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Om de communicatie en de informatie beter te laten verlopen zullen wij u vaker via een nieuwsbrief
gaan informeren. Dit verzoek is naar voren gekomen tijdens de najaarsvergadering van za. 20 dec. j.l..
Najaarsvergadering
-Hierbij stond o.a. de begroting van 2015 op de agenda; helaas kon deze niet behandeld worden,
daar deze in de stukken met verkeerde cijfers stond vermeld; helaas pas geconstateerd tijdens/op de
vergadering. Deze begroting zal opnieuw worden opgesteld en tijdens de voorjaarsvergadering aan
de leden worden voorgelegd.
-Het bestuur heeft Jan Snoek en Michael Wolschrijn benoemd tot lid van verdienste, o.a. gezien hun
inzet, werkzaamheden en betrokkenheid voor Tigeno; dit werd met applaus bevestigd door de
aanwezige leden.
-Het bestuur heeft 2 nieuwe bestuursleden mogen/kunnen begroeten in de personen van Annelies
Bink (tuin 210) en Jackie Bekouw (tuin187), respectievelijk voor de functie van 2e penningmeester en
2e secretaris.
-In deze vergadering hebben zich ook 3 kascommissieleden aangemeld en wel dhr. J.v.d.Steur (tuin
150), dhr. R.Haster (tuin 193), dhr.A. Akgul (tuin 129) en mevr.S.Hantelmann (tuin 33) welke zich al
eerder had aangemeld.
-Dhr.Y.Middendorp (tuin 199) heeft zich opgegeven als mentor voor nieuwe tuinders om deze te
begeleiden en wegwijs te maken; dit n.a.v. een oproep/verzoek van het bestuur. Wij zoeken nog
meer mentoren; hiervoor kunt u zich opgeven via bestuur@tigeno.nl
-Iets heel anders; m.i.v. 1 febr. 2015 zal er bij de georganiseerde activiteiten voor de koffie en thee
betaald moeten worden en wel € 0,50 per kopje, gezien de oplopende kosten hiervan.
-Andere punten zullen (nog) tijdig aan u kenbaar worden gemaakt.
Hertaxatie tuinhuisjes i.v.m. de herbouwwaarde
Iedere tuinder die zijn huisje heeft laten her taxeren zal van ons het taxatierapport toegezonden
krijgen. Als u het niet eens bent met de getaxeerde waarde dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij

de Bond van Volkstuinders. De verdere details kunt u terugvinden in het schrijven, wat u binnenkort
van ons zult ontvangen.
Nieuw toegangshek
Bij de ingang van ons tuinpark is een nieuw hek geplaatst, daar 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.
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.
Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 11 januari 2015 bent u van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van Tigeno en
wel van 13 uur tot 17 uur.
Te Hooi en Te Gras – Ons Clubblad
Een nieuwe editie van de THTG kunt u terugvinden op onze website. Door hoge drukkosten hebben
wij moeten besluiten om deze keer de editie niet met de post te versturen. Wij zullen gaan kijken of
dit in de toekomst wel weer mogelijk is.
Feestdagen
Tenslotte wenst het bestuur u een goede jaarwisseling en een goed begin van 2015 toe; tot 11 jan.
2015 bij onze nieuwjaarsreceptie.

