September 2018

LET OP; AANMELDEN ALGEMEEN WERK 2019,
VANAF A.S. ZATERDAG IN DE BESTUURSKAMER!!!

Maatregelen om te komen tot een normale opkomst bij het Algemeen Werk.
Doordat we een korting hebben toegepast op de leeftijd die geld voor het verrichten van Algemeen
Werk, zijn er minder deelnemers en luistert de planning veel nauwer. Er is weinig tot geen reserve
en we moeten het dus doen met het tuinders bestand dat we hebben.
De laatste paar maanden worden we geconfronteerd met het feit dat vaak op het laatste moment
mensen afzeggen. En niet 1 persoon die toevallig is geveld door ziekte, dat kan altijd, maar vaak 5
tot 6 personen die zomaar niet komen opdagen.
Het bestuur is van mening dat je van een vereniging mag verwachten dat je ook het Algemeen
Belang in het oog houdt en dat je je aan de reglementaire verplichtingen dient te houden.
Wij roepen tevens die tuinders op die geen tijd, of eigenlijk geen zin meer hebben in hun tuin deze
dan op te zeggen. Niemand zal het u kwalijk nemen en we hebben een riante wachtlijst dus de
huisjes zijn zo verkocht.
HET BOVENSTAANDE IN ACHT NEMEND HEEFT HET BESTUUR DE
VOLGENDE MAATREGELEN GENOMEN:
1) Vanaf aanstaande zaterdag kunt u zich voor het Algemeen Werk 2019 inschrijven. Zo heeft
iedereen de mogelijkheid zelf volgens zijn/haar agenda het AW in te plannen. De lijsten liggen
vanaf aanstaande zaterdag in de bestuurskamer. Er zijn vier perioden waarin dit kan. Wie het eerst
komt die heeft de eerste keus, per week zijn er 12 personen nodig. Als u zich niet zelf inschrijft
doet het bestuur dit. Eenmaal ingedeeld is ruilen niet meer mogelijk behalve met een collega tuinder
of iemand anders die het werk kan doen.
2) De tuinder die niet aan zijn of haar ALGEMEEN WERK beurt kan voldoen dient ZELF voor
een vervanger zorg te dragen. Dus regel het een ander met een “collega tuinder” of een familielid,
kennis of bekende.
3) Indien u niet op tijd verschijnt voor het verrichten van Algemeen Werk geldt een boete van €
71,-. Deze boete wordt direct gefactureerd!! Voor dit bedrag kan iemand worden ingehuurd om uw
beurt over te nemen.
Naast de boete zult u Uw beurt moeten inhalen en wel op een tijdstip, dat door het bestuur wordt
bepaald.
4) Diegenen die bereid zijn een extra werkbeurt op zich te willen nemen zouden willen kunnen dit
opgeven aan het bestuur. Die tuinders ontvangen dan € 70,- voor de hiervoor vastgestelde
werkzaamheden. Opgeven kan uiteraard ook via de e-mail ; bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl
5) Indien u meent niet in staat te zijn om Algemeen Werk te verrichten, kunt u dit afkopen. Afkopen
van het Algemeen Werk doet u door het storten van € 350,- (5 beurten a € 70,-) op de rekening van
de penningmeester voor 1 april 2019.
Wij vertrouwen erop met deze maatregelen het Algemeen Werk op een degelijke wijze te hebben
verzekerd.
Het Bestuur.

