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1

REGEN

Enkele leuke weerspreuken met de regen van afgelopen week
in het hoofd.

1

INHOUD

1 Terugkoppeling Alg.
ledenvergadering .......................1
2

Tuindiensten Binnenweg ...2

Agenda
Afmelden/wijzigen tuindienst
tuincomm.vth@gmail.com
Vragen aan bestuur
info@vthouten.nl
Vragen over tuinverhuur
verhuur.vth@gmail.com
Website www.vthouten.nl
Heb je een wijziging in je
adresgegevens? Mail of
huisadres? Graag mail naar
het bestuur en de
moestuinkoerier.
Facebook? Wordt ook lid van
onze groep
https://www.facebook.com/g
roups/VTHHouten

• Is mei nat, de droge juni volgt zijn pad.
• Mei, koel en nat, brengt koren in de schuur en spek in 't vat.
• Onweer in mei is een vruchtbaar getij.

2 TERUGKOPPELING ALG. LEDENVERGADERING
Door de Coronacrisis heeft er geen fysieke ledenvergadering
plaatsgevonden. Daarom hebben we voor 2022 gekozen voor een
schriftelijke variant. Voor een aantal zaken hebben we jou gevraagd om
het antwoordformulier online in te vullen. We hebben 38 reacties
ontvangen.
In de bijlage tref je de resultaten aan van deze ledenraadpleging.
• Uitslagen van de verschillende stemmingen.
• De vragen en opmerkingen van de leden met een reactie van het
bestuur.
Net als het bestuur vinden ook veel leden dat we een te grote
algemene reserve hebben. In de komende jaren zullen we deze reserve
afbouwen naar een meer acceptabel niveau.
Er zijn nog geen plannen gemaakt maar we hebben al wel enkele
suggesties gekregen (nieuwe naamborden, vaker een groencontainer,
contributieverlaging). In de komende maanden zullen we de leden
d.m.v. een enquête vragen welke ideeën er zijn en op basis daarvan
werken wij een aantal voorstellen uit.
Frank, Harry, Peter, Ton en Michel

mtkoerier@gmail.com

3 TUINDIENSTEN BINNENWEG
Hierbij overzicht van de tuindiensten voor de komende
2 weken.
naam

voorltrs

tuin 1

Apel
Barendsma

H.G.
N.
J.H.
J.M.A.

B-098A
B-205A
B-016A
B-140B
B-049
B-201B
B-201A
B-130B
B-100B
B-159

Raaphorst-Lindeboom

Reymers
Tempel
Doorn

Hertog
Jong
Nguyen
Verhoef

R.van den

M.
D.A. den
C.C.A.M. de
M.C.
G.F.

Tuindienst

28-05-22
28-05-22
28-05-22
28-05-22
28-05-22
04-06-22
04-06-22
04-06-22
04-06-22
04-06-22

