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Nieuwe regeling gebruik elektriciteit.  

De ALV heeft op zaterdag 14 mei jl. het volgende besloten: 

1. Het afnemen van elektriciteit van de vereniging, voor gebruik  op de tuinen moet een dag 

eerder worden aangevraagd door middel van een email aan het bestuur; Dus  mailen aan  

volkstuinnooitgedacht@gmail.com onder vermelding van “aanvraag stroom” 

2. dit gebruik van elektriciteit kost € 1,-- per dagdeel  (4 uur), dat in rekening wordt gebracht 

op de jaarfactuur;  

3. als er haspels / snoeren van de vereniging worden gebruikt dan worden die na het gebruik 

weer in de kast opgeborgen; 

4. degene die aanvraagt is verantwoordelijk voor het gebruik in overeenstemming met de 

regels;  

5. als men inplugt op een snoer dat bij een ander in gebruik is, dan moet dit gemeld worden 

bij degene die dat snoer heeft uitgerold. Dit kan alleen als, in verband met de betaling,  dit 

eerder is gemeld zoals bedoel in punt 1. Er moeten dan afspraken worden gemaakt voor 

het opruimen van de haspels;  

6. elektriciteit mag alleen worden gebruikt voor werkzaamheden in en aan de tuin en het 

huisje of werkzaamheden tbv de vereniging of anderszins ten behoeve van de vereniging;  

7. elektriciteit mag dus niet worden gebruik voor opladen van voertuigen, koken, bbq enz. 

kortom alle gevallen die afwijken van punt 6; 

8. voor het afnemen van elektriciteit mogen alleen de stopcontacten worden gebruikt die 

aan de buitenzijde van het gebouw aanwezig zijn. Dus van binnenuit mag geen haspel 

worden uitgerold; 

9. de stopcontacten worden op afstand (via wifi) aan- en uitgeschakeld;  

10. deze regeling gaat in per 1 juni 2022 en zal voor de volgende voorjaars ALV worden 

geëvalueerd.  

 

 

Info avond honingbij maandag 30 mei as. 1800 uur  
  

Op die dag verzorgt Ruud Boon, één van onze imkers, een informatie 

avond over bijen. Midden in de voortplantingsperiode. Vandaar de 

toepasselijke foto. Ruud heef als biologisch dynamisch imker een 

aantal kasten langs de sloot staan. Hij wil jullie jullie graag meenemen 

op avontuur in de wondere wereld van de honingbij. We verzamelen 

om 18 uur en gaan, afhankelijk van het weer, eerst een  kijkje nemen 

bij de kasten om hierna dieper in de kennis over de honingbij te 

duiken.  
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