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           NIEUWBRIEF 2022-11      

Voor onze veiligheid – parkeer niet op de uitrit – die moet vrij zijn voor de hulpdiensten ! 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najaars ALV zaterdag 12 november 2022 
In deze periode kunnen we volop genieten van onze tuinen, maar het 
bestuur is ondertussen druk bezig met de voorbereiding van de 
najaars ALV.  
Stukken moeten in een vroeg stadium worden klaargemaakt en in het 
bestuur worden besproken, zodat u ze op tijd ontvangt voor de ALV.  
 
Wat u kunt doen is het alvast in uw agenda zetten en de gevraagde 
input leveren voor het actualiseren van het Huishoudelijk Reglement 
met de bijlagen. Zoals eerder gevraagd. De deadline is 1 september 
as.  
 
Secretaris  
Op de komende ALV komt ook het rooster van af- en aantreden aan 
de orde. Zoals besloten op de vorige ALV, treden er 2 bestuursleden 
af, maar is er maar 1 vacature. Het betreft de vacature van secretaris. 
Kandidaten voor deze functie kunnen tot uiterlijk 1 oktober as,  zich bij 
het bestuur aan melden. 
Gelukkig is er al een geschikte kandidaat beschikbaar. Ook dit is 
bekend gemaakt in de vorige ALV.  

 

• Er is hard gewerkt om tuin 207, de voormalige bijentuin, geschikt te 
maken voor verkoop. Dank gaat uit naar iedereen die daaraan heeft 
meegewerkt. Inmiddels is de tuin overgedragen aan een nieuw lid 
van onze vereniging.   

• Tuin 228 is nog een paar dagen beschikbaar voor ruiling. Daarna 
wordt een nieuw lid gezocht via de wachtlijst  

• Tuin 235 komt vrij in het najaar.  
 

Verzekering tuinhuis 
Gelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de 
verzekering van uw tuinhuis. Lees die informatie goed.  
Ter verduidelijking over term “onderverzekerd” dit: 
 
Als de herbouwwaarde van uw tuinhuis (met inboedel enz) 
€ 10.000 is en u bent voor € 5000 verzekerd, dan bent u 
slechts voor 50% verzekerd.  
In principe krijgt u dan slechts 50% uitgekeerd van alle 
schades die u claimt.   
 
De verzekering van uw tuinhuis is van u. U bent daar zelf 
verantwoordelijk voor. Hoe u bent verzekerd kunt u vinden 
op uw laatste jaarfactuur. Als u uw verzekering wilt wijzigen, 
stuur dan een mail naar ons email-adres.  
.  
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