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Beste leden, 

Er is weer mest!  
Onze vaste mestleverancier heeft weer stalmest geleverd. Deze keer met de 

mestverspreider en die is te groot voor het hoofdpad. Geen mest bij de kantine dus 

maar wel aan de Heuveleindseweg en een kleinere portie aan de Wensheuvel. 

Doe er je voordeel mee! 

 

Tuininspectie 
In het weekend van 27 en 28 maart vindt de eerste tuininspectie van dit jaar plaats. 
De tuininspectie- en bouwcommissie maakt 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. We hebben de laatste weken echter ook al een aantal schademeldingen 
gehad door de sneeuw en het stormachtige weer. Bij de tuininspectie zal daarom ook 
goed gekeken worden naar losliggende spullen die schade kunnen veroorzaken en 
achterstallig onderhoud aan opstallen.  
 
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.  
 
Wat gebeurt er als we aandachtspunten cq. gebreken vaststellen op je tuin? 
We nemen contact op met de huurder met het verzoek om binnen een bepaalde 
termijn actie te ondernemen. Afspraken worden via mail bevestigd. 

 

Algemene ledenvergadering 7 april 
De uitnodigingen hiervoor zijn verstuurd. Heb je je nog niet aangemeld voor deze 
online vergadering? Dat kan nog t/m 31 maart a.s. via secretaris@oudebogten.nl.    
Tijdens deze vergadering willen we ook weer de kascommissie voor volgend jaar 
benoemen. Hiervoor zoeken we twee nieuwe leden en een reserve.  

 

Wat doet een kascommissie? 
Deze speciaal ingestelde commissie controleert namens de leden de boeken en de 
bescheiden van de penningmeester en de financiële jaarstukken van de vereniging.   
Op basis van de kascontrole schrijft de kascommissie een verslag. Dit advies is 
gericht aan de leden van de vereniging. De kascommissie adviseert de leden tijdens 
de algemene ledenvergadering (ALV) om wel of niet decharge te verlenen aan het 
gehele bestuur. De decharge geldt dus niet alleen aan de penningmeester, maar 
betreft het gehele bestuur.  
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Zou je hier een paar uurtjes aan willen besteden in pakweg februari of maart 2022 ? 
meld je dan aan bij de secretaris (secretaris@oudebogten.nl). 
Het zou mooi zijn als we tijdens de ALV de namen bekend kunnen maken van de 
nieuwe kascommissie. 
 
 

De hobby van Leo van Vlerken 

  

Het kan ons allemaal overkomen: Je 
hebt een paar uurtjes in de moestuin 
gewerkt en je besluit om naar huis te 
gaan. Maar wat blijkt: de auto -, 
huissleutel of je ring is zoekgeraakt. 
Probeer die maar eens terug te 
vinden… 
 
Sinds kort heeft Leo een metaaldetector 
in zijn bezit. Als hobby gaat hij regel-
matig op pad. Op zoek naar oude en 
verloren munten. Deze metaaldetector 
werkt perfect. Spoort alles op wat van 
metaal, zilver of goud is. Tot een diepte 
van 30 cm. 
 
Dus mocht je iets in je tuin zijn verloren, 
laat het Leo weten. Hij wil je graag 
helpen! 
Sms of Whatsapp:  06-38926798.   
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