
	  

	  

Oproep	  3:	  zonnepanelen	  
Misschien	  zijn	  zonnepanelen	  iets	  voor	  onze	  vereniging?	  Hans	  
gaat	  dit	  nader	  onderzoeken.	  Wie	  van	  de	  leden	  heeft	  hier	  
ervaring	  mee	  en	  wil	  hem	  hierbij	  helpen?	  Meld	  je	  dan	  aan.	  
	  
	  

	  

Reacties	  naar:	  dehondermorgen@gmail.com	  


