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volgt (over de oorzaak van de rotte vloer, of er
sprake is van nalatigheid aangevraagde offertes
e.d.) voordat van vervanging van de vloer wordt
overgegaan. Vanzelfsprekend doen we echt
noodzakelijke reparaties in het clubgebouw wel.

Dit kan problemen geven, want het Bestuur is
verre van volledig, waardoor nu al alleen de
meest noodzakelijke bestuurswerkzaamheden
worden gedaan.

CAMERATOEZICHT OP TOEGANGSHEKKEN,
CONTAINERS EN CLUBHUIS

Peter Burchartz (de huidige voorzitter van
Tigeno) heeft aangegeven dat hij uiterlijk voorjaar
2017 zijn voorzitterschap beëindigd. Bij voorkeur
eerder.

Belangstellenden voor een bestuursfunctie
kunnen voor informatie een mail sturen naar
bestuur@tigeno.nl. Uiteraard is het mogelijk om
een periode mee te lopen en ingewerkt te
worden. Er wordt begin oktober een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering
gehouden waaruit een voorzitter, secretaris en
penningmeester moeten komen.
Wanneer zich géén nieuwe bestuursleden
melden, gaat Tigeno – volgens de reglementen –
onder curatele en neemt de BVV het over. De
winkels, kantine en andere voorzieningen op het
tuinpark gaan dan dicht. Ook kan Tigeno dan niet
meer zelf beslissen over haar uitgaven.

Jan Snoek en Ab van Vliet hebben een aantal
camera’s geplaatst op ons
tuinpark. Zij hebben de
werking laten zien tijdens de
Ledenvergadering van mei.
Camerabewaking moet de
veiligheid op en om het
tuinpark verbeteren.

De camera’s staan gericht op het toegangshek en
de containers op de parkeerplaats en ook bij het
pleintje en de ingang van het clubgebouw. Op
deze plaatsen is de camerabewaking duidelijk
aangeven met stickers.

IEDERE AVOND HEKKEN SLUITEN

Ondanks de camera’s blijft het noodzakelijk om
vanaf 21 uur alle hekken (het toegangshek én het
brughek) dicht én op slot te doen. Bedankt voor
uw medewerking!

GROF VUIL BIJ CONTAINERS IS VERBODEN
Met nadruk willen wij u erop wijzen dat het
VERBODEN is om GROF VUIL in én buiten de
container te plaatsen. Matrassen, televisies,
ijskasten, accu’s etc. dient u zélf af te voeren.

UITSTEL VERBOUWING TOILETGROEP

De toiletgroep wordt nog niet verbouwd, omdat
de vloer in het clubgebouw verrot is. Het geld van
de toiletgroep is voorlopig gereserveerd voor de
vloer.
In de Voorjaarsvergadering van 21 mei is gezegd
dat in de Najaarsvergadering een terugkoppeling

HOUT BRANDEN VERBODEN, OOK VOOR BBQ
Barbecue in uw tuin is leuk en gezellig. Maar doe
het alleen op de juiste manier. Dus, gebruik
alleen HOUTSKOOL en steek deze alleen aan met
AANMAAKBLOKJES. Dus NIET met HOUT of
andere materialen (nooit met spiritus!).

In Amsterdam zijn er zes afvalpunten waar u al
uw afval GRATIS kwijt kunt. Zo is er een afvalpunt
in Geuzenveld: op de Seineweg 1, nabij de
Haarlemmerweg (slechts 10 autominuten vanaf
Tigeno). Hier kunt u dagelijks terecht van 8 tot 17
uur (niet op zondag).

HUISVUIL IN RESTAFVAL-CONTAINER

Huisvuil doet u in grijze KOMO vuilniszakken van
60 liter (of andere zakken met een gelijke inhoud)
die u in de “restafval”-container kwijt kunt. Het
woord zegt het al: alléén RESTAFVAL.

GASCONTROLES

Vanaf 1 juni worden er op de tuinen nacontroles
uitgevoerd van de gasinstallaties. Dit wordt
namens het bestuur uitgevoerd door de
Bouwcommissie en enkele vrijwilligers.

WINTERBEWONING NU AANVRAGEN

Ondanks dat het seizoen pas begonnen is, willen
wij al een oproep doen aan de tuinders die
winterbewoning willen aanvragen: wilt u dit zo
spoedig mogelijk doen en wel vóór 15 augustus
a.s.
Dit geeft nog steeds GEEN zekerheid dat u
daarvoor toestemming krijgt, omdat de BVV op
dit moment bezig is om hier bepaalde nieuwe
criteria aan te verbinden. De criteria van 2015 zijn
in ieder geval een richtlijn hiervoor. Wij houden u
op de hoogte.

NIET FIETSEN EN SCOOTEREN OP TIGENO

Van 1 mei tot 1 oktober mag er
niet gefietst en gescooterd
worden op Tigeno. Ook niet op
de buitensingels.

Uitzondering: ouderen en minder validen met
een zichtbaar Tigeno-plaatje en kinderen tot 7
jaar. Motoren mogen nóóit op het terrein rijden.

Dit voorkomt overlast voor de buren en/of
bezoek van de brandweer.
Houd a.u.b. rekening met elkaar door aan te
geven bij uw buren dat u gaat BBQ-en.
VOORKOM OVERLAST! Dus ook geen vuurkorven
Zeven dagen per week BBQ is een vorm van
OVERLAST!

HONDEN ALTIJD
AAN DE LIJN EN
UITWERPSELEN
OPRUIMEN

Trouwens ook van
katten. Het grind is
geen kattenbak!

KRUIWAGENS OP DE PARKEERPLAATS

Wilt u bij uw kruiwagen NIET aan de fietsnietjes
bij de ingang vastzetten? Deze zijn bestemd voor
fietsen, scooters e.d. Kruiwagens kunt u
vastmaken aan de rekjes bij de GLASBAK.
Natuurlijk is het NIET de bedoeling dat u de
kruiwagen voor dagen (of weken!) laat staan,
zodat de rekjes niet gebruikt kunnen worden
door andere tuinders. Mocht u zich hier niet aan
houden, dan zal het bestuur uw kruiwagen
VERWIJDEREN. Alvast hartelijk bedankt voor uw
medewerking.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Het bestuur zoekt nog steeds vrijwilligers om een
aantal algemene en technische werkzaamheden
uit te voeren. U kunt zich melden op zaterdag bij
het bestuur of per mail naar bestuur@tigeno.nl

