
Aan de leden en donateurs,

In deze tweede nieuwsbrief van 2019 enkele mededelingen en punten van aandacht.

Werk op de tuin
Zoals onlangs in een mail al is aangegeven, wordt er weliswaar op de avonden niet meer in de 
voedseltuin gewerkt, maar op zaterdagen is er nog van alles te doen.
Zoals de composthoop verder afgraven, de kavel ploegen en bladcompost dat tussen de rabarber 
ligt op de tuin aanbrengen. Ook willen we graag het onkruid tussen de stenen op de plas 
verwijderen, zodat het er weer netjes uitziet.
Er is ook nog boerenkool die een keer geoogst moet worden, als het zover is krijgen jullie per mail 
de vraag om een keer overdag te komen helpen, zodat het voor de vrijdag naar de Voedselbank 
kan. 

Aanspreekpunt Kapberg
Om verwarring te voorkomen heeft André met Walter van de Kapberg afgesproken dat hij, André, 
het aanspreekpunt is voor de Kapberg. 

Gereedschap
Het tuingereedschap is nagekeken en zal waar nodig gerepareerd en/of aangevuld worden.
Van een aantal gereedschappen zijn er op dit moment minder dan toen we in 2019 begonnen.
Het zou kunnen zijn dat leden per ongeluk een schoffel of hark meegenomen hebben naar hun 
eigen kavel. Zouden jullie eens willen kijken of dat misschien het geval is? En zo ja, het weer bij de 
gereedschapkist willen zetten? Ook gereedschap dat iemand over heeft is bij ons van harte 
welkom.

Composteren
Het gebeurt nog steeds dat er afval van leden op de composthoop wordt gedeponeerd. Nogmaals 
het verzoek om dit niet te doen. Voor de nieuwe leden: het is de bedoeling dat leden op hun eigen
kavel hun tuinafval composteren of het meenemen naar huis.

Stallen vervoermiddelen
Fietsen, scooters, brommers. scootmobielen, bakfietsen kunnen op de plas worden gestald. 
Graag achter het hek, meteen links, zodat ze zo min mogelijk in de weg staan.
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Presentielijsten
We gaan vanaf het nieuwe seizoen in 2020 weer werken met papieren presentielijsten.
Iedereen die tijdens de werkmomenten in de voedseltuin komt werken, zet zijn of haar 
handtekening op de lijst. 

Vacatures
We zijn erg blij mee te kunnen delen dat we kandidaten hebben gevonden zowel ter vervanging 
van onze secretaris als van de voorzitter.
Dierdre neemt het secretariaat van Willy over als de leden tijdens de jaarvergadering instemmen 
met haar als bestuurslid.
Eveneens op de jaarvergadering zal de leden gevraagd worden Anne-Miek Stroomer te benoemen 
als voorzitter, ter vervanging van André.
Ook willen we het bestuur graag uitbreiden. Naast de functies van voorzitter, penningmeester en 
secretaris kan een bestuurslid specifieke taken toegewezen krijgen van en in overleg met het 
dagelijks bestuur, maar ook algemene taken. 

Het bestuur
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