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LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN 2016
Dit is de laatste nieuwbrief van dit jaar. Hierin
treft u de belangrijkste punten van de Najaarsvergadering van 17 december jl. aan en ook nog
wat aanvullende andere berichten.
ANDERE SECRETARIS, GEEN PENNINGMEESTER
Nancy Fontaine is sinds zaterdag jl. officieel
secretaris van Tigeno. Zij heeft het secretariaat
overgenomen van Isabel Gonsalves, die er om
persoonlijke reden mee is gestopt. Na zorgvuldige
overweging heeft Jerry Mouthaan besloten om
het penningmeesterschap te beëindigen. Voor
laatstgenoemde functie is er dus een vacature.
Jammer, want we missen nu een financiële
man/vrouw in het bestuur.
Hebt u kennis van financiën en wilt u wat
betekenen voor de vereniging? Dan bent u vast
de penningmeester, die we nodig hebben! Niet
onbelangrijk: de tijdsinvestering is maar beperkt,
omdat een belangrijke deel van de financiële
administratie wordt uitgevoerd door de medewerkers van het Bondsbureau. Hebt u interesse?
Mail dan een bericht naar: bestuur@tigeno.nl.
TWEE LEDEN VAN VERDIENSTE
De tuinders Bob Veenstra en Peter Burchartz zijn
benoemd tot Lid van Verdienste. Bob heeft zich
30 jaar lang ingezet voor de bouwcommissie.
Peter was de afgelopen jaren voorzitter van
TIGENO, en gelijktijdig secretaris en soms ook
penningmeester.

Beiden heren werden bedankt voor hun grote
inzet en ontvingen een officiële certificaat,
het daarbij horende speldje van de Bond van
Volkstuinders en een bos bloemen.
NIEUWJAARSRECEPTIE 15 JANUARI
De nieuwjaarsreceptie is op zondag 15 januari
tussen 13 en 17 uur. Het bestuur nodigt u en alle
andere tuinders uit om dan in het clubhuis te
komen proosten op het nieuwe jaar. U bent van
harte welkom!

BEGROTING GOEDGEKEURD
De leden hebben de voorgestelde begroting
goedgekeurd, waarmee het bestuur budget heeft
gekregen om in 2017 uitgaven te doen.
OPNIEUW GASCONTROLE IN 2017
Het project gascontroles 2016 is niet verlopen
zoals we het graag gewild hadden. Daarom wordt
dit herhaald in 2017, maar in een andere opzet.
Het bestuur vindt veiligheid erg belangrijk.
Vandaar dat we de gaskeuringen opnieuw doen.
Vooraf zal uitgebreid worden gecommuniceerd
hoe de keuring zal verlopen en welke eisen aan
de gasinstallatie wordt gesteld.
INTERNETAANSLUITING VERBETERD
Veel tuinders maken gebruik van het internet
(WIFI) in het clubhuis. Voor hen is er het goede
nieuws dat de snelheid van de verbinding is
verhoogd. Wel komt er een nieuw wachtwoord.
Dat wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.
ACTIVITEITEN GEÏNVENTARISEERD
Het bestuur heeft geïnventariseerd welke
wensen er bij de tuinders zijn voor het komend

tuinjaar. We zijn verheugd dat er veel gereageerd
is. De voorgestelde activiteiten zullen worden
afgestemd met die op volkstuincomplex De
Eendracht. Jeroen Florack is de coördinator van
de Ontspanningscommissie van Tigeno.

Het is de bedoeling dat tuinders in de toekomst
zelf hun gegevens in AFAS kunnen inzien en
aanpassen. Dit zgn. extranet wordt naar
verwachting in de loop van 2017 ingevoerd.
REKENING 2017 KOMT IN JANUARI
In de maand januari ontvangt u de rekening voor
het jaar 2017 van de Bond van Volkstuinders.
In de specificatie treft u een uitleg van de kosten
voor uw tuin.
Sommige tuinders hebben helaas de stand van
watermeter niet (tijdig) doorgegeven. In dat geval
is het waterverbruik geschat.

TERUGBLIK SINTERKLAASFEEST
Het Sinterklaasfeest op zondag 27 november was
weer een groot succes. De goedheiligman en zijn
pieten verzorgden samen met clown Juju een
gezellige middag voor ruim 20 kinderen en
kleinkinderen van Tigeno.

HEKKEN DICHT IN DE WINTER
Dit keer is er geen winterbewoning op Tigeno
goedgekeurd door de BVV, waardoor ons park
nog kwetsbaarder is voor inbrekers dan andere
jaren. Ons dringend advies: sluit alles goed achter
slot en neem voorzorgsmaatregelen!
Sluit vanaf 1 oktober tot 1 april ALTIJD het hek
van de hoofdingang. Sluit ook het hek van de
parkeerplaats tussen 17.00 en 8:00 uur.
Vanaf 18 uur mag dit hek zelfs op het nachtslot
(hendel in het gat en dan de sleutel omdraaien).
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
MINDER SPREEKUUR IN DE WINTER
In de winter heeft het bestuur maar één keer in
de maand spreekuur: op zaterdag 14 januari en
11 februari van 10 tot 12 uur. Vanaf 11 maart zit
het bestuur weer op de 2e en 4e zaterdag van de
maand.

PRESENTATIE AFAS
Marjan Kraaij (Hoofd Financiën Bondsbureau)
heeft op 17 december een presentatie geven van
het automatiseringssysteem AFAS. De gegevens
die Tigeno in het verleden zelf bijhield, worden
nu in één centraal computerprogramma (AFAS)
van de Bond vastgelegd. Het gaat zowel om de
gegevens van de tuinen van Tigeno als van de
tuinders. Belangrijk: een kopie van het
identiteitsbewijs en het BSN-nummer van
tuinders staan niet in AFAS. Inmiddels maken veel
tuinparken in Amsterdam van AFAS gebruik.
Ook wordt AFAS gebruikt om de in- en uitgaven
van Tigeno bij te houden. De registratie wordt
gedaan door de medewerkers van het Bondsbureau, maar de penningmeester van Tigeno
blijft altijd voor de cijfers verantwoordelijk.

Uiteraard kunt u uw vragen en reacties altijd
kwijt met een e-mail naar: bestuur@tigeno.nl.
Het bestuur zit er niet voor zichzelf, maar voor
Tigeno. Alle input van tuinders is dan ook van
harte welkom!

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2017

