Bestuurs bulletin 49 oktober 2022
Penningmeester
In het vorige bulletin hebben we al gemeld dat Moniek Rieter als penningmeester wil toetreden tot het
bestuur. Zij moet natuurlijk nog officieel gekozen worden op de komende ALV, maar zal al wel deelnemen aan
de bestuursvergaderingen en meedenken over het financiële beleid. Om dat optimaal te kunnen doen moet zij
toegang hebben tot onze bankrekeningen. Daarvoor is inschrijving in de Kamer van Koophandel en bij de ING
nodig. Daarom wil het bestuur vast een aantal procedures voor aanmelding in gang zetten, omdat die soms
erg veel tijd in beslag kunnen nemen. De financiële transacties zullen vooralsnog gedaan worden door
bestuurslid Anne ter Heege. Wanneer Moniek formeel gekozen wordt door de ALV neemt zij deze taak van
Anne over.
Sluiting hekken
Afgelopen weekend is de sluitingstijd van de hekken teruggebracht naar 18.30 uur. Met ingang van de
wintertijd op 30 oktober wordt het 16.30 uur, zoals we vorige winter deden.
Statuten
Recentelijk heeft de statutencommissie overleg gehad met het bestuur. Er is een aantal voorstellen en
veranderingen besproken op basis van de modelstatuten van de AVVN. De commissie gaat hiermee aan de
slag en wil vervolgens in het najaar een bijeenkomst organiseren met de tuinders om de menigen te horen.
Vervolgens zal de commissie een voorstel statutenwijziging opstellen dat op een speciale ALV in het voorjaar
besproken en hopelijk aangenomen wordt. Daarna zal er aan een nieuw huishoudelijk reglement gewerkt
worden.
Werkdag 5 november en containers
Zaterdag 5 november is de laatste werkdag, 9 uur koffie/thee, 9.15 uur verdeling van de klussen en 9.30 start
van de werkzaamheden. Als het net zo mooi weer wordt als de vorige werkdag en er evenveel mensen komen,
wordt ook deze werkdag een groot succes.
Op deze laatste werkdag zullen er weer afvalcontainers beschikbaar zijn. Een container voor grof vuil en een
voor houtafval (afvalhout kan in de houtcontainer, takken moeten op de takkenhoop). Alleen tijdens die
werkdag kan er onder toezicht materiaal aangeleverd worden voor de containers. Wie wil helpen met het
houden van toezicht op het aanleveren?
Wat mag er in de grofvuil container: Tuinmeubels, plastic, puin, tegels, metaal, kunstof, glas etc.. Wat mag er
niet in: Dakleer, bitumen, spuitbussen, verfblikken, kitspuiten, chemisch afval, gifstoffen, asbest: dit moet je
allemaal zelf afvoeren naar de milieustraat.
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Heggen (laten) snoeien
Elke dinsdagochtend komt er een aantal vrijwilligers die allerlei onderhoudswerkzaamheden doen voor het
tuinenpark. Deze vrijwilligers zouden ook tuinders kunnen helpen met het snoeien van hun heg, als de
betrokken tuinder daar om een of andere reden zelf moeite mee heeft. Natuurlijk altijd in overleg. Laat het
secretariaat weten als je daarvoor in aanmerking wil komen.
In een vorig bulletin werd de indruk gewekt dat je helemaal niets onder de heg aan de kant van het pad mag
laten groeien. Dat is niet juist. Het verdient zelfs aanbeveling om onder de heg bodembedekkers te laten
groeien, die onkruid helpen tegengaan. Deze bodembedekking mag dan zo’n 15 cm buiten de heg groeien. Het
is wel zaak het niet te ver het pad op te laten groeien, omdat dat problemen oplevert bij het branden van de
paden.
Appels en Peren
Er zijn de afgelopen tijd veel appels en peren geplukt. Er staan nog steeds kisten met appels (Groninger Kroon
en Laxton Superbe) voor het Pannendak. Heerlijk om zo te eten of appelmoes van te maken. Ook staan er
kisten stoofperen (o.a. Saint Rémy om mooie rode stoofperen van te koken).
Kerststukjes maken met de ouderen van Buitenhof
Samen met de ouderen van de Buitenhof en andere ouderen uit de buurt willen we in december weer
kerststukjes maken. Hiervoor zoeken we nog een paar vrijwilligers die willen helpen met de organisatie. Het
zou toch heel jammer zijn als we deze fantastische traditie niet kunnen voortzetten.
Activiteiten
Zaterdag 5 november werkdag en afvalcontainers
Zondag 6 november: na een korte inleiding wordt er gezocht naar paddenstoelen op De Driehoek en
gedetermineerd.
12 november: workshop onderhoud gereedschap (aanmelden noodzakelijk)
U-pas
Het is vermoedelijk wel bekend, maar De Driehoek doet mee aan de U-pas regeling. Wil je daarvan gebruik
maken, neem dan contact op met de penningmeester.
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