Van de

(waarnemend)

voorzitter …..

Terugblik 2014.
Ik weet nog dat ik, in maart dit jaar, met de eerste mooie warme dagen in onze tuin
bezig was en terug dacht aan het jaar 2013. Wat hadden we in 2013 met de
tuinvereniging een goede weg ingeslagen, onder andere afval opgeruimd en alle paden
vernieuwd.
Wat zou er, vroeg ik mij af, in 2014 op ons af zou komen. Uiteraard moest ik ook onze
eigen tuin niet vergeten.
Heel veel ideeën spookten door mijn hoofd. Op dat moment kreeg ik een goed gemikt
kluitje klei tegen mijn schouder aan gegooid.
Toen, die warme dagen in maart, leek Kerstmis nog heel ver weg.
En nu, nu staan we een paar dagen voor het einde van 2014, alleen nog kerst en de jaar
wisseling en dan kunnen we terugkijken op een bijzonder maar vreemd verlopen jaar.
Persoonlijk had ik bijvoorbeeld die warme dagen in maart niet kunnen bedenken dat ik
nu als waarnemend voorzitter het jaar zou overdenken.

Ton had al meerdere malen aangegeven na dit jaar te willen stoppen met het
voorzitterschap, hij wilde meer rust en kunnen genieten van zijn tuin.
Ook al kan ik hem geen hand meer geven, ik wil mijn dank uitspreken voor de afgelopen
jaren waarin hij met overgave zijn functie binnen het bestuur heeft ingevuld.

Tevens wil ik van deze mogelijkheid gebruik maken om een paar onderwerpen aan te
halen, zoals;
* de tuincontrole, het blijft lastig om iedereen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Bijvoorbeeld iedereen attenderen op het feit dat we geen onkruid tolereren op de
algemene paden. En sommige leden extra aansporen om meer aandacht te besteden aan

zijn of haar tuin.
* de 2 verplichte werkbeurten per jaar zijn vooral een sociaal gebeuren en bedoeld om
elkaar beter te leren kennen. Wel zijn er binnen het bestuur ideeën welke te maken
hebben met een andere benadering of invulling hiervan. Later meer hierover.
Rest mij één ieder goede kerstdagen toe te wensen, een mooi uiteinde en een geweldige
start van 2015.
Tot ziens op de tuin.
Met groet,
Bas Piepenbroek (waarnemend Voorzitter)

