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Financiën
Op de jaarvergadering komen ook de financiële
afrekening voor 2016 en de begroting voor 2017
aan bod.
In ons verenigingsgebouw/kantine op de
Noorderhoek liggen de stukken ter inzage op
de beide zaterdagen 21 en 28 januari en op de
beide woensdagmiddagen 18 en 25 januari.
Ze liggen ook een half uur voor de start van
de jaarvergadering ter inzage.

JANUARI 2017 nr. 1

Een nieuw jaar met nieuwe kansen en
mogelijkheden. En een nieuw jaar met naar ik
hoop een goede gezondheid voor u en uw
naasten. Want dat is toch wel erg fijn!
2016 was mijn eerste jaar als voorzitter, ik zie er
met plezier op terug. Er is veel werk verzet en
daardoor ziet de entree van het complex op de
Noorderhoek er nu keurig uit. De hagen komen
op goede hoogte en breedte, de schouwpaden
zijn netter, de schooltuin beter onderhouden en
het baggeren en snoeien is nog in volle gang.
Tijd om in 2017 naar De Domp te kijken en
daar de zaak ook weer helemaal bij de tijd te
brengen.

Als vereniging kunnen we tevreden zijn met het
mooie positieve resultaat. Het servicepunt
(inclusief de tuinkas) en de kantine deden goede
zaken. Toch lopen onze reserves langzaam terug
en moeten we, om financieel gezond te blijven,
de contributie aanpassen. Dit ondanks het feit
dat we een goed jaar gedraaid hebben. We
hebben minder leden, de kosten voor het
onderhoud stijgen en er zijn nog een aantal
grote klussen die uitgevoerd moeten worden.

Maandag 30 januari zie ik u graag op onze
jaarvergadering, een mooie gelegenheid om
elkaar weer te zien en te spreken. En natuurlijk
om samen de toekomstplannen op de beide
tuincomplexen te bespreken.
We vieren feest in 2017 want we bestaan 80
jaar, we gaan een actie starten om meer leden te
werven, De Domp is aan renovatie en een toilet
toe en we gaan aan de slag op Vak G. Op de
jaarvergadering krijgt u er alles over te horen.

Henk Bouma
Penningmeester
Nut & Genoegen
Tjotterstraat 15
8605 AD Sneek
0515-230971

Ook over de financiën en over de aanpassing
van de contributie. Niet het leukste onderdeel
van de vergadering, maar wel noodzakelijk!

Secretaris Sip de Ree

Info: www.volkstuinensneek.nl
Ik hoop op een goede opkomst en inbreng van
uw kant!
Ingrid Wagenaar

Doorgeven adres- en email (wijzigingen):
nutengenoegenf35@gmail.com

Voorzitter
1

NUT & GENOEGEN
Van het servicepunt:
Attentie: Maandag 30 januari 2017 is de
laatste dag voor het inleveren van de
zaadlijsten!!!!!!!!

1937 - 2017
--------------------------Een volkstuintje hebben betekent:
-

Denk bij het invullen van de bestellijsten goed
na over wat u allemaal wilt gaan verbouwen aan
groenten, knollen, bollen etc.
De meest gangbare (groente)zaden kunnen in
ons servicepunt prima op voorraad gehouden
worden. Daar zit genoeg doorloop in. Maar
uiteindelijk zijn we natuurlijk niet een
groothandel die alles op voorraad heeft, houd
daar rekening mee.

Contact met de natuur
Een gezonde bezigheid
Gezonde recreatie
Gezonde lichaamsbeweging
Ontspanning en rust
Gezellige contacten
Geeft een gezond voedingspakket

En bedenk: Kopen bij en via ons servicepunt
betekent winst voor u en de vereniging!

De moestuintip van februari:


Veel tuinders maken de laatste jaren gebruik
van het aardappelras Mozart.
Garant heeft het ras Mozart wel op voorraad
onder nummers 7240 en 7245.
Bij Van der Wal zaadhandel & tuinwinkel is
dit ras dit jaar niet leverbaar, maar als goede
vervanger wordt door deze firma het ras Sayada
aangeraden. U vindt dit onder nummer 7073 in
de zaadgids van Van der Wal.



Volkstuinders gezocht!
Zowel op De Domp als op de Noorderhoek
zijn nog een aantal mooie tuintjes vrij.
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Vruchtbare grond is goed voor de grootte,
opbrengst en kwaliteit van je groenten.
Breng zo mogelijk om de twee of drie jaar
op de helft of een derde van je grond,
goed verteerd, organisch materiaal aan.
Denk hierbij aan tuincompost of oude
stalmest.
Organisch materiaal zorgt voor een
vezelrijke humus en voedingsstoffen in de
grond. De humus absorbeert water en
zorgt dat planten daarbij kunnen. De
grond zal hierdoor langer vocht
vasthouden en zal de doorwatering in
zware kleigrond verbeteren.

