VERENIGING VAN VOLKSTUINDERS – DELDEN

NIEUWSBRIEF

7e jaargang nummer 17, december 2021
Deze nieuwsbrief is tevens de uitnodiging en agenda van de ledenvergadering op woensdag 12
januari.
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Inleiding
Jaarlijkse ledenververgadering in januari 2022
Oproep nieuwe bestuursleden

Inleiding

Het bestuurswerk van de Delden wordt gedaan door vrijwilligers. Deze vrijwilligers doen het werk
met plezier, doch het moet wel gecombineerd worden met werk. Voor onze voorzitter zijn de
werkzaamheden van zijn functie , zijn studie en de Vereniging van Volktuinders helaas niet meer te
combineren. Hij zal in de jaarvergadering aftreden. Eerder dit jaar heeft Rik van Genen zijn
bestuurstaak ook moeten neerleggen. In deze nieuwsbrief een vriendelijke doch ook dringende
oproep voor tuinders om zich aan te melden als bestuurslid.
Net als in 2021 zal ook de algemene Vereniging van Volktuinders ledenvergadering weer digitaal
gehouden worden. De vergadering is gepland op woensdag 12 januari via Zoom en zal worden
opgenomen en later via Youtube terug te zien zijn. Tijdens de vergadering zullen een aantal punten
worden voorgelegd, waarop per e-mail gestemd kan worden.
Het bestuur van Vereniging van Volktuinders Delden wenst ieder mooie kerstdagen en een goed en
gezond 2022. Helaas zullen ook deze feestdagen bij velen de plannen bijgesteld moeten worden.
Desondanks hopen we dat u in het nieuwe jaar kunt terugkijken op een sfeervolle kerst en een
gezellige jaarwisseling.
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Jaarlijkse ledenvergadering januari 2022

Het bestuur heeft twee keer vergaderd over de voorbereiding van de komende jaarvergadering.
Vorig jaar hebben we even afgewacht of de jaarvergadering in februari toch nog in het Parochiehuis
kon doorgaan. De lockdownperiode van begin dit jaar werd echter steeds langer. Uiteindelijk heeft
het bestuur toen besloten om op 24 februari de ledenvergadering digitaal, via Zoom, te laten
doorgaan.
Sinds afgelopen persconferentie is duidelijk dat er in de komende maanden geen uitzicht is op een
jaarvergadering in het Parochiehuis.
Daarom is ook in 2022 een jaarvergadering via Zoom en wel op woensdag 12 januari om 19.30 uur.
Het agendavoorstel is als volgt.
1.
Opening en mededelingen
2.
Jaarverslag 2021
a. Aangescherpte afspraken met Twickel
b. Watervoorziening
c. Wachtlijst
3.
Samenstelling bestuur 2022
4.
Aanpassing lidmaatschapsbijdrage 2022
5.
Financiën
a. financieel jaarverslag 2021
b. begroting 2022
6.
Aanpassing huishoudelijk reglement
a. Twickeltuinen bij einde huur zonder bebouwing opleveren
b. Administratiekosten en aanmaningskosten bij achterstallige huurbetaling
7.
Rondvraag en beantwoording telefonisch of schriftelijk ingediende vragen
Over de cursieve agendapunten moet de ledenvergadering stemmen. Het bestuur wil zoveel mogelijk
leden in de gelegenheid stellen om de vergadering te volgen en hun stem uit te brengen. Daarom
heeft het bestuur besloten om bij jaarvergadering 2022 alleen schriftelijk te stemmen.
Aanpak jaarvergadering 2022
• Tijdens de Zoom jaarvergadering op 12 januari licht het bestuur de agendapunten toe.
• De jaarvergadering wordt geregistreerd en binnen enkele dagen als film op Youtube geplaatst
tot en met 24 januari 2022.
• Ieder lid ontvangt per e-mail de link om de film van de jaarvergadering te bekijken. In deze email staan ook de agendapunten waarover gestemd wordt.
• Wie wil stemmen vult dat op deze e-mail in en stuurt die terug naar
volkstuinders.delden@gmail.com. Schriftelijk stemmen via e-mail is mogelijk tot uiterlijk
maandag 24 januari voor 24.00 uur.
• De leden, waar we geen e-mailadres van hebben, krijgen de tekst van de e-mail per brief in de
brievenbus. Zij kunnen schriftelijk stemmen door dit op de brief te vermelden en deze terug te
sturen naar het volgende adres (of in de brievenbus te doen).
Vereniging van Volkstuinders Delden
Vossenbrinkweg 80
7491 DE Delden
• Vragen over de agendapunten kunnen tot 24 januari via e-mail, brief of telefonisch gesteld
worden.
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De uitslag van de stemming wordt in het verslag van de jaarvergadering opgenomen. Dit wordt
u via e-mail of per brief toegestuurd. .

Oproep nieuwe bestuursleden

Gelet op de continuiteit van het verenigingsbestuur is het op korte termijn noodzakelijk het bestuur
uit breiden van drie tot minimaal vijf leden.
Ervaring is niet nodig. We kijken welke rol het best bij u past en waar u affiniteit mee heeft. Het
eerste jaar zult u met andere bestuursleden meelopen en meepraten. Tijdens de jaarvergadering zal
het een en ander over de samenstelling van het bestuur toegelicht worden. Als u al meer informatie
wilt, kunt u altijd even contact opnemen met de vereniging via de website www.volkstuindelden.nl of
het e-mailadres volkstuinders.delden@gmail.com.

3

(advertentie)
Bij Pets&Co is de catalogus 2022 voor tuinzaden weer aan te vragen.
Ook biologisch zaaigoed, pootaardappels en plantgoed worden door Pets & Co geleverd.
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