Nieuwsbrief
Tigeno
Fietsen, brommen en parkeren
Zoals bij u allen bekend is mag er op ons tuinpark NIET gefietst of gebromd worden. Een uitzondering
hierop is dat u in ieder geval in het bezit dient te zijn van de schriftelijke ontheffing van Tigeno om dit
wel te mogen. Tevens zullen op korte termijn borden met “verboden te fietsen/brommen” op ons
tuinpark geplaatst worden. Natuurlijk kunt u ook gewoon tuinders zelf hierop aanspreken ! ? Het is
tevens niet toegestaan om brommers, scooters, motoren en auto’s te plaatsen bij de containerplaats
(voor groen en afval) i.v.m. laden / lossen van deze containers.
Watermeterstand opnemen
Met ingang van dit jaar (het einde van het seizoen dient u zelf uw waterstand aan ons door te geven.
Hiervoor zijn er medio 15 aug. a.s. formulieren verkrijgbaar bij het clubgebouw/inkoop winkel en zijn
tevens via de site van Tigeno te downloaden. Hoe dit verder uitgevoerd dient te worden staat daarbij
vermeld (hetzelfde principe als bij u thuis).
Bestuursfuncties
Het bestuur zoekt met spoed tuinders welke zin en tijd hebben om een bestuursfunctie te vervullen.
Hierbij gaat het om de volgende functies, te weten: - 2e secretaris, - 2e penningmeester,
bestuursfunctie groenvoorziening/verfraaiing (t.b.v. Michael Wolschrijn) en 2e voorzitter. Indien u
hiervoor belangstelling heeft, dan kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur of een mail/brief sturen
naar Tigeno (mailadres is: info@tigeno.nl). De nodige informatie kunt u daarna via ons verkrijgen wat
voor welke functie inhoud. Alvast bedankt.
Nieuw toegangssysteem
Zoals bij u bekend zal Tigeno dit nieuwe systeem gaan inbouwen/toepassen op onze beide
toegangshekken. Echter, de planning hiervoor is iets anders gelopen als dat wij hebben verwacht.
Zoals het er nu uitziet zullen deze werkzaamheden binnenkort in verschillende fases gestart gaan
worden. Wij streven ernaar dat het gehele systeem medio voorjaar 2014 in werking zal zijn. Het leek
ons in ieder geval niet verstandig dit midden in het tuinseizoen te laten plaatsvinden. Wij houden u
daarvan verder op de hoogte.
Zoals bij u bekend is dient het (grote) toegangshek in de avonduren (in dit geval 21.00 uur dicht en
op slot te zijn. Voor het hek op de brug geldt in principe hetzelfde, daar dit tot 21.00 uur als
openbaar wordt aangemerkt. Voor het zijhek (zijingang) geldt, dat deze ALTIJD dicht dient te zijn. Dit
is ook uw eigen verantwoordelijkheid i.v.m. diefstal, vernieling e.d..
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