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Het bestuur gaat vervolgens aan de slag met de
zaken die we afgesproken hebben.
Denk er om dat het deze keer op een DINSDAG
is!
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Beste tuinders en lezers,
Een voorspoedig nieuwjaar toegewenst vanuit
het bestuur. We hopen natuurlijk op een goed
tuinjaar én op een goed jaar voor u allen qua
gezondheid en voorspoed. Als volkstuinders
zitten we sowieso goed: onderzoek heeft
uitgewezen dat het hebben van een volkstuintje
garant staat voor een langer en gezonder leven!

De stukken voor de jaarvergadering krijgt u per
email of per post tegelijk met deze Nieuwsbrief.
Ingrid Wagenaar

Voorzitter

Financiën
Beste tuinders op de Domp en Noorderhoek,
Het tuinjaar 2019 kunnen we afsluiten met een
voordelig saldo van € 4081,87. Dit mooie
resultaat hebben we te danken aan de inzet en
het werk van de vele vrijwilligers die steeds
weer klaarstaan in de kantine en in de winkel.
Ook konden we besparen op een aantal andere
posten zoals secretariaatskosten. Daarnaast is
eindelijk het toilet op de Domptuin gerealiseerd
en daarvoor was vorig jaar al een post voor
gereserveerd waar we ruim binnen zijn
gebleven. Zo kon ook de renovatie van het
clubhuis op de Domp nog meegenomen worden
in het geheel van die kosten.
Op de komende jaarvergadering hoop ik u wat
meer te kunnen vertellen over alle financiële
zaken en de begroting voor 2020. Met daarin
natuurlijk de plannen die wij als bestuur hebben
voor het nieuwe jaar.
Marten Boonstra
Penningmeester

Binnenkort hoop ik u te zien op onze jaarvergadering. Een mooi moment om elkaar de
hand te schudden en samen de plannen voor
2020 te bespreken. Sytse Durksz stopt, na 7
jaar!, met zijn bestuurswerk voor de vereniging.
Ledenadministratie en tuinuitgifte hoorden bij
zijn vele taken. Gelukkig hebben we een
tuinder bereid gevonden om in het bestuur
plaats te nemen. Het is Berend Mooibroek van
Vak H tuin 19 . Het is aan de leden om hem wel
of niet te kiezen.
Wilt u zelf ook in het bestuur of kent u iemand
die daar geschikt voor is, geef het dan aan ons
door vóór de vergadering, dan hebben we
meerdere personen waar we uit kunnen kiezen.

In ons verenigingsgebouw/kantine op de
Noorderhoek liggen de (financiële) stukken
ter inzage op de beide zaterdagen 18 en 25
januari en op de beide woensdagmiddagen 15
en 22 januari. Ze liggen ook een half uur
voor de start van de jaarvergadering ter
inzage.

Ik hoop op een goede opkomst en inbreng van
uw kant. De jaarvergadering is de plek om
ideeën en suggesties in te brengen. We zijn een
vereniging en daarbij geldt dat alle leden mee
kunnen praten over wat we als vereniging doen.

Volkstuinders gezocht!
Zowel op De Domp als op de Noorderhoek
zijn nog een aantal mooie tuintjes vrij. We
hebben tuinen van 50, 100 of 200 m2.
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Aardappelen poten volgens wisselschema

Van het servicepunt
Attentie: Dinsdag 28 januari 2019 is de
laatste dag voor het inleveren van de
zaadlijsten!!!!!!!!
Bestel zoveel als mogelijk uw zaai en pootgoed
via de u toegestuurde zaad- en pootgoedlijsten
en zorg ervoor dat u die tijdig inlevert, zodat wij
medio februari uw zaai- en pootgoed binnen
hopen te hebben en u, als u dat wilt, vroeg kunt
starten op uw tuin.

Om groenten te laten profiteren van de stoffen
die andere groenten in de grond achterlaten en
om ziekten en plagen op een natuurlijke manier
in de hand te houden en om te zorgen dat de
benodigde voedingsstoffen in de bodem
aanwezig zijn, is het belangrijk dat wisselteelt
wordt toegepast.

Aardbeien
Vanaf eind januari tot ca. 1 maart kunt weer
goede aardbeiplanten
bestellen. U krijgt nog
bericht over de soorten
die we aan gaan bieden.
Wel is al bekend dat er
in het voorjaar bijna
uitsluitend mei- en juni-dragende planten
beschikbaar zijn en een zeer beperkt aantal
doordragende soorten. De prijzen zijn ongeveer
hetzelfde als voorgaande jaren.

Ter voorkoming van aardappelmoeheid moeten
aardappelen daarom ook elk jaar op een andere
plek staan. Zie Huishoudelijk Reglement bijlage
1, artikel 5.
Noorderhoek :
Vak G aan de kant van de Dr. Obe Postmastr
/Ielânen.
Vakken F, H, J en K aan de zuidoost kant, de
kant van de Christiaan Schotanusstraat / Worp
Tjaardastraat.
De Domp: voorop, aan het pad.

Compost bestellen
Vanuit het servicepunt kan er ook compost
geleverd
worden,
als
er
voldoende
belangstelling voor is. We maken een
intekenlijst en die kunt u op de jaarvergadering
of in de winkel invullen. Levering in het vroege
voorjaar en bij voldoende vraag tegen een
redelijke prijs.
Volop voorradig zijn: kali-, kalk-fosfor- en
stikstofhoudende meststoffen evenals bemeste
tuinaarde, Culterra, koemestkorrels enz. enz.
Namens de vrijwilligers van het servicepunt
wensen wij u allen een goed en vruchtbaar
tuinseizoen in 2020. Wij hopen u zoveel als
mogelijk van dienst te zijn vanuit ons
servicepunt, evenals het afgelopen jaar.
Marco Veldhuizen en Henk Politiek.

Openingstijden Us Utwyk tot 1 maart 2019
Zaterdagmorgen:
09.30 tot 11.30 uur
Zaterdagmiddag:
13.30 tot 15.30 uur
Woensdagmiddag: 14.00 tot 15.30 uur

Kopen en bestellen bij en via ons servicepunt
betekent winst voor u en de vereniging!
Wijzigingen graag doorgeven aan:
Gert Post secretaris
Dekamalaan 13, 8604 ZE Sneek
Telefoon: 0515-423832
gertpost@home.nl
Info: www.volkstuinensneek.nl
nutengenoegenf35@gmail.com

Voor uw agenda:
 26 februari startbijeenkomst vaste
vrijwilligers( persoonlijke uitnodiging
volgt)
 Zaterdag 18 april 1e tuinbeurt
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