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Beste tuinders, leden en donateurs,

Financiële afrekening 2015

Namens het bestuur wens ik u allen een goed,
gezond en voorspoedig 2016 toe, met wederom
veel genoegen op uw stukje grond.
Het bestuur nodigt u van harte uit om op
maandag
25
januari
onze
jaarlijkse
ledenvergadering bij te wonen. Op de agenda
vindt u ook het agendapunt: bestuursverkiezing.
Per 25 januari stop ik als voorzitter van deze
mooie vereniging.
Op 9 februari 2005 begonnen we als commissie
met de voorbereidingen voor de verhuizing van
het oude tuincomplex naar het nieuwe, waar we
nu met veel plezier tuinieren.
Daarna, in 2010, werd ik bestuurslid en
voorzitter van de herinrichtingscommissie,
waarin we veel werk hebben verzet en veel
vergaderd om te komen tot het resultaat wat we
allemaal kennen. Na het overlijden van
voorzitter Jan Degen mocht ik dit mooie werk
als voorzitter van de vereniging voortzetten.
Na elf jaar van besturen is het nu tijd dat iemand
anders het roer overneemt en deze club verder
leidt en opbouwt. Ik heb daar het volste
vertrouwen in. En ik ga door met één van mijn
hobby’s: tuinieren.
Nog iets geheel anders: op ons oude
tuincomplex zal, zoals u allemaal ondertussen al
wel weet, het AZC worden gebouwd. Dit wordt
dus onze buur. Eerst zou het geheel klaar zijn in
januari, toen in maart, maar nu is de streefdatum
juli van dit jaar. En de reden hiervoor is dat de
levering van de woonunits erg wordt vertraagd
door de vele woningen die er in ons land
gebouwd moeten worden. Als bestuur hebben
we al aangeboden bereid te zijn de bewoners te
helpen met de aanleg van volkstuintjes, op hun
eigen terrein.
Ik sluit af met een hartelijke groet en hoop velen
van u te mogen begroeten op onze
Jaarvergadering.

Een mooi positief resultaat voor de kantine en
het servicepunt. Onze vereniging kan hier zeer
tevreden over zijn.
Toch laat de jaarrekening een negatief resultaat
zien door een doorgeschoven rekening van
Extension hekwerken uit 2014 en de gekochte
tuinhokjes en de bjinstappen. De investering
voor de tuinhokjes verdient zich echter in 5 jaar
terug.
Verder werden er een Stihl heggenschaar en een
Husqvarna zweefmaaier aangeschaft.
Er waren ook hoge onderhoudskosten aan de
bosmaaier.
Aandachtspunten voor het komende jaar zijn:
1. vervangen bosmaaier
2. mest bestellen bij het servicepunt
3. bestellen = betalen
Op zaterdag 16 en 23 januari liggen de
financiële stukken in de kantine ter inzage.
Ook liggen dezelfde stukken een half uur voor
de jaarvergadering ter inzage.
Met dank aan oud-penningmeester Henk Ipema,
fijn dat Henk mij hierbij nog behulpzaam wil
zijn.
Penningmeester Henk Bouma
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