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Namens het bestuur voor alle tuinders die helaas niet aanwezig waren op onze Nieuwjaarsreceptie;
een mooi, goed jaar toegewenst met uiteraard veel zonneschijn en saamhorigheid. Onze
Nieuwjaarsreceptie op 11 januari was weer druk bezocht met een goede sfeer en iedereen had
alweer zin in het nieuwe tuinseizoen. Bekijk de foto’s op
http://www.tigeno.nl/foto/album129/index.html
Beëindiging werkzaamheden 1e secretaris
Om persoonlijke redenen heeft Ton Nottelman helaas besloten om zijn werkzaamheden als
1e secretaris te beëindigen. Ton zal tijdens de Voorjaarsvergadering een toelichting geven. Hij heeft
aangegeven dat hij tot uiterlijk de voorjaarsvergadering zijn werkzaamheden voor Tigeno zal
uitvoeren en overdragen.
Overgang van ING naar RABO
Zoals wij al eerder aan u hebben laten weten heeft het bestuur besloten om van ING naar de RABO
bank over te stappen. Dit heeft geen gevolgen voor het betalingsverkeer van u naar Tigeno.
Deze overgang heeft inmiddels plaats gevonden. Indien u via de ING betalingen heeft gedaan worden
deze door Tigeno nog steeds ontvangen en zijn bekend bij de penningmeester.
Betaling contributie 2015
Wanneer wij contact met u hebben per mail dan weet u dat de aangepaste facturen van de
contributie opnieuw bij u aangeboden worden. We vragen u nog even geduld te hebben maar we
doen er alles aan om u zo snel mogelijk een correcte rekening te sturen. Het is kort dag maar de
betaling dient in ieder geval voor eind februari 2015 bij ons binnen te zijn.
Penningmeester met eigen E-mailadres
Alleen voor financiële zaken kunt u met ingang van heden de penningmeester direct via de mail een
bericht sturen; daarmee ontlasten we het secretariaat. Het mailadres is : penningmeester@tigeno.nl
Hertaxatie tuinhuisjes
Iedere tuinder die zijn huisje heeft laten hertaxeren heeft per mail of per post inmiddels het
taxatierapport toegezonden gekregen. Als u het niet eens bent met de getaxeerde waarde dan kunt
u hiertegen zelf (individueel) bezwaar maken bij de Bond van Volkstuinders (BVV). Laat ons per mail
of post weten dat u bezwaar maakt! Na hertaxatie stuurt de BVV aan het bestuur van Tigeno de
nieuwe taxatiewaarde waarna de teveel of te weinig betaalde premie door ons met u wordt
verrekend.
LET OP: De uiterste datum voor het indienen van bezwaar is 31 maart 2015.

Nieuw toegangshek
Bij de ingang van ons tuinpark is een nieuw hek geplaatst omdat het oude was beschadigd. Om het
hek op slot te kunnen doen moet u eerst de hendel met de zwarte knop die onder het slot zit
verdraaien en dan vervolgens de pen in het gat in de grond te laten zakken waarna u de sleutel kunt
omdraaien. Deze pen zorgt tevens voor een extra vergrendeling. Indien het vriest (in de grond)
wordt u verzocht om deze pen NIET te gebruiken, daar deze anders vast in het gat komt te zitten.
Wilt u er wel opletten dat dit hek in de periode 1 oktober – 1 april, 24 uur per dag is afgesloten. Het
hek op de brug dient in deze periode vanaf 17:00 uur op slot te zijn.
Activiteiten 2015
Op 17 januari. j.l. zijn er weer enthousiaste tuinders bij elkaar gekomen om voor jong en oud
activiteiten te organiseren voor het seizoen 2015. De organisatoren hebben er weer zin in. Houdt u
binnenkort de site van Tigeno en de publicatieborden in de gaten. De coördinatie van de geplande
activiteiten ligt bij Nancy en Cindy; de coördinatie van de barbezetting is in handen van Johanneke.
THTG
Vanuit het bestuur hebben we besloten om de THTG 2 X per jaar te laten verschijnen (op A4 formaat)
en wel 1 in het voorjaar en 1 in het najaar. Echter deze edities worden niet meer per post gestuurd,
maar er zullen er per keer 150 stuks van worden gedrukt en vanuit de winkel kunnen deze dan
worden meegenomen. Tevens zullen deze edities digitaal via de site van Tigeno te lezen zijn. Dit is
een soort van “tussenoplossing” vanwege de hoge kosten van het drukken en het versturen.
Werkroosters/Containers/Groencontroles/Inkoopwinkel
Voor de tuinders die hun verplichte uren voor de tuinwerkzaamheden moeten uitvoeren is het dit
jaar iets anders geregeld; je kunt nu zien wanneer je wat moet doen op de website van Tigeno.
Klik op http://tigeno.nl/index_bestanden/Page701.htm
Ditzelfde geldt tevens voor openingstijden van de containers, inkoop winkel en de te houden
groencontroles (vanaf 4 april a.s. de 1e keer). Klik op http://tigeno.nl/index_bestanden/Page520.htm
Tuinders zonder e-mailadres krijgen hun werkrooster zoals gewoonlijk per post thuis gestuurd en op
de publicatieborden verschijnen andere bijzonderheden.
Spreekuur bestuur
Het bestuur is van april t/m september alleen op de 2e en 4e zaterdag bereikbaar voor overleg. Op de
overige (zater)dagen is contact met het bestuur alleen mogelijk per mail of post. Wij doen ons best
om uw mails binnen een week te beantwoorden. In augustus heeft het bestuur vakantie!

