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17 april Introductieavond! 20.00 uur. Zie nieuwsbrief 19.3

Onbevoegden op de tuin
Vorig weekend zijn er onbevoegden geweest op een van onze tuinen.
Ze hebben daar (’s-nachts?) zitten drinken en hebben rommel
achtergelaten. Kortom een heel vervelende situatie die een onveilig
gevoel veroorzaakt. Het is onbekend om hoeveel personen het ging en
ook weten we niet hoe ze zijn binnen gekomen.
In verband hiermee wordt ieder verzocht alert te zijn op verdachte
omstandigheden en personen. Sluit het hek aan het eind van de
middag en controleer ook of het Preathuis op slot zit.

50 jarig bestaan
24 maart jl bestonden wij 50 jaar! Dat is eigenlijk ongemerkt
voorbijgegaan omdat we het op een ander moment vieren. U zag
het al in de jaarplanning, maar voor de zekerheid: reserveer 15 juni as
voor de viering. Een commissie is de festiviteiten aan het
voorbereiden. U wordt op hoogte gehouden!

ALV van zaterdag 6 april 2019
Het is fijn dat er leden zijn die tijdens deze vergadering aanwezig zijn.
Toch is het aantal onder de maat. Minder dan de helft van de tuinen
was vertegenwoordigd.
De overledenen werden kort herdacht. Ben Krapels werd tot secretaris
verkozen, het jaarverslag werd gepresenteerd en het financieel
jaarverslag werd goedgekeurd. Er zal werk worden gemaakt van onze
(wettelijke) verplichtingen of het gebied van privacy en hetzelfde geldt
voor ARBO. Verdere informatie kunt u nalezen in het verslag dat tzt
ter beschikking komt.

Werkboek.
Op de ALV kwam ook aan de orde dat Leo Toussaint en Bertus van
Staalduinen een werkboek ontwikkelen, met o.a. de doelgroep
schooljeugd om op een educatieve en laagdrempelige wijze kennis
te maken met de natuur op “Nooit Gedacht”.

Dit is een nieuwsbrief van Volkstuinvereniging Nooit Gedacht – Laan van Wateringse Veld 2 2548 CC Den Haag
www.volkstuinnooitgedacht.nl – volkstuinnooitgedacht@gmail.com

