April 2013

Nieuwsbrief VTV Helpt Elkander
Hierbij de nieuwsbrief van april 2013. Het seizoen lijkt na die lange winter dan eindelijk
begonnen. ’S Nachts nog een beetje koud maar overdag is de temperatuur toch ook
regelmatig aangenaam geweest. Maar hopen dat het vanaf mei aangenaam vertoeven wordt
wat het weer betreft.
Op vrijdag 17 mei zal de jaarlijks Algemene Ledenvergadering plaats vinden (19.30 uur) . U
ontvangt binnenkort de uitnodiging en stukken voor de vergadering per mail. Wanneer wij
niet over uw email adres beschikken ontvangt u de stukken per post. Tot ziens op de
vergadering?
John Dorst, Secretaris.

BINGO.

Activiteiten in mei.

BINGO

Op 04 mei 2013wordt de eerste
van dit jaar gehouden. U komt toch ook?
Aanvang 20.00 uur. De volgend kan u ook alvast
in de agenda zetten. Op 01 juni 2013 is de
volgende Bingo al weer!

Naast de eerder genoemde Bingo zijn er nog meer
activiteiten op onze vereniging.

Let op: vanaf 10 mei is het Klaverjassen

op

vrijdagavond (elke 14 dagen)

Op 18 mei houden we weer een Quiz-avond. De
aanvang is 20.00 uur. U komt toch ook?
Vanaf 31 mei kan u elke twee weken op vrijdag
Darten, sjoelen, Rummikub spelen, etc. Aanvang
is 20.00 uur. Ouderwets gezellige avond!

Per mail of via de post
U ontvangt deze nieuwsbrief via de mail of kan hem ophalen in de kantine. Wanneer wij niet
beschikken over uw mailadres of er vindt een wijziging plaats wilt u dat dan aan ons doorgeven. Dat
bespaart ons ook geld bij overige correspondentie. Alvast bedankt.

Een bericht van een van onze sponsoren:

RBvV:
Vlak na onze laatste nieuwsbrief is er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de
RBvV geweest. In de laatste nieuwsbrief hebben we deze vergadering aangekondigd.
Hier is besloten dat alle activiteiten omtrent het uitzoeken tot een mogelijkheid tot splitsing
van de bond door de bestuurder (dhr. Adema) onmiddellijk is stopgezet.
Wij hebben hierom verzocht omdat wij onvoldoende informatie kregen omtrent het hele
proces en onze leden (u dus) niet goed konden voorlichten en adviseren welke beslissing goed
voor ons (u) is.
Natuurlijk is er wel meteen een groep van leden samengesteld die dit alles nu gaan
onderzoeken zodat er in elk geval zo snel mogelijk een goede belangenbehartiger kan worden
gerealiseerd. Ook de afdeling Beheer wordt onder de loep genomen. Dit omdat we er wel
voor moeten zorgen dat ook dit stuk voor ons allen zo goed mogelijk geregeld zal gaan
worden. Kortom we zijn er druk me bezig om er voor te zorgen dat de tuinders behalve
plichten ook weer rechten krijgen. Wordt vervolgd!

Onderhoud:
Na inspectie door de gemeente ontvingen wij een rapport over het onderhoud. Op maandag 18
maart heeft de voorzitter een gesprek gehad met de verantwoordelijk ambtenaar.
Eerst enige uitleg: de gemeente classificeert volgens een A, B, C, D schema waarbij A
uitstekend is (de Coolsingel of zo) B is wat minder, C zou wat moeten gebeuren maar is geen
spoed en D is ‘levensgevaarlijk’.
Een gedeelte van onze paden (wat nog niet opnieuw geasfalteerd is) valt nu volgens hen onder
de klasse C maar zal dus dit jaar niet gedaan worden. Heeft u klachten, zet ze op papier en ik
stuur ze door naar de desbetreffende ambtenaar!
Het laatste stuk slootkant dat nog niet beschoeid is had men niet gezien tijdens de inspectie en
is in het rapport niet vermeld. Dit wordt wel doorgegeven aan de gemeente dus hopelijk zal
dit nog wel gedaan worden. De treurwilgen aan de voorkant zijn gesnoeid. De populieren op
onze vereniging is volgens hen een grijs gebied omdat deze op het stukje grond van de
tuinders staan. Tijdens een volgende vergadering van de bewuste afdeling bij de gemeente zal
besproken worden hoe hier mee om te gaan.
Ook zullen wij voor het ‘openbare’ gedeelte aarde krijgen. Dit zijn dus alle stukken waar zich
geen tuin van de leden bevindt.
Ook is er een nieuwe paal op de brug geplaatst. Dit voorkomt dat er auto’s op de paden
kunnen komen. Dit wordt geadviseerd om verzakking en daardoor defecte riolering te
voorkomen.

