Van de voorzitter …..

Jaaroverzicht 2016
Beste tochthoekers,
Het is weer tijd voor de lijstjes en de terugblikken, dus ………
Het jaar 2016 is bijna voorbij en het tuinseizoen is voor de meeste al klaar.
Even stilstaan bij het afgelopen jaar en een klein stukje schrijven voor op de website.
Helaas komt dat qua tijd slecht uit. Mijn werkgever vond het namelijk verstandig als ik
met een studie zou beginnen. Dus ben ik in september met een Hbo studie begonnen.
Naast mijn baan vraagt dit een hoop tijd en komen andere zaken, zoals de moestuin, op
een lager pitje te staan. Gelukkig verzet mijn vrouw het meeste werk in onze moestuin.
Binnen het bestuur heeft, bij de meeste van jullie al bekend, een wijziging
plaatsgevonden. Henk heeft afscheid genomen (Henk, nogmaals dank voor je inzet).
Henk is reeds vervangen door Hennie van Hal (Hennie, welkom en succes).
Kritisch naar jezelf kijken dat is wat het bestuur regelmatig doet maar dan naar de
vereniging. Het bestuur vond het nodig om het logo van de vereniging te moderniseren.
Ik denk dat het goed gelukt is en via deze weg, dank aan de ontwerper.
De eerste logodoek is inmiddels geplaatst voor de schuilhut. De tweede komt bij het hek
aan de kant van de Akkerdreef. Op het A-complex is helaas geen plek.
Halverwege 2015 heeft het bestuur de tweede werkbeurt afgeschaft en voor 2016 is
gekozen voor een andere opzet. Nog steeds op de zaterdagochtend maar nu in grotere
groepen en maar 1 maal per jaar. Wel hebben we vaker een beroep gedaan op
vrijwilligers. Dit willen we voor 2017 wederom zo opzetten.
Echter, wanneer blijkt dat meer werkbeurten noodzakelijk zijn, zullen we het oude
concept van 2 werkbeurten per jaar weer inzetten.
Het bestuur is afgelopen jaar benaderd door een bedrijf dat droge mest in een andere
vorm aanbied. Tijdens de algemene ledenvergadering 2016 is middels een korte film
uitgebreid ingegaan op deze nieuwe grondverbeteraar. Deze mest is vervolgens, naast de
bekende koemestkorrels, opgenomen in ons assortiment. De eerste resultaten en
berichten van leden die het geprobeerd hebben zijn positief.

Leden die de tuin(vereniging) verlaten laten meestal veel troep achter, helaas betekent
dit dat het bestuur opdraait voor het opruimen van de achter gelaten tuin. Tenslotte
willen we het terrein zo snel mogelijk gereed hebben voor verhuur. Daarom is begin dit
jaar weer een container (kosten, 400 euro) met vuil afgevoerd. De ex-leden zijn zich
vaak niet bewust van het feit dat de kosten van zo’n container doorberekend zullen
worden.
Ik wil nogmaals mijn dank uitspreken aan de organisator van de jaarlijkse barbecue en
alle vrijwilligers die hebben geholpen.
SUPER gezellige happening, volgend jaar weer? Ja. Gepland, Zaterdag 9 september.
Iedereen heel fijne feestdagen en een mooi en gezond 2017.
Met groet,
Bas Piepenbroek
Voorzitter

