8 oktober 2021

Beste tuinders,
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vanwege het overlijden van onze voorzitter Nico van Stijn is er besloten om de geplande
ledenvergadering van 31 oktober 2021 te verschuiven naar 15 januari 2022. Nog even afhankelijk
van de beschikbaarheid maar meest waarschijnlijk zal de vergadering op deze dag om 14:00
plaatsvinden in de Ringvaart.
KANDIDATEN NIEUWE VOORZITTER
Voor het bestuur wordt een nieuwe voorzitter gezocht. Kandidaten voor deze functie kunnen zich met
een motivatie aanmelden.
Deze aanmelding kan via de mail gestuurd worden naar bestuur@atv-onsbuiten.nl .
SPREEKUUR
Met ingang van 9 oktober zal het spreekuur van het bestuur alleen in de even weken plaatsvinden op
de zaterdag van 10:00 tot 12:00 in de bestuurskamer.
BOUWCOMMISSIE
Bas Goemans zal vanaf heden geen lid meer zijn van de Bouwcommissie.
HEG EN AANGRENZENDE SLOOT
De heg dient op tijd geknipt te worden. Ook het stukje vòòr de heg dient schoon gehouden te
worden. En de sloot dient u regelmatig schoon te maken. (artikel 6.8 van het tuinreglement) .
Wij brengen deze punten in deze flits naar voren, omdat is gebleken dat een toenemend aantal
tuinders ze min of meer aan hun laars lijkt te lappen. Bij het aangaan van uw lidmaatschap heeft u
hiervoor getekend.
Wij zullen dus strenger moeten gaan handhaven. Er is intussen een grote wachtlijst met sterk
gemotiveerde aspirant leden die graag aan de slag willen.
Na een waarschuwing zullen we dan ook het lidmaatschap ontbinden. Het spijt ons werkelijk dat dit
zo moet.
CONTRIBUTIE 2022
Zoals afgesproken op de algemene ledenvergadering 2019 passen we ieder jaar de contributie aan
ongeveer gelijk aan het prijsindexcijfer van de huren landelijk.
Voor het jaar 2022 komt dat neer op een verhoging van 1,4 % wat als gevolg heeft dat de contributie
voor 2022 € 315 wordt.
Contributie is verschuldigd vooraf !
Betaling per:
Jaar :
€ 315
1 januari
Half jaar :
€ 157,50 1e bet. 1 januari, 2e 1 juli
Kwartaal : € 78,75
1e bet. 1 januari, 2e 1 april, 3e 1 juli, 4e 1 okt.
Maand :
€ 26,25
1e van de maand
Betalingen op bankrekening nummer NL69 ABNA 0561634556 ten name van A.T.V. Ons Buiten
onder vermelding tuinnummer en periode.
WATER
Het water zal per 1 november afgesloten worden.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

