
 

  

Berichten uit het bestuur  
Editie 2 - Februari 2022  

 
U kunt altijd op zaterdag ochtend tussen 10:00-12:00 uur terecht bij de bestuurskamer voor vragen en/of opmerkingen. 

 

 

 Storm Eunice 
 

De storm van gisteren heeft ook veel schade aan tuinhuisjes op onze vereniging aangebracht.  U bent zelf 
verantwoordelijk om uw huisje te inspecteren na een storm. Is er schade dan moet u dit binnen 24 uur 
melden bij de voorzitter als uw tuinhuisje verzekerd via de tuinvereniging.   

Stappenplan schade melden.  

1) Meld het via de voorzitter dat er schade is. 
2) Maak foto’s van de schade die u heeft. 
3) Laat een offerte maken om de schade te repareren. 
4) U heeft een eigen risico van 225 euro. 
5) Laat de schade pas maken als u akkoord heeft gekregen van de verzekering!  

 

 Workshop Composteren via de Haagse Bond  

Een workshop over composteren, door Caroline de Vlaam 

Met een verhaal over bodemgezondheid en bodemleven.   
De inschrijving is nu geopend en vol is vol!  
Datum en tijd:  23-4-22 - 13:30 
Locatie:  Clubhuis Nut en Genoegen, Meppelweg 882, 2544BW, Den Haag  
Inschrijven via  anneke.spa@haagsebond.nl of info@haagsebond.nl 

 

 Corona en de kantine 

Vanaf as vrijdag 25-2-2022 hoeven we in de kantine geen QR meer te scannen en vervallen alle corona 
maatregelen. De normale openingstijden gaan weer gelden. We vragen wel om rekening met elkaar te 
houden en begrip als iemand toch nog anderhalve meter afstand wil houden en een mondkapje draagt 
i.v.m. zijn/haar gezondheid.   
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 ALV voorjaar 2022 

 

Met de opheffing van de coronamaatregelen zit het bestuur weer kans om de volgende ALV weer fysiek te 
kunnen doen. De ALV is gepland op zaterdag 28 mei om 10:00 in de kantine.  

Staat u die dag op het rooster lid tuin 107-160 of als kandidaat-lid om uw tuinbeurt te doen dan moet u 
deze tuinbeurt inhalen op 29 oktober. Kunt u die dag niet maak dan een andere afspraak via Gea Stoop op 
06-12366733 om uw tuinbeurt in te halen.  
 
Wij hebben ook nog geen enkele reactie gehad om de vacatures die er zijn bij onze vereniging.  Hierdoor 
brengen wij ze weer bij u onder de aandacht. 

Aftredend maar wel herkiesbaar 

Voorzitter Ab Jansen, Voorzitter verenigingsgebouw Hennie Satter 

Aftredend en niet herkiesbaar 

Gea Stoop 2e penningmeester, enige financiële kennis is wel een vereiste voor deze vacature. 

Mochten er leden zijn die zich beschikbaar willen stellen voor een van deze functies kunnen zich melden 
via de mail en graag aangeven waarom zij interesse hebben. Dit kan gestuurd worden naar 
secretaris@atvdeuithof.nl  

Eerst meer informatie/functieomschrijving hiervoor kunt u terecht op zaterdag in de bestuurskamer 
 
 

 Vergeet niet uw waterstand opnemen. 

Vorige nieuwsbrief vroegen wij u al om uw waterstand meter door te geven aan de Penningmeester. Wanneer u dit nog niet 
gedaan vergeet het niet! U kunt de stand sturen naar penningmeester@atvdeuithof.nl    
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