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NIEUWSBRIEF APRIL 2022 

DE OUDE BOGTEN 

  

Beste tuinders, 
We hebben weer wat te melden. 
 
  

Terugblik ALV 
Op zaterdag 2 april was onze algemene ledenvergadering. Na twee jaar gedwongen 

online te hebben moeten vergaderen konden we nu gelukkig weer terecht in ons 

clubhuis. Er waren -naast het bestuur- 19 leden aanwezig. Het was al een paar 

dagen behoorlijk koud en dat had ook z’n weerslag op de temperatuur in het 

clubhuis. De meeste jassen bleven dus aan. Dit ondanks het enorme hittekanon van 

Joop, wat voorafgaand wat warme lucht naar binnen heeft geblazen. Het was een 

goede vergadering. De concept notulen zijn separaat aan deze nieuwsflits 

toegestuurd. 

 

 
 

 

Renovatie clubgebouw 
De plannen voor de renovatie van het clubhuis worden nu verder uitgedacht. We 

houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.  
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Vacature kantinebeheerder 
Zoals we in maart al hebben gemeld is Leo van Vlerken gestopt als kantinebeheerder. 
We zijn dringend op zoek naar een vervanger. Helaas heeft zich hiervoor nog niemand 
gemeld. Daarom nogmaals de oproep. 
Wat doet de kantinebeheerder zoal? 

 Rooster kantinediensten maken en contact houden met de vrijwilligers; 

 Voorraadbeheer keuken en inkoop, zoals  kofiie, thee, frisdrank, toiletpapier; 

 Voorraadbeheer en inkoop tuinbenodigdheden, zoals potgrond, zaai- en 
stekgrond, tonkinstokken; 

 Prijslijsten actueel houden; 

 Lichte opruim- en schoonmaakwerkzaamheden; 

 Coördinatie bestellingen Garantzaden en pootgoed. 
 

 
Wil je wat meer weten over deze functie informeer dan bij een van de bestuursleden 
of mail naar secretaris@oudebogten.nl 
 

 
Openingstijden kantine 

De kantine gaat binnenkort weer vaker open voor koffie. De voorlopige 
openingstijden worden op de deur van de kantine vermeld. 
 

 
Tuininspectie 
Eind april vindt de eerste tuininspectie van dit jaar plaats. De tuininspectie- en 
bouwcommissie maakt dan een ronde langs de tuinen. Het is nog vroeg in het 
seizoen dus we snappen dat de meeste tuinen er nog niet heel strak bij liggen. Bij 
deze tuininspectie zal o.a. goed gekeken worden naar losliggende spullen die 
schade kunnen veroorzaken, achterstallig onderhoud aan opstallen en verwaarlozing 
van de tuin. Ook wordt er op gelet dat bramen- en frambozenstruiken minimaal 1 
meter van de afscheiding staan. Is dat op jouw tuin niet het geval? Verplaats ze dan 
nu! 
 
Weet je niet precies wat er verwacht wordt qua onderhoud, wat er wel en niet is 
toegestaan én hoe de aansprakelijkheid is geregeld?  Dat staat in het huishoudelijk 
reglement op onze website www.oudebogten.nl. Voor het onderhoud van de tuin zie 
art.3,12,14,16,17,19 en 20, voor aansprakelijkheid is art. 3 van belang. 
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Gratis af te halen: raamkozijnen 
Een van onze tuinders heeft een hele partij oude kozijnen over. 
Het gaat om 13 stuks, de maat is 76.5 x 90 cm. Hij wil ze gratis aanbieden aan leden 
van De Oude Bogten. Belangstelling? Neem dan contact op met Henk via email: 
henkenwillem@kpnmail.nl 
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