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Annemarie Groeneveld, bestuurslid

De ATVStadion tuinApp
is er voor iedereen. Leden
wisselen onderling
berichten uit. Lianne Baaij
(tuin 33) is beheerder van
de app en voegt je zo toe!

Lieve leden,

A27-tuinen

Afgelopen zaterdag werd de tuindienst met de
nodige voorzorgsmaatregelen omkleed.
Iedereen hield zich netjes aan alle afspraken.
Het was fijn om buiten te kunnen werken. Het
bestuur wil iedereen bedanken voor de
buitengewone inzet in deze onwerkelijke
tijden. Met begrip voor iedereen die onder
deze omstandigheden liever binnen blijft.
Houd moed en wees voorzichtig.
Marjolein, Ineke, Annemarie.

Eerder hebben we jullie geïnformeerd over de
overeenkomst die ATV Stadion/AVVN met
Rijkswaterstaat heeft gesloten over tuinen in de
zone van de ‘Verlegging rijksweg A27’. Tot
december 2021 kan Rijkswaterstaat aanspraak
maken op deze percelen.
Zolang er geen nieuw tracébesluit is blijven de
tuinen in beheer van de vereniging. Om
verwaarlozing tegen te gaan biedt het bestuur
de vrije tuinen aan aan nieuwe leden. De
opstallen worden in bruikleen gegeven, tegen
een vergoeding van 150,- per jaar (naast
contributie en pacht), nodig om het
noodzakelijke onderhoud op de huisjes te
kunnen plegen. Het bestuur treedt tijdig in
overleg met de huurders om te kunnen zorgen
voor een alternatief, mocht de noodzaak zich
daartoe aandienen.

Mededeling:
Het bestuur stelt voor om de contributie niet
te wijzigen. Deze blijft 100,- per lid. De
contributie voor het AVVN bedraagt dit jaar
26,- per lid.

De lentemarkt 2020
De voorbereidingen voor de lentemarkt
zijn in volle gang. Het zaaien zal de
komende weken plaatsvinden. Het team
werkt met 1 persoon of max 2 personen
tegelijk in de kas. We denken samen na
over aanpassingen zodat de markt toch
door kan gaan en we houden jullie op de
hoogte!

contact met het bestuur:

Vrije tuinen
• Tuin 72 houten huisje, schuur en kas 4000,• Tuin 78 met stenen huisje 4.500,• Tuin 96 houten huisje en kas 4.500,• Tuin 108
Vrije A27 tuinen
• Tuinen 99 en 100 (met huisje) en 101
• Tuin 96 houten huisje en kas 4.500,Nieuwe leden
• Paul Vermunt en Imme Benedict, tuin 97a
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