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EINDEJAARSBRIEF 2014

vzw Volkstuin
Werk van den Akker

Sint-Amandsberg
Koninklijke Vereniging

Maatschappelijke zetel:
Sint-Dorotheastraat 80
B-9040 Gent

Goede volkstuinvrienden, beste petanquevrienden en sympathisanten,

ONZE BESTE WENSEN VOOR 2015!

Wij wensen jullie voor het jaar 2015
12 maanden zonder ziekte

52 weken zonder stress
365 dagen van geluk

8760 uren zonder ruzie
525600 minuten vrede

31536000 seconden liefde

Namens het bestuur van de volkstuinen

Willy Goethals

Voorzitter
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HERNIEUWING LIDGELDEN EN
GEBRUIKSVERGOEDINGEN VOOR 2015

De gebruiksvergoedingen voor de volkstuintjes en het lidmaatschap voor niet-tuiniers zien er

voor 2015 als volgt uit;

Leden-perceelhuurders betalen 83 €, waarin een abonnement op het tijdschrift

“TuinHier” is begrepen alsook het lidgeld van de vereniging, de verzekering BA en het

gebruik van de sanitaire faciliteiten en alle beschikbare tuinbouwmachines inclusief

benzine en elektriciteit, stalmest op het einde van het jaar. In deze 83 euro is iedereen

inbegrepen die gedomicilieerd is op het adres van de perceelhouder.

Leden zonder tuin, sympathisanten en petanquers

betalen 3 € lidgeld per persoon , eventueel aangevuld met

11 € voor het abonnement op het tijdschrift “TuinHier”.

Co-tuiniers of medetuiniers betalen 6 € lidgeld per

persoon, eventueel aangevuld met 11 € voor het

abonnement op het tijdschrift “TuinHier”.

Mogen wij met aandrang verzoeken de gebruiksvergoedingen / lidgelden over te maken via

het bijgevoegde overschrijvingsformulier of e-Banking en dit vóór 31 december 2014.

Het tijdschrift “TuinHier” wordt alleen toegestuurd aan de leden wier gebruiksvergoeding /

lidgeld ten laatste op 31 december 2014 bijgeschreven is op onze rekening.

!!BELANGRIJK!!

Ook dit jaar worden geen individuele lidkaarten meer afgeleverd. Een actuele

ledenlijst zal in het ledenchalet bijgehouden worden waarop het lidmaatschap ten

allen tijde kan nagezien worden.

Met dank voor jullie trouw aan de volkstuinen.
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KERSTVERGADERING 2014 EN ACTIVITEITEN 2015

ooreerst wil het bestuur uzelf en uw gezinsleden uitnodigen op de Kerstvergadering van onze
vereniging die gehouden wordt op zondag 21 december 2014 in de chalet van het
volkstuinenpark aan de Hogeweg te 10u00.

Ook werpen we een blik op het activiteitenprogramma voor 2015.
Januari / Februari Cursus ecologisch tuinieren (zie laatste pagina)

Februari Actie “Tuinvogels tellen”

Vrijdag 20 maart 19u00 - Bestuursvergadering

Zaterdag 21 maart 14u00– Controle boekhouding 2014 met leden
Algemene Vergadering

Vrijdag 27 maart 19u00 Besloten statutaire vergadering met bestuur
en de leden van de Algemene Vergadering

Mei Actie “Rent a Tree”

Zaterdag 9 mei vanaf 13u00; 23ste Petanquetornooi nav 9-
meimarkt

Vrijdag 19 juni 19u00 - Bestuursvergadering in de chalet

Zaterdag 20 juni Open tuinen en gratis wafelenbak

Juli Jaarlijkse tuinkeuring

Zaterdag 11 juli Jaarlijkse feestmaaltijd mê biestige Gentsche leute
en amusement!

Donderdag 24 september 17u00: Afsluitfestiviteit petanquers - mosselfestijn

Zaterdag 26 september 14u00 Pompoenfestijn met gratis pompoensoep

Zaterdag 17 oktober 17u00 Kaas- en Bieravond met voorafinschrijving

Begin november Jaarlijkse mestbedeling

november Bestuursvergadering met ondermeer vastlegging
van het programma voor 2016

Zaterdag 19 december 14u30 – Kerstvergadering in de chalet

Heb je iets bijzonders te melden in verband met veiligheid, vandalisme, inbraak of diefstal op het
volkstuinenpark? Neem dan contact met onze ondervoorzitter Andre Rombaut - Tel. 0497/ 704 737 –
andre.rombaut@telenet.be

Heb je vragen omtrent het onderhoud van jouw tuintje?
Neem dan contact met het bestuur en inzonderheid met onze parkbeheerders Gilbert, Johan en
Jacques
Gilbert Moreels – tuin 73 - parkbeheerder – 0496/976 105 – bea-beer@hotmail.com
Johan Robaeyst – tuin 10 - parkbeheerder – 0497/230 683 – iris.goethals@telenet.be
Jacques De Vos – tuin 12 - parkbeheerder – 0474/ 326 284 – jacques.m.devos@arcelormittal.com

Voor alle andere vragen in verband met onze volkstuinen kun je terecht bij de voorzitter Willy Goethals
- Tel. 0496/863692 - willygoethals@skynet.be

Geen tijd om te bellen of te mailen…? Weet dat er een brievenbus is aan het ledenchalet op het
volkstuinenpark waar je 24 op 24 uur met alle vragen, ideeën en voorstellen terecht kunt. Met
naamloze berichten zal echter geen rekening gehouden worden.

V
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GOED OM WETEN … !!

DEMOTUIN

Elke eerste zaterdag van de maanden maart tot en met november 2015 zal de demotuin

geopend zijn van 10u00 tot 12u00 voor aanvoer uit de tuinen van grof snoeihout, aardappel-

en tomatenloof en koolstronken (7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september,

3 oktober en 7 november). Andere groenafval moet

op de tuin zelf gekomposteerd worden of door de

tuiniers zelf afgevoerd worden. De demotuin kan

ook op andere momenten geopend worden, echter

uitsluitend mits voorafgaande afspraak met de

bestuurder-parkbeheerders – zie ook pagina 3).

We vestigen er de aandacht op dat de demotuin

enkel dient om grof snoeihout (minstens een duim

dik), aardappelloof, tomatenloof en koolstronken te

brengen en dit op de zaterdagen dat de demotuin

geopend is of na voorafgaandelijke afspraak.

PETANQUE

Het donderdagse en zaterdagse petanque seizoen vangt aan op donderdag 14 mei 2015 tot en

met donderdag 1 oktober 2015. Op donderdag beginnen we om 14u00 en op zaterdag om

14u30.

DIVERSEN

Op nader te bepalen tijdstippen kan er voorzien worden in bijzondere activiteiten -

houdt daarvoor de affiches en aankondigingen op de volkstuinen in de gaten!

Kompostbakken op de tuinen goed onderhouden aub! Allerlei afval die erin

gedumpt wordt, trekt massaal ratten en ander ongedierte aan!! Graag meer aandacht

daaraan besteden.

“HUUR EENS EEN BOOM …!”

Afspraken nog te maken met de tuinbouwschool Melle …. houdt daarvoor de affiches en

aankondigingen op de volkstuinen in de gaten!
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MEDEDELINGEN

De vzw stelt een aantal tuinmachines en andere werktuigen ter beschikking van de

tuiniers, te weten;

Elektrische haagschaar

Motorgedreven haagschaar, -grondfrees, -bosmaaier, -grasmachine, -elektrogeengroep,

-kettingzaag

Woelvork

Tafelblad zaagmachine

Elektrische verlengkabels

Divers materieel en werktuigen (na te vragen geval per geval)

Gelieve voor gebruik op voorhand af te spreken met onze parkbeheerders Gilbert Moreels,

Jacques Devos of Johan Robaeyst.

Machines en materieel na gebruik netjes kuisen en eventuele mankementen melden (er is een

brievenbus aan de chalet in geval van afwezigheid van iemand van het bestuur)

De ontlener van materieel dat eigendom is van de vzw volkstuinen wordt geacht daarmede te

kunnen omgaan en zelf verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van eventueel

onoordeelkundig gebruik.

Tuiniers wiens tuintje aanpaalt aan fruitbomen op publieke paden worden vriendelijk

verzocht afgevallen vruchten zoveel als mogelijk te verwijderen en in hun kompostbak te

gooien (dit is trouwens goede kompost). Zo worden ze niet gebruikt als munitie voor

vandalenstreken. Je kan de vruchten ook meenemen naar huis om er lekkere taarten mee te

maken of andere lekkernijen.

Geteerde kompost en bij gelegenheid ook gehakseld snoeihout zijn ter beschikking van de

tuiniers op de demotuin – graag op voorhand afspreken met de parkbeheerders in verband

met ophaling.

Het bestuur van de volkstuinen ziet er op 1 januari 2015 als volgt uit;

Willy Goethals - voorzitter

Andre Rombaut – ondervoorzitter

Johan Nyckees – secretaris

Anne Marie Regniers – penningmeester (tuintje 66)

Gilbert Moreels – parkopzicht (tuintje 73)

Johan Robaeyst – parkopzicht (tuintje 10)

Jacques De Vos – parkopzicht (tuintje 12)

Sandra Mortier – bestuurder (tuintje 71)

Koen Lebegge – bestuurder (tuintje 71)
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