
Beste leden en donateurs,

In de tweede nieuwsbrief vragen we jullie aandacht voor enkele belangrijke onderwerpen.

Bij afwezigheid van leidinggevenden
Onlangs ontvingen jullie al een mail, waarin wij aangaven dat er ook in de tuin gewerkt kan worden
als er geen leiding aanwezig is.
Het kan zijn dat er door vakanties, ziektes of om andere redenen geen leiding aanwezig kan zijn op 
de werkmomenten. Er kan dan door de overige leden en donateurs wel op de tuin gewerkt 
worden. Ook op andere momenten dan op de vaste werkmomenten is er altijd wel wat te doen in 
de moestuin. Zoals gezegd, met droog weer water geven en waar nodig onkruid verwijderen.
De leiding kan het schoolbord gebruiken om aan te geven wat er gedaan kan worden.

Schenking RABO
Met de RABO Clubkas Campagne mochten de klanten van de bank door middel van elk drie 
stemmen een sponsorbedrag verdelen. Niet de bank, maar de klanten bepaalden hiermee welke 
vereniging of stichting welke financiële bijdrage verdiende voor het realiseren van de clubdoelen. 
Doordat 93 klanten op de Biologische Moestuin Vereniging Hengelo hebben gestemd, ontvingen 
wij een bedrag van € 398,04.
Voor dit bedrag zijn twee picknicktafels gekocht en we hopen van het restbedrag een aanaarder te 
kunnen kopen voor de tuintractor.

Gezellige avond 6 juli jl.
Dames van de leiding hebben spontaan een gezellige avond georganiseerd op 6 juli jl.
Er waren lekkere hapjes en drankjes en het was schitterend weer.
Op deze avond zijn meteen de twee picknicktafels ingewijd.

Bijenkast op de tuin?
Van enkele leden kwam de vraag of zij een bijenkast op de tuin mogen plaatsen.
Graag willen we van jullie horen of daar ernstige bezwaren tegen zijn, bijvoorbeeld in verband met
een allergie. 

Privacywetgeving
Het bestuur is doende te achterhalen wat de regels van de nieuwe privacywet voor ons 
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betekenen. Enkele punten waar we vanaf nu rekening mee moeten houden zijn de volgende:
- Er mag in mail niet meer dan één geadresseerde in het vak ‘Aan’ staan. Andere mailadressen die  
  dezelfde mail behoren te ontvangen moeten in BCC gezet worden. Dat geldt ook voor leden 
  onderling.
- Op Facebook en website mogen geen foto’s geplaatst worden van leden of hun kinderen zonder 
  toestemming.
- Voor het toezenden van nieuwsbrieven aan alle leden en donateurs is toestemming vereist. 
- Leden moeten te allen tijde inzage kunnen krijgen in welke gegevens van hen bewaard worden 
   en wie die in kan zien.
- Alle gegevens van ex-leden moeten een jaar na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd zijn 
uit de administratie.
In de vorige nieuwsbrief hebben we gezegd dat we, om ondersteuning te kunnen ontvangen m.b.t.
de te ondernemen stappen, lid wilden worden van de Vereniging voor Hobbytuinders, AVVN. Het 
bleek dat het lidmaatschap zoveel kosten met zich meebrengt dat het voor onze vereniging niet 
haalbaar is.
Jullie ontvangen binnen afzienbare tijd een brief, waarin vermeld staat welke gegevens we van 
jullie bewaren en waarom. Ook zal dan toestemming gevraagd worden nieuwsbrieven te blijven 
versturen en foto’s te plaatsen op Facebook en website.
Dus….wordt vervolgd.

Facebook
Op Facebook heeft de vereniging een eigen pagina. Een gedeelte is openbaar, en er is een 
gedeelte alleen voor leden.
André en ook Marga laten hier regelmatig berichtjes achter die te maken hebben met de tuin of 
met tuinieren in het algemeen.
Het zou leuk zijn als ook leden en/of donateurs af en toe een berichtje plaatsen. Dat hoeft niet 
per se over onze eigen tuin te gaan, maar leuke weetjes of evenementen elders zijn ook 
interessant.

Vacature secretaris
In 2020 is Willy aftredend en ze heeft nu al laten weten dat ze zich niet herkiesbaar zal stellen.
Dat betekent dat er dan een vacature is voor bestuurslid/secretaris. Het is nog lang geen 2020, 
maar we willen tijdig op zoek naar vervanging en een kandidaat in de gelegenheid stellen een tijdje
mee te lopen alvorens definitief te besluiten wel of geen secretaris te willen worden.
Is er iemand die er voor voelt, of ken je iemand die hier geknipt voor is, laat het ons weten.

Vervanging voorzitter
André ziet zich genoodzaakt, in verband met het achteruit gaan van zijn fysieke gezondheid, het 
voorzitterschap over te dragen. We zoeken dus iemand die het van hem over wil nemen. André is 
bereid lid van het bestuur te blijven, maar moet het kalmer aan doen.
We willen heel graag weten wie er voorzitter zou willen zijn of iemand kent die dit zou kunnen 
worden en die achter het doel van de vereniging kan staan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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