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De vereniging is opgericht op 
1 mei 1979.

Het bestuur bestaat uit de 
volgende leden: 

Voorzi  er; Dick Wickel
dth.wickel@kpnmail.nl
06-57884114
Secretaris; Herman Hogeweg
herman.hogeweg@ziggo.nl
06-45651633
Penningmeester; Renée Muller
renee.muller@quicknet.nl
06-46267678
Lindy Hoogendijk
06-20795770
Monique Baas

Colofon;
`t Schoff eltje is het 
contactorgaan van onze 
Volkstuindersvereniging. 
De nieuwsbrief verschijnt plm. 
4 keer per jaar: in april, juli, 
oktober en januari.

De redac  e bestaat uit 
Lindy Hoogendijk en 
Monique Baas.

Het volgende Schoff eltje 
verschijnt in april 2020.
Kopij voor dit nummer kunt u 
tot eind maart aanleveren.

`Uit de bestuursvergadering`
Het bestuur is het afgelopen tuinseizoen alleen op 9 april en 17 oktober bij elkaar 
geweest. Er hebben zich tussendoor geen dringende zaken voorgedaan om vaker bij 
elkaar te komen. 

Priva  sering

Naast de gebruikelijke lopende zaken, was opnieuw het belangrijkste onderwerp op 
de agenda de mogelijke ‘priva  sering’; het in eigendom verkrijgen van het volkstuin-
complex.

Afgesproken is het onderwerp met alle voor- en nadelen die eraan vastzi  en uit te 
werken in een no   e en die voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering van 
2020. Deze no   e zal tegelijk met de overige agendastukken voor de ALV toege-
stuurd worden.
Spi  en en frezen

Dit najaar is het veel te nat geweest om tuinen te laten spi  en door Adri. Mogelijk 
kan dat nog wel in de winter of in het vroege voorjaar gebeuren. Degene die zijn 
tuin wil laten spi  en, kan contact opnemen met Coen Baas, die dit coördineert. Zijn 
telefoonnummer is 0229 503 450. Het frezen kan pas als de grond voldoende droog 
is, meestal in april. Opgave eveneens bij Coen.
Beschikbare tuinen

Per 1 januari 2020 komt opnieuw een aantal tuinen beschikbaar voor verhuur. De 
actuele informa  e is te vinden op onze website: www.volkstuinwognum.nl 

Als u in uw familie-, kennissen- of vriendenkring mensen die belangstelling hebben 
voor een volkstuin, maak ze dan a  ent op de mogelijkheden en verwijs ze naar de 
website voor nadere informa  e.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering 2020 vindt plaats op woensdag 4 maart 2020 in de 
Kerkeraadskamer van de N.H.-kerk in Wognum. Begin  jd 20.00 uur. De uitnodiging 
met de gebruikelijke bijlagen wordt u plm. half februari per mail toegestuurd.

Tot zover deze korte Nieuwsbrief. 

Het bestuur wenst jullie allemaal goede en gezellige feestdagen een goed tuinjaar 
2020 toe. 


