NIEUWSBRIEF APRIL 2022
Beste tuinders,
De eerste fysieke Algemene Ledenvergadering sinds twee jaar, is in aantocht . . . . . . .

14 Mei Algemene Leden Vergadering
De ALV zal plaatsvinden op 14 mei 2022 om 14.00 uur
Hierbij alvast de verkorte versie van de agenda. In de komende De Kweeklust zullen de vergaderstukken
geplaatst worden.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen van 13-11-2021
Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
Financiën: a. Goedkeuring begroting 2022
b. Vaststellen financieel verslag 2021
6. Kascommissie: a. Verslag jaarcijfers 2021
b. Benoeming kascommissie
7. Beleidsvoorstellen 2022:
a. Voortgang Keurmerktraject (AVVN) t/m dec. 2022)
b. Voorstel aanpassing HuisHoudelijkReglement
8.
9.
10.
11.

Bestuursverkiezing: u kunt zich tot 5 mei kandidaatstellen voor een bestuursfunctie
Bestuurssamenstelling: Roland, Els en Aad stellen zich ver/herkiesbaar
Commissies aan het woord
Rondvraag

Hakselen 9 april
Zie de website https://www.tuinparkkweeklust.nl/kweeklust/actueel

Inventarisatie gereedschappen
De komende tijd zullen alle gereedschappen van Kweeklust door de technische commissie geïnventariseerd
worden. Er zal dan ook een lijstje komen van de gereedschappen die geleend kunnen worden door de
tuinders. Gereedschappen voor algemeen gebruik staan in de karrenloods. Na gebruik het gereedschap weer
schoon en heel terugzetten. Lekke banden of defect gereedschap melden via de infomail. Voor de nieuwe
tuinders: een waadpak (maat 40 of 43) kan geleend worden via de infomail.

De paden van Kweeklust
Het is ons de laatste tijd opgevallen dat de paden versperd worden op diverse plaatsen. Het is verboden om
een bigbag, stapels hout, stenen, snoeiafval of een kar langer dan een dag op het pad te plaatsen. Ook fietsen
(van bezoekers) moeten op uw eigen tuin geplaatst worden. De karren na gebruik direct terugzetten, zodat
ook andere tuinders die kunnen gebruiken, zeker op de ‘grof-vuil-inzameldag’, iedere dinsdag namiddag. Laten
we er samen voor zorgen dat Kweeklust begaanbaar blijft....
Overleden
Sjaan Jager tuin 44 is op vrijdag 18 maart 2022 overleden. Een In Memoriam vindt u in de eerstvolgende Kweeklust.

Het bestuur

