
Beste leden en donateurs,

Het tuinseizoen is weer begonnen, er is door leden al druk gewerkt in de tuin.
In deze brief enkele punten waarvoor we jullie aandacht vragen.

Lezing bibliotheek
Op 8 februari heeft André een lezing gehouden over hoe onze vereniging teelt voor de voedselbank. Door 
middel van een Powerpoint-presentatie werd de aanwezigen uit de doeken gedaan hoe de vereniging is 
ontstaan en hoe wij ons doel proberen te bereiken.

Boekenweek
Van de bibliotheek was ook een uitnodiging binnen gekomen om in het kader van de Boekenweek, thema 
natuur, iets te laten zien van ons biologisch tuinieren.
Er was aardig wat belangstelling en André heeft ook nog wat zaden kunnen verkopen.

Slingerbeurs
Op vrijdag 9 maart vond weer de Slingerbeurs plaats in het ROC. We hebben afspraken kunnen maken met 
Gildebor, over het opnieuw bestraten van een gedeelte van het pad. 
Ook hebben we met  het reclamebureau De Lijn afgesproken dat ze ons helpen bij het vormgegeven van 
een flyer. Binnenkort zullen hierover afspraken worden gemaakt.

Hengelose Groenmarkt op zaterdag 19 mei
De gemeente Hengelo is lid geworden van de Operatie Steenbreek, dat tot doel heeft om bewoners bewust
te maken van de gevolgen van ‘versteende’ tuinen en ze te bewegen hun tuin 
Klimaat- en natuurbewust in te richten. Wil je lezen wat de Operatie Steenbreek inhoudt, kijk dan eens op: 
http://www.operatiesteenbreek.nl/
De gemeente heeft het plan om op zaterdag 19 mei 
(vanaf ca. 11.00 uur tot 16.00 uur een groenmarkt te organiseren in de binnenstad, parkeerplaats achter de
Hema).
De Hengelose groene organisaties kunnen zich tijdens deze markt presenteren aan de bewoners.
Een mooie gelegenheid om onze bekendheid te vergroten. Als er voldoende leden bereid zijn om deze 
zaterdag onze vereniging te vertegenwoordigen, zullen ook wij deelnemen aan de markt. Graag horen we 
van jullie of we deze zaterdag op jullie kunnen rekenen.
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Open dag 2018
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief wordt er ook dit jaar een ‘Weustdag’ georganiseerd. De datum is 10 
juni, van 11.00 uur tot 16.00 uur.
We zouden op deze datum ook onze open dag willen houden, daarvoor is het echter nodig dat voldoende 
leden zich melden om een paar uur op de tuin te komen staan.
Om de boel op te bouwen zijn van 9.00 uur tot 11.00 uur minstens twee leden nodig en voor de bemanning
van de kraam minimaal zes, voor wisselende uren. 
Laat het ons voor 10 mei weten of je beschikbaar bent. Bij onvoldoende belangstelling van de kant van de 
leden zullen we niet deelnemen aan deze open Weustdag.

AVG: Inspanningswet
Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de 
nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven. Ook alle vormen van verenigingen, groot en klein, moeten aan 
de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van verenigingen om actief veel stappen te ondernemen: alles 
omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Wat moeten we doen? We zijn verplicht om zaken 
juridisch vast te leggen. 
ICT: software- en virusscanners moeten altijd up-to-date zijn. Er moeten veilige back-ups gemaakt worden 
om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ransomware. En onze 
cloud-oplossing zou Europees moeten zijn. Dit zijn nog maar enkele zaken die elke vereniging op orde moet 
hebben. Ook e-mailverkeer en gegevens op een website zijn aan voorwaarden verbonden.
Er is veel onduidelijkheid hoe kleine verenigingen dit allemaal moeten gaan regelen en wat dit voor ons gaat
betekenen. Daarom overweegt het bestuur het lidmaatschap aan te vragen van de Vereniging voor 
Hobbytuinders, AVVN. Leden van deze vereniging kunnen op verschillende vlakken ondersteuning krijgen. 
Hoe je als vereniging lid wordt van de AVVN, wat de kosten zijn en wat de voordelen van het lidmaatschap 
zijn, komt men ons binnenkort persoonlijk vertellen. 
Het besluit om lid te worden moet door de ledenraad genomen worden. We komen hier op terug.

Kavel vrij
Deze week is kavel 12 verhuurd, dat betekent dat er nog één kavel vrij is. 

Kavel nr. 19
Kavel nr. 19 zal binnenkort door de onderhoudsploeg gefreesd worden, in verband met 
gezondheidsproblemen van de huurder.

Paden schoon houden
We willen jullie nogmaals vragen om de tegelpaden en het plateau zo schoon mogelijk te houden.
Dit om uitglijden te voorkomen. 

De werkmomenten
De werkmomenten liggen vast, normaal gesproken zijn dat de dinsdag- en donderdagavond en de 
woensdag en de zaterdagmorgen. Zo af en toe zal er een uitzondering zijn. Op de homepagina van onze 
website, aan de linkerkant, staan altijd de twee eerstvolgende werkmomenten vermeld, zie:
http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/
In de moestuinagenda staan alle werkmomenten voor het hele jaar opgesomd, zie:
http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/moestuinagenda/

Met vriendelijke groet,
Het bestuur 
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