NIEUWSBRIEF TIGENO
2015 – nummer 2

Bij deze nieuwsbrief treft u tevens een actueel overzicht van een aantal zaken welke voor ons tuinpark van
toepassing zijn, nu we weer voor een nieuw tuinseizoen staan. Bijvoorbeeld openingstijden van winkel,
(groen)-afval, hekken, contact met bestuur, wel/niet fietsen etc.
Betaling contributie 2015
De betalingen voor de contributies 2015 komen goed binnen; heeft u deze nog niet betaald voor 31 maart ?
Dan bent u helaas te laat en wacht u hiervoor een boete van € 25,00.
Beëindiging werkzaamheden als 1e Penningmeester
Per direct heeft Jan-Willem Reinders, onze 1e penningmeester zijn werkzaamheden neergelegd. Dit door
o.a. persoonlijke en gezondheidsredenen. Wilt u 1e penningmeester zijn of informatie daarover horen
neem dan contact op met het Bestuur (bestuur1@tigeno.nl)
Gebruik van zout op de paden
Wij verzoeken u dringend doch vriendelijk om géén zout meer te gebruiken op de paden tegen de groei van
onkruid; het grondwater huishouden wordt hierdoor vervuild en de haag planten kunnen hier niet tegen en
gaan dood. Wij rekenen op uw medewerking. Tijdens de (groen)-controles zal hier op worden gelet.
Verandering van uw gegevens
Nogmaals een dringende oproep om wijzigingen van uw adres, telefoonnummer of emailadres aan ons
door te willen geven via de mail : bestuur1@tigeno.nl of per brief of loop op de 2e of 4e zaterdag even
binnen in de bestuurskamer. Wanneer informatie niet bij u aankomt bent u zélf verantwoordelijk voor het
missen van informatie en riskeren van boetes en aanmaningen.
Brandgevaar – check gasflessen, leidingen, accu’s etc.
Onlangs is er helaas weer een tuinhuisje afgebrand. Kan allerlei oorzaken hebben maar voor je het weet is
het te laat. Check of je gasflessen, aansluitingen & gasleidingen nog veilig zijn door de datum te
controleren. Check accu’s op onder andere aansluitingen e.d.. Plaatsen van een houtkachel in huis kan
alleen na vooraf een aanvraag en goedkeuring van het bestuur. Hout of afval (ver)-branden in de tuin is te
allen tijde verboden.
Maandelijkse controles – uitstel is niet mogelijk
Elke 1e zaterdag van de maand wordt gecontroleerd of u uw tuin en pad heeft opgeruimd/gesnoeid etc. Dat
geldt ook voor het bijhouden van uw groenstrook of andere werkzaamheden voor Tigeno.
Uitstel vragen aan het bestuur heeft geen zin. Ook niet als u op vakantie gaat. Vraag buurman/vrouw,
kennissen etc. om het over te nemen.
Wanneer u uw Tigeno werkzaamheden niet kunt doen, graag tijdig doorgeven. Deze uren moeten wel op
een ander tijdstip worden ingehaald. Helaas moeten wij boetes geven wanneer werkzaamheden niet
(tijdig) worden uitgevoerd
Overgang van ING naar RABO
De overgang van ING naar de Rabo bank is inmiddels gerealiseerd. Dus voor al uw betalingen maakt u
alleen nog maar gebruik van: NL87RABO 0300823231 t.n.v. Tigeno BVV en altijd met vermelding van uw
naam en tuinnummer.
Feestelijke start nieuwe seizoen
Op zondag 17 mei van 13.00 – 17.00 uur is er een openingsfeest voor het nieuwe seizoen in de kantine.

