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Deel je verhaal

Clubhuis gesloten

Voor de nieuwsbrief en de website zijn
we op zoek naar nieuws, verhalen en
foto's. Heb je iets te vertellen over je tuin,
een leuk nieuwtje of maakt je graag
foto's?
Deel het met de redactie:
redactie@volkstuinders-apeldoorn.nl

Vanwege de Corona maatregelen blijft
ons clubhuis voorlopig helaas nog
gesloten.

Van de voorzitter
Het voorjaar is in volle gang. De fruitbomen staan in bloei en het onkruid
heeft zijn weg ook weer gevonden. Iedereen heeft weer zin om in de tuin
te werken en dan is er opeens dat virus.
De kantine is gesloten, er zijn geen bestuursvergaderingen meer en
op zaterdagmorgen kunnen we geen gehaktballetje meer prikken in de
kantine.
We mogen niet met meer dan drie personen bij elkaar komen en dan op anderhalve meter
afstand. Gezellig met zijn allen koffiedrinken op de tuin is er nu dus even niet bij.
Er zijn geen tuindiensten en alle plannen die wij hebben, kunnen voorlopig niet uitgevoerd
worden.
Gelukkig is het water gezakt en is het wel mogelijk om op de tuin te
werken. En dat is te merken, overal zie ik dat er mensen aan het werk zijn.
In de laatste nieuwsbrief haalde ik ook aan dat er mensen zijn die hun
tuinafval dumpen in de afvoersloten waardoor deze verstopt raakten. De
gemeenteopzichter had mij toegezegd dat de sloot achter de tuinen worden
uitgediept en die belofte is hij nagekomen.
Nu kreeg ik een bericht van de opzichter dat er helaas een tuinder is die
afval over de omheining op het gemeenteterrein dumpt. Dat is natuurlijk niet
de bedoeling.
Maar er is ook een positief bericht! Op de zaterdagochtend is de Toko weer
open (zie e-mail van 8 april) van 10:00 tot 12:00 uur. Wanneer er niemand
aanwezig is kun je het nummer van de aanwezige beheerder bellen. Meer
informatie is te vinden op de deur van de Toko.
Ook het bestuur gaat weer vergaderen, maar dat doen we wel online. We
hebben al geoefend. Met dank aan Peter, onze webmaster.
Laten we hopen dat in de loop van dit jaar het gewone leven weer op gang
komt.
Ik wens u een fijne tijd op de tuin toe met een goede oogst!
Met vriendelijke groet,
Jurrie Noordijk.

Corona maatregelen
Het bestuur volgt de landelijke overheidsmaatregelen. Bij het
uitkomen van deze nieuwsbrief gelden deze tot 28 april. Wanneer
er aanpassingen komen in de maatregelen zullen wij dit vertalen
naar onze situatie en u hierover via een e-mail informeren.

Nieuws van de Tuincommissie
Op 7 maart jl. was de start van de wekelijkse werkploeg voor
onderhoud aan het perceel van de vereniging. Deze eerste
werkploeg heeft het toegangshek van de opslag vernieuwd en
het publicatiebord bij de kantine hersteld. In die periode waren
de tuinen heel erg nat en werd gezocht naar informatie
over het onderhoud van sloten op het terrein. Het bestuur
heeft bij deze zoektocht o.a. contact gezocht met
moestuinders die al heel lang bij ons tuinieren.
Het bestuur heeft samen met de Gemeenteopzichter het terrein geïnspecteerd. Dit zal nog een
vervolg hebben in de loop van 2020.
Dat was een goede start van het moestuinseizoen. Toen
kwam de coronacrisis. Als gevolg hiervan ligt het groot
onderhoud aan het perceel stil. Alle moestuinleden die zijn
ingeroosterd vanaf zaterdag 14 maart tot op heden zijn door
de Tuincommissie persoonlijk afgemeld.
Zij zullen afhankelijk van de ontwikkelingen later dit jaar een
nieuwe uitnodiging voor tuindienst ontvangen.
Maar de natuur trekt zich niets aan van het opschorten van het onderhoud aan het perceel.
Ik doe namens het bestuur een oproep aan iedere moestuinder ervoor te zorgen dat er zo min
mogelijk achterstand ontstaat in het onderhoud. U kunt allemaal een bijdrage leveren door
aandacht te hebben voor de directe omgeving van uw eigen moestuin en indien nodig
kleine onderhoudswerkzaamheden zelf uit te voeren. Ik denk dan aan het snoeien van uitlopers
van bramen langs de paden en houtsingels, het opruimen van zwerfafval en dergelijke.
Als u opmerkelijke zaken aantreft en/of als u vragen heeft dan kunt u de Tuincommissie
bereiken via Whatsapp, tel. 06-44836761 of mailen op tuincommissie-EAV@hotmail.com.
Joke Bosman - Tuincommissie

Nieuwsbrief zoekt inhoud
Welke tuinexperimenten doe jij dit jaar? Heb je nieuwe of juist
hele bijzondere gewassen? Heb je een bijzondere
waarneming gedaan op je tuin of het complex? Heb je
misschien spullen liggen die je niet meer gebruikt en waar je
een nieuwe eigenaar voor zoekt? Of ben je juist naar iets op
zoek? Ben je nieuw bij onze vereniging en wil je je
voorstellen?
Laat het ons weten!
Voor onze nieuwsbrief zijn we op zoek naar nieuws, verhalen en mooie foto's.
Ook als je wilt meehelpen in de redactie ben je van harte welkom! Dat kan al door een stukje te
schrijven of foto's te maken. Elke bijdrage is welkom!
Je kan ons bereiken op het email adres redactie@volkstuinders-apeldoorn.nl

Gezocht: enthousiaste meewerkers Tuincommissie
Het bestuur zoekt voor de Tuincommissie nieuwe commissie leden!
De Tuincommissie geeft uitvoering aan het onderhoud, verbetering of verfraaiing van het
tuincomplex. Zij stelt na overleg met het bestuur jaarlijks een actieplan op. Zij vergadert
driemaal per jaar o.a. over de voortgang van het actieplan.
Taken: Elke 4 weken begeleid je op de zaterdagochtend een groep tuinders bij het uitvoeren het
actieplan. In het actieplan voor 2020 staat o.a. vervanging/herstellen van het toegangshek van
de opslag, herstellen van de afrastering, onderhoud van de beplanting in de singels en langs de
paden.
De Tuincommissie bestaat momenteel uit 3 enthousiaste moestuinders en heeft dringend
versterking nodig met minimaal een maar liever nog twee leden.
Lijkt dit je wat en ben je beschikbaar op zaterdagochtend eenmaal per maand?
Meld je dan snel aan bij Joke Bosman (tuincommissie-eav@hotmail.com)
Ook voor meer informatie kan je bij haar terecht op tel 06-44836761

Gezocht: vrijwilligers
Voor de bouwcommissie en voor het onderhoud van de pompen zijn we op zoek naar
vrijwilligers.

Bouwcommissie
Ge Mazeland die al jarenlang het gezicht is van de bouwcommissie heeft aangegeven dat hij wil
stoppen met deze werkzaamheden voor de vereniging.
Wij zoeken dan ook iemand die deze werkzaamheden van Ge wil overnemen.
Enig inzicht in bouwzaken zou bijzonder welkom zijn.
De bouwcommissie valt onder de tuincommissie en heeft als taak de bouw aanvragen door de
leden te beoordelen en deze te verstrekken als deze aan de voorwaarden voldoen.
Deze voorwaarden kunt u vinden in bijlage F van het huishoudelijk Reglement.

Pompen onderhoud
Ook zijn wij op zoek naar een vrijwilliger(s) die Erwin Schulz willen helpen met het onderhoud
van de waterpompen op ons complex. Door gezondheidsproblemen wordt het hem steeds
moeilijker om deze taak uit te voeren. Hij kan u alles leren over het onderhoud van de pompen
op ons complex.
Hiervoor is wel enig technisch inzicht vereist. Als u kunt lassen zou dat helemaal geweldig zijn
maar dit is niet noodzakelijk.
Als u intresse heeft en hierin iets voor de vereniging wil betekenen kunt u contact opnemen met
het secretariaat. (secretariaateav@hotmail.com)

Bericht uit de tuin...
Op zaterdag 21 maart, de 1e lentedag op de volkstuin
zag ik deze goudsbloem kleuren in de zon. "Kijk mij eens, het
zijn nare tijden maar vergeet niet van mij te genieten."
Het gaf toch een fijn gevoel zo weer op de tuin te zijn, ik miste
wel mijn roodborstje die iedere jaar mij als eerste na de winter
begroete tijdens het spitten.
Groet, Jan van Olst, tuin 43

Financiele consequenties van Corona maatregelen
Voor het verenigingsjaar 2020 zijn er een aantal inkomsten en uitgaven begroot.
Aan de inkomstenkant zijn er tegenvallers als gevolg van de huidige maatregelen. Het clubhuis
is na 7 maart niet meer open geweest. Dit betekent minder inkomsten uit baromzet en verhuur
aan andere verenigingen.
De netto begrote inkomsten uit clubhuisomzet en verhuur zijn € 5.800,--. Tot en met 7 maart is
hiervan € 1.444,30 gerealiseerd. Het verschil van € 4.355,70 moet nog worden verdiend in de
rest van het jaar.
Gaat dit lukken? Nee, zeker niet. We missen al de omzet vanaf 7 maart.
Mocht onverhoopt het clubhuis voor de rest van het jaar dicht blijven, dan is de schade voor
onze vereniging € 4.355,70 plus mogelijk nog een bedrag voor afgeschreven voorraad, waarvan
de houdbaarheid is overschreden.
Betekent dit dat we de plannen voor 2020 moeten bijstellen? Ik vind dat we gewoon door
moeten gaan met de aanschaf van apparatuur voor de Tuincommissie (deze zijn inmiddels
gekocht), het verbeteren van het clubhuis (toiletten en buitenwand) en het vervangen van de
afrastering. De financiële reserve van de vereniging laat dit toe.
Michiel Nienoord - penningmeester

Rabo ClubSupport actie - word lid en stem!
De Rabobank, regio Apeldoorn, heeft de afgelopen jaren geld beschikbaar gesteld voor
verenigingen. De bank ziet het als haar taak een deel van haar winst in de maatschappij terug
te laten vloeien.
Ook E.A.V heeft hiervan geprofiteerd. Vorig jaar heeft de Rabobank € 306,13 naar ons
overgemaakt plus nog € 115,00 i.v.m. het 115 jarig bestaan van de coöperatieve bank.
Ook dit jaar heeft de Rabobank aangekondigd weer een ClubSupport actie te organiseren. De
Rabobank realiseert zich, dat de coronacrisis financiële consequenties heeft voor verenigingen.
Het geld, wat de Rabobank beschikbaar stelt, wordt verdeeld door de leden van de Rabobank
via een stemprocedure via internet. Om zoveel mogelijk geld van de Rabo ClubSupport te
verwerven is het belangrijk dat E.A.V. veel stemmen van leden krijgt.
Lid worden van de Rabobank kan alleen als je een Rabobankrekening hebt.
Dus mijn verzoek aan leden met een Rabobankrekening is om zo snel mogelijk lid te worden.
Het kost niets. Ga naar de volgende site, log in en geeft je op als lid.
https://bankieren.rabobank.nl/klanten/particulieren/leden/lid-worden/
Voor mensen met een zakelijke rekening is er vast ook een mogelijkheid om Rabo-lid te worden.
Snel opgeven is belangrijk! Bij voorkeur nog in april. De Rabobank heeft namelijk tijd nodig
om de ClubSupport te organiseren. En als jij je te laat opgeeft, val je buiten de boot om mee te
kunnen stemmen.
Michiel Nienoord - penningmeester

Activiteiten
Vanwege de corona maatregelen zijn alle activiteiten afgelast.
Een actueel overzicht van de activiteiten staat op onze website: Agenda EAV

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u secretariaateav@hotmail.com
toe aan uw adresboek.

