Secretariaat:
Adriaen van Ostadelaan 71 bis
3583 AC Utrecht
secretariaat@driehoektuin.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Belangrijke informatie voordat u zich gaat inschrijven
Wij zijn blij met uw belangstelling voor tuinieren en de keuze voor de Vereniging Ecologisch
Tuinenpark De Driehoek. Het tuinenpark is een echte vrijwilligersorganisatie. Deze kan alleen
maar op de huidige wijze bestaan als de leden zich beschikbaar stellen voor het doen van extra
werkzaamheden. Van de leden wordt deze inzet nadrukkelijk gevraagd.
Gemiddelde inzet voor een commissie is een uur in de maand.
Het hebben van een volkstuin is heel stimulerend en geeft veel voldoening, maar vergt veel tijd;
u moet zich hier niet op verkijken. Zowel de tuin als het tuinhuisje vragen jaarlijks nogal wat
uren aan onderhoud. U komt snel op een gemiddelde van 8 à 10 uur per week. De Driehoek is
een stiltepark en er wordt zo veel mogelijk natuurlijk getuinierd. De tuin moet er goed
onderhouden uitzien en geen overlast (onkruid) geven voor de andere tuinen.
U kunt in aanmerking komen voor een hele, een halve of een kleine (ca 30 m2) tuin. De laatste
twee zijn beperkt beschikbaar.
In het huishoudelijk reglement staan de afspraken die gelden voor leden van onze vereniging.
Het reglement is te vinden op onze website.
AANPASSEN DEZE REGEL http://www.driehoektuin.nl/de-vereniging/formulierenendownloads
Inschrijving
Naam * :

man/vrouw *

Adres * :
Postcode * :

Woonplaats * :

Telefoonnummer * :

Mobiel nummer * :

E mail adres * :
Geboortedatum:
Beroep:
Inschrijfgeld € 25,- wordt betaald van bankrekeningnr. * :
Wilt u de tuin samen met een partner/ familielid/ vriend (in)? ja/nee
Zo ja, naam medetuinder:
Wilt u in aanmerking komen voor een halve of kleine tuin: 30 m2 (beperkt beschikbaar)
De velden met * zijn verplicht.

ja/nee

1.

Waarom wilt u een volkstuin?

2.

Heeft u ervaring met tuinieren? ja/nee
Zo ja, wat voor ervaring heeft u en hoe lang heeft u ervaring met tuinieren?

3.

Wat houdt voor u tuinieren in?

4.

Wat voor tuin wilt u (siertuin – moestuin- combinatie)?

Mijn inschrijving betekent dat ik mij ga inzetten voor de vereniging zodra ik een tuin heb.
Ik kies voor (meer dan 1 hokje zwart maken is mogelijk):
Naam
O Afvoer en
scheiding
O Catering

O Faciliteiten

Werkzaamheden
afvoer algemeen afval naar
milieupark
verzorgen koffie/thee/soep bij
werkdagen en andere
gelegenheden bij tourbeurt
zand, water, electra e.d.

Naam
O Schoonmaken

werkzaamheden
schoonmaken toiletten per tourbeurt

O Surveilleren

avondronde lopen tbv veiligheid per
tourbeurt

O Taarten e.d.

bakken van taarten e.d. voor speciale
gelegenheden
taxeren huisjes bij verkoop

O Fruitbomen

winter: snoeien; zomer:
O Taxatie
plukken
O Gastvrouw/heer begeleiding bezoek bewoners O Tuincommissie schouwen van de tuinen 4 à 5 maal
verzorgingshuizen
per jaar
O Hekkensluiters
controle afsluiting hek
O Tuinadvies
adviseren bij gele en rode kaarten
voor onderhoud
0 Milieuvriendelijke Informatie geven over gebruik O Vogelwandeling 1e zaterdag van de maand
materialen
van milieuvriendelijke
materialen op de tuin
O Natuurlijk
voorlichting en uitvoering
O Website
onderhoud en beheer
tuinieren
programma Natuurlijk
Tuinieren
O Nieuwsbrief
maken Nieuwsbrief, 3 maal per O Werkdagen
organiseren werkzaamheden op de
jaar
werkdagen per tourbeurt
O Schoffelen met
maandag 10.00 – 12.00 uur
vrijwilligers
samen met asielzoekers per
tourbeurt

Zie ook website: nader in te vullen
Pas na overmaking van € 25,00 inschrijfgeld bent u op de wachtlijst geplaatst en krijg u
een bevestiging van plaatsing. Overmaken op rekeningnummer NL70 ING B0004241928
ten name van Vereniging Ecologisch Tuinenpark ‘De Driehoek’ te Utrecht.
Plaats:

Datum:

Handtekening:
Graag volledig ingevuld retourneren (via een knop: verzenden?) Of opsturen naar: A. van
Ostadelaan 71 bis, 3583 AC Utrecht.

