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VAN DE REDACTIE
Beste Tuingeluiders,
Zoals u misschien wel is opgevallen is de voor en achterkant van ons
verenigingsblad ge-restyled. Bewust hebben we gekozen om het wat
speelser te maken omdat we Tuingeluiden voorzichtig digitaal gaan
brengen. Hans Jansen is druk bezig om alle vergaarde e-mailadressen in te
voeren in ons geheel vernieuwde administratieprogramma.
Mocht u nog niet uw e-mail adres hebben doorgegeven dan verzoeken wij
u om dit alsnog te doen op ons info-account info@speeltuin-tuindorp.nl
zodat ook u de volgende keer tuingeluiden via de e-mail kan ontvangen.
Tevens kunnen wij u met het e-mailadres beter op de hoogte houden van
de ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Inmiddels hebben we de feestelijke opening van de speeltuin alweer gehad
en zijn de eerste mooie voorjaarsdagen al geweest.
De speeltuin ligt er weer schitterend mooi bij en het zwembad is ook
alweer gevuld. Dus bij warm weer is het spetteren en spatteren.
Bij de communicatiecommissie moeten we Joop van Brakel gaan missen.
Hij is om gezondheidsredenen voorlopig gestopt met alle activiteiten bij
onze vereniging. Hierbij wil ik namens de redactie Joop heel erg bedanken
voor zijn inbreng en inzet voor Tuingeluiden de communicatie-commissie
en alle andere activiteiten waar Joop aan heeft deelgenomen.
JOOP BEDANKT!!
Omdat Joop stopt als vrijwilliger bij de communicatiecommissie zijn wij op
zoek naar enkele mensen die het team willen versterken. Heeft u goede
communicatieve vaardigheden en kunt een een aardig stukje schrijven dan
zouden wij zeer verheugd zijn als u het team komt versterken. we hebben
over het algemeen één keer per maand overleg. Info en aanmelding bij
Gert Engelen.
gert.engelen@speeltuin-tuindorp.nl
Namens de redactie,
Gert Engelen
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IN DE SCHIJNWERPER
Naam:
Bert claassen

Geboren:
6 december 1949

Wat is je huidige beroep?
Schilder.

Hoe ben je betrokken geraakt bij Tuindorp?
Door de contactavonden.

Wat zijn jouw werkzaamheden bij de speeltuin?
Voorzitter Activiteiten Commissie.

Welke hobby’s heb je en is daar nog tijd voor?
Ik ben graag op de camping in Appeltern daar waar ik kan vissen en
klussen.

Wat vind je het mooiste plekje van Wageningen en welk het lelijkste?
Mooiste is het binnenveld langs de grift en het lelijkste is waar wij op kijken
en dat is het sloopterrein van Kirpenstein.

Wat zou je graag verbeterd zien in de speeltuin?
Dat het water van het zwembad warmer is, daar klagen de ouders
over wat terecht is.

Welke krant of tijdschrift lees je?
De Gelderlander en het clubblad van Feyenoord
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VAN DE REDACTIE
Kijk je T.V. en welke programma’s hebben je voorkeur? Sport en
actiefilms.

Zijn er dingen die je kwijt wilt en wij niet gevraagd hebben?
Wat er ook gedaan wordt in de speeltuin ik zie graag willen dat
er meer bestuurleden aanwezig zijn van het dagelijks bestuur.

Aan wie zou je het stokje willen doorgeven voor de volgende uitgave
en waarom?
Aan Martha van Orden omdat zij toch altijd klaarstaat voor alles wat
met de speeltuin te maken heeft.
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ADVERTENTIE
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste Tuindorpvrienden,
Bijna 2 maanden geleden schreef ik dat de bloeddruk aan het oplopen was.
Wel die is de laatste 2 weken van april behoorlijk opgelopen.
Ik doel daarbij op het wel heel fraaie weer met zomerse temperaturen.
Ja en dan was het toch mooi geweest wanneer het zwembad in de Tuin vol
met water was en dat de Tuin ook op zaterdag open zou zijn geweest.
Ja menig kind maar ook menig ouder zag hier verlangend naar uit.
Maar zoals meerdere zwembaden houden wij 1 mei als datum aan
om het zwembad open te stellen en kijkt uw bestuur verlangend uit
naar (nieuwe) vrijwilligers om een zaterdagopenstelling mogelijk te maken.
Daarom Tuindorpvrienden, meldt u aan, al is het maar voor
een dagdeel per maand. Samen komen wij er wel uit.
Ja het zwembad is weer open. Met ondersteuning van de Provincie
(raadgever) blijven wij proberen te voldoen aan de zeer zware eisen
die tegenwoordig aan het zwemwater worden gesteld. Ons zwembad
is door de overheid in de categorie wedstrijdbad geplaatst en wordt
op basis daarvan gecontroleerd.
Wij hopen dat het weer een mooi voorjaar en dito zomer mag worden,
zodat weer genoten kan worden van een het verkoelende water.
Bij het schrijven van dit stuk is er nog geen nieuws m.b.t. de renovatie
van de Speeltuin. In de volgende Tuingeluiden of eerder hopen wij
met nieuws te kunnen komen.
Je zou bijna vergeten dat Tuindorp meer is dan alleen een speeltuin.
Naast de reguliere activiteiten die u kunt terugvinden in Tuingeluiden
en op onze Website, vinden er de komende maanden weer leuke
activiteiten plaats zoals een weekje op pad met verblijf in hotel voor
onze senioren (> 65 jaar). Voor meer informatie en kosten kunt u
terecht bij onze coördinator, Hans Jansen.
Halverwege dit jaar wordt de jaarlijkse fietstocht met aansluitende
barbecue in de Tuin gehouden. Informatie en aanmelden kunt u bij
de Activiteitencommissie.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
En natuurlijk op zaterdag 18 juni onze jaarlijkse midzomerfeest met
’s avonds de laatste voorronde van Wagenings Gras. Ook hiervoor
verwijs ik u naar onze website en die van Wagenings Gras.
Er valt nog meer te melden, maar bezoekt u hiervoor onze website
en lees Tuingeluiden die op papier verschijnt maar binnenkort ook digitaal.
Nu we het toch over digitaal hebben. Heeft u het vragenformulier dat
u bij de acceptgirokaart heeft ontvangen al ingevuld en ingeleverd?
Tuindorp heeft die gegevens nodig voor haar ledenadministratie en
om persoonlijke lidmaatschapskaarten aan te maken die ieder
gezinslid ontvangt.
Maar ook om leden die beschikken over een email-adres periodiek
per mail te kunnen informeren over belangrijke zaken. Dus wanneer
nog niet gedaan dan het verzoek van het secretariaat om alsnog het
vragenformulier in te leveren.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft in april plaatsgevonden.
Elders in deze uitgave het verslag.
Een terugkerend gegeven blijft het financieel resultaat van de vereniging.
Deze is nog immer negatief en het bestuur is dan ook genoodzaakt
om bepaalde tarieven te verhogen. Ook Tuindorp heeft te maken
met flinke kostenverhogingen op het gebied van energie, gemeentelijke
belastingen en noodzakelijk onderhoud.
Ook een financiële bijdrage bij activiteiten zal noodzakelijk worden.
Ook is het bestuur van mening dat niet-leden weliswaar mogen
deelnemen, maar dat het lidmaatschap ook duidelijk financiële voordelen
moet hebben voor leden. Nu is dat niet altijd duidelijk.
Wel u bent weer op de hoogte van de stand van zaken, en wij hopen
dat u ook dit seizoen weer veel zult genieten van wat Tuindorp te
bieden heeft, of dat nu binnen, buiten of elders is.
Roy Gunther
Voorzitter
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KLEURPLAAT
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DE TUINDORP TESSERATLON
Avondvierdaagse met wandelen, fietsen, zwemmen en survival, oftewel:
Tuindorp organiseert voor de tweede keer een Tesseratlon in Wageningen.
Een Tesseratlon is te vergelijken met een avondvierdaagse en een Triatlon.
Een triatlon is sport met 3 disciplines achter elkaar op één dag en een
tesseratlon een sport met vier disciplines echter verdeeld over vier
avonden. Dus zou u het ook een vier-kamp kunnen noemen.
De onderdelen zijn:
één avond, wandelen, keuze uit twee afstanden te weten, 3 en 5 km.
één avond, fietsen, keuze uit tussen twee afstanden te weten, 5 en 10 km.
één avond, zwemmen in ons eigen zwembad, keuze uit twee afstanden
te weten, 10 en 20 baantjes.
één avond, survival in de speeltuin met een soort zes-kamp.
De Tesseratlon is voor alle leeftijden en leuk om in gezinsverband aan
mee te doen. Een ieder die meedoet en alle avonden met goed gevolg
aflegt krijgt een medaille.
Elke avond word er gestart vanuit de speeltuin aan de Floralaan 20b.
De speeltuin is vanaf 17:30 uur open. Hier is een terras ingericht waar
u vooraf even met elkaar kunt praten en na afloop even een drankje
kunt drinken en wat kunt uitrusten. Op de laatste avond krijgt iedere
deelnemer een consumptie aangeboden door Tuindorp. Na de plechtigheid
op de laatste avond is er een gezellige avond.
Tuindorp zal zorgen voor de muziek.
De Tesseratlon gaat plaats vinden van dinsdag 28 juni tot en met vrijdag
1 juli. Er kan gestart worden tussen 18:30 en 18:45 uur.
Voor kinderen t/m 12 jaar is het inschrijfgeld € 4,00. Hiervoor kunt u
4-dagen meedoen met de activiteiten en ontvang je een fraaie medaille,
een drankje op de laatste dag en als extraatje een toegangskaartje voor
een keer vrij spelen in de speeltuin met gebruik van het zwembad.
Alle overigen deelnemers, ook begeleiders, betalen € 6,00 incl. een
drankje op de laatste dag en een medaille.
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Jeugd Commissie Tuindorp organiseert voor jong en oud:

Trek je (wandel)schoenen aan en loop gezellig met ons mee door de
omgeving van Oosterbeek. We lopen er niet alleen: er zijn nog 30.000
wandelaars. Het is dan ook de grootste ééndaagse wandeltocht van
Europa. Daar moet je toch een keer bij zijn. We lopen de kleinste afstand,
10 kilometer. Wij zorgen onderweg voor een hapje en een drankje. We
vertrekken om 9.00 uur vanaf Tuindorp. Leeftijd van 6 t/m 125
jaar Kosten: € 7,50 per persoon, dit is incl. de inschrijfkosten van de tocht
en vervoer naar Oosterbeek. E.e.a. te voldoen bij opgave

Naam: …………………………………………………… Leeftijd: ……………
Telefoonnummer thuis: ………………………………………………………
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AGENDA
18 juni 2011
MIDZOMERFEEST / SPEELTUINDAG
Een groot feest in de speeltuin. Met o.a. een luchtkussen, schminken,
een poffertjeskraam. Minirommelmarkt en live-artiesten. Er worden hamburgers en
braadworstjes verkocht. Dus kom bij ons genieten
van het buitenfeest.
kosten:
gratis
aanvang:
10.00 uur
einde ca.:
16.00uur
leeftijd:
alle leeftijden
18 juni 2011
VOORRONDE WAGENINGS GRAS
Aansluitend aan het Midzomerfeest is er in de speeltuin de laatste voorronde van
Wagenings Gras. Een talentenjacht georganiseerd door stichting Wagenings Gras. De
stichting wil met dit initiatief wagenings talent aanboren,maar ook talent uit de
omgeving is van harte welkom. Uiteraard gaan we dit spektakel weer buiten in een
tent uitvoeren.
kosten:
gratis
aanvang:
19.00 uur
einde ca.:
24.00uur
leeftijd:
alle leeftijden
28 juni t/m 1 juli 2011 TESSERATLON
Tuindorp organiseert voor de tweede maal een Tesseratlon in Wageningen. Dit is te
vergelijken met een avondvierdaagse en een Triatlon. Een triatlon is sport met 3
disciplines achter elkaar op één dag en een tesseratlon een sport met vier disciplines
echter verdeeld over vier avonden. Dus zou je het ook een vier-kamp kunnen
noemen. De onderdelen zijn:
eerste avond, 5 km wandelen
tweede avond, 10 km fietsen
derde avond, zwemmen in ons eigen zwembad,
keuze uit twee afstanden te weten, 10 en 20 baantjes
vierde avond, survival in de speeltuin met drie disiplines te weten;
fort bedwingen, net tijgeren, autobanden lopen.
Inschrijving kan t/m donderdag 23-06 bij het kantoor van Tuindorp.
kosten kinderen, alle dagen
€ 4,00
t/m 12 jaar
kosten overige, alle dagen
€ 6,00
12 jaar en ouder
aanvang:
Iedere avond tussen 18.30 en 18.45 uur
(speeltuin is vanaf 17.30 uur open)
leeftijd:
vanaf 4 jaar
Leden van Tuindorp krijgen 50% korting op bovengenoemde bedragen
Kosten te voldoen bij inschrijving
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AGENDA
19 en 20 augustus 2011 TENTENKAMP
Een nachtje slapen in de Speeltuin in een echte legertent. Maar we gaan niet alleen
(laat) slapen, we gaan ook spelletjes doen. Wat we allemaal gaan doen? Dat vertellen
we lekker nog niet. Wat je wel nodig hebt is een slaapzak en een
luchtbed/slaapmatje. En denk bij warm weer ook aan zwemkleding! We beginnen op
vrijdag om 17.00 uur en stoppen zaterdag rond 10.00 uur.
Je moet wel even opgeven met de inschrijfstrook uit tuingeluiden of via internet
Deze strook afgeven bij Hans Jansen in de speeltuin (kantoor).
kosten leden:
€ 3,00
per kind, te voldoen bij opgave
kosten niet-leden:
€ 5,00
per kind, te voldoen bij opgave
leeftijd:
4 t/m 12 jaar
3 september 2011
AIRBORNE WANDELTOCHT
Trek je (wandel)schoenen aan en loop gezellig met ons mee door de omgeving van
Oosterbeek. We lopen er niet alleen: er zijn nog 30.000 wandelaars. Het is dan ook de
grootste wandeltocht van
Europa. Daar moet je toch een keer bij zijn. We lopen de kleinste afstand, 10
kilometer. De vereniging zorgt voor een hapje en een drankje onderweg. We
vertrekken met z'n allen vanuit de speeltuin en gaan met de bus naar Oosterbeek.
Je moet wel even opgeven met de inschrijfstrook uit tuingeluiden of via internet
Deze strook afgeven bij Hans Jansen in de speeltuin (kantoor).
kosten:
€ 7,50
per persoon, te voldoen bij opgave
leeftijd:
vanaf 6 jaar
(bovengenoemde kosten zijn incl. vervoer, inschrijfgeld en twee keer een
versnapering tijdens de wandeltocht )
10 september 2011
BINGO DANSANT
De welvertrouwde bingo-dansant, kom gerust eens buurten.
Toegang voor leden en niet-leden gratis
kosten:
entree gratis, bingokaarten € 0,75
aanvang:
20.00 uur
einde ca.:
00.00 uur
leeftijd:
vanaf 16 jaar
Door wie de muziek wordt verzorgd is nog een verassing.
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Op safari en een nachtje slapen in de speeltuin in een
echte legertent. Spelletjes doen, samen eten:
daar moet je bij zijn.
Wat we precies gaan doen,vertellen we nog niet.
Tent heb je dus niet nodig, wel een slaapzak
en een luchtbed/slaapmatje.
Bij warm weer ook zwemkleding!
We beginnen
vrijdag 19 augustus om 17.00 uur
We stoppen
zaterdag 22 augustus om 10.00 uur
Dan mogen papa en/of mama je weer ophalen.
Kosten deelname: Leden € 3,00 - niet-leden € 5,00
Opgeven en betalen bij Hans Jansen, denk er ook aan het telefoonnummer
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VOORRONDE WAGENINGS GRAS
Drie voorronden WageningsGras
WAGENINGEN – De stichting WageningsGras gaat in 2011 haar derde
seizoen in. De vorige twee jaargangen waren een groot succes.
Het Nederlandstalig festival bleek ook nu weer veel deelnemers en
toeschouwers sterk tot de verbeelding te spreken. Corrie van Rumund
en Jan Boer hebben er samen met penningmeester Loek Buys voor
gezorgd, dat WageningsGras een laagdrempelig festival is, waar veel
mensen van kunnen genieten.
Loek Buys, directeur van theater Junushoff, heeft inmiddels afscheid
genomen van Wageningen. Zijn opvolger als penningmeester van
WageningsGras is Masood Eslami. Het doel van WageningsGras is om
mensen met Nederlandstalige liederen het podium op te krijgen.
Daar mag het klinken van musicallied tot levenslied, van muziek van
Herman van Veen, Marco Borsato, Willeke Alberti tot Johnny Jordaan.
Mensen, die op welke manier dan ook, Nederlandse liedjes zingen, kunnen
zich inschrijven. Het Nederlandse lied, maar dan zo breed mogelijk. Men
mag liederen van andere artiesten zingen, karaoke is niet toegestaan. Men
mag een aantal liederen laten horen tot maximaal vijftien à twintig
minuten, zichzelf begeleidend of begeleid door een eigen orkest of (in
overleg) met huisorkest KunstGras van WageningsGras.
Zelfgeschreven nummers zouden natuurlijk heel mooi zijn. Het evenement
blijkt bijzonder geschikt voor zangkoren van diverse pluimage. In drie
voorronden bepaalt een deskundige jury wie er doorgaan naar de grote
finale in theater Junushoff op zaterdag 25 juni.
De voorrondes zijn inmiddels gestart.
Op zondagmiddag 17 april vond in het theatercafé van Junushoff de aftrap
plaats. Op zaterdagavond 21 mei was de tweede voorronde in Café Loburg.
De derde voorronde is op zaterdagavond 18 juni in Speeltuin Tuindorp. In
Tuindorp sluit WageningsGras naadloos aan bij het grote jaarlijkse feest
van de mooiste speeltuin van Gelderland.
De finale is een week later, op zaterdagavond 25 juni in de kleine zaal van
theater Junushoff. Stichting WageningsGras werkt nauw samen met de
bblthk, Solidez en theater Junushoff.
Kijk voor meer info op www.wageningsgras.nl
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VAN HET BESTUUR
Vrijwilligers tegen onkostenvergoeding gevraagd!!!!
Het bestuur van Tuindorp is, nadat de vrijwilligster die bijna dagelijks
schoonmaakte haar vrijwilligerstaak had neergelegd, nu al 2 jaar doende
om een goede oplossing te vinden voor het schoonhouden van de
verenigingsgebouwen aan de Floralaan.
Het vinden van 1 of meerdere nieuwe vrijwilligers om deze taak over te
nemen was en is niet eenvoudig en is dan ook niet gelukt.
In deze 2 jaar hebben verschillende vrijwilligers deze extra taak tijdelijk op
zich genomen. Als Tuindorp mogen wij hen heel dankbaar zijn dat zij dit
tot op heden doen. Hierdoor was en is het mogelijk om de gebouwen niet
te laten versmeren.
Het bestuur is echter niet gelukkig met deze situatie die nu lang genoeg
heeft geduurd en heeft onderzocht of een professionele
schoonmaakorganisatie deze taak zou kunnen overnemen. Wij zijn daarbij
geschrokken van de kosten. Deze kosten zou een contributieverhoging van
EUR 25,-- per gezin betekenen. Ook deze optie is op dit moment niet
haalbaar.
Daarom is het bestuur op zoek naar vrijwilligers die tegen een kleine
onkosten-vergoeding bereid zijn deze schoonmaakwerkzaamheden op
zich te nemen.
Het schoonhouden van gebouwen en toiletten is belangrijk en
noodzakelijk.
Wilt u uw vereniging Tuindorp helpen aantrekkelijk te blijven voor
bezoekers en natuurlijk de leden, meldt u zich dan aan bij Hans Jansen,
coördinator, telefoon 0317-411601, of via e-mail: info@speeltuintuindorp.nl of kom naar het kantoor in de Speeltuin.
Namens alle leden van Tuindorp,
Roy Gunther
Voorzitter
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NOTULEN - ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2011
1. Opening
De voorzitter heet een ieder welkom. Op deze zomerse lentedag
helaas een lage opkomst.
2. Mededelingen
Het schoonmaken van het gebouw is een groot probleem.
Er zijn geen vrijwilligers te vinden, ism Solidez is niet mogelijk
en de optie om een schoonmaakbedrijf in te huren is erg duur:
op basis van 3 x per week schoonmaken € 845,00 per maand
(excl. BTW). Het bestuur ziet maar 1 oplossing:
een vrijwilliger vinden, die tegen een onkostenvergoeding
wil schoonmaken.
Opmerking vanuit de vergadering: bij de bar wordt ook met een
vergoeding gewerkt, maar heeft niet meer personeel opgeleverd.
Bestuur: klopt, maar er zijn geen problemen met de invulling van
de barbediening geweest.
Bestuur vraagt de vergadering toestemming het plan uit te
werken en in te vullen.
De vergadering gaat akkoord, maar wil in de ALV 2012 graag
een evaluatie.
3. Post
Geen post.
4. Notulen Algemene Leden vergadering 1 april 2010
Opmerkingen:
Punt 4,rondvraag: 2de hek aan de zijde Crocusstraat: hek is niet
noodzakelijk volgens de brandweer.
Wordt wel meegenomen in renovatieplan.
Punt 6,financieel jaarverslag 2009: ondernemers hebben geen
belangstelling in de actie “huur de muur”.
Punt 6, financieel verslag 2009: Opmerking A.van Holland
betreffende energiemaatschappijen.
We zijn overgestapt naar een andere maatschappij.
Grote financiële voordelen zijn er niet, de maatschappijen liggen
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NOTULEN - ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2011
dicht bij elkaar en berekenen soms anders waardoor het
goedkoper lijkt: energiekosten, transportkosten, vastrecht.
Punt 6, financieel verslag 2009: hogere kantoorkosten worden
veroorzaakt door aanschaf nieuwe bureaustoel.
Punt 6, financieel verslag 2009: kortingen voor actieve leden .
De financiële situatie van de vereniging laat dit niet toe.
Bovendien is het lastig een grens aan te geven wie actieve
vrijwilligers zijn. Er zijn vrijwilligers die wel actiever willen zijn,
maar dit niet kunnen.
Er is een beloning voor onze vrijwilligers in de vorm van een
vrijwilligersavond.

Koffiebeleid: `s maandags (avond) drinkt er “iemand” gratis
koffie, terwijl de rest netjes betaalt.
5. Jaarverslag 2010
Opmerking uit de vergadering: waarom is er wel een reisje voor
55+ers, maar niet voor jongere volwassenen?
Bestuur: dit houden we nog even open. Wel zouden we meer
inzicht willen krijgen in de Ouderencommissie.
6. Financieel verslag 2010
Het financieel verslag ziet er anders uit dan we gewend waren,
we maken gebruik van een nieuw boekhoudprogramma.
De kosten en opbrengsten zijn duidelijker weergegeven.
Het verslag geeft een negatief saldo aan, net als vorig jaar.
7. Verslag kascommissie
Er is nog geen kascontrole geweest. Met toestemming van de
vergadering zal dit na de ALV plaatsvinden, het verslag van de
kascommissie wordt gepubliceerd in de Tuingeluiden.
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NOTULEN - ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2011
8. Benoeming kascommissie
Wiel den Hartog zal samen mat Cora Robbers de kascontrole
uitvoeren. Wiel den Hartog is daarna aftredend. Volgend jaar
bestaat de kascommissie uit Cora Robbers en Jolanda Keijman.

9. Bestuurswisseling
Voorzitter en secretaris zijn gelijktijdig aftredend. Dit is niet
wenselijk. Daarom zal de fuctie van secretaris een termijn van 3
jaar ingaan, de voorzitter 4 jaar.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Willem
den Hartog, secretaris voor de termijn van 3 jaar.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Roy
Gunther, voorzitter voor de termijn van 4 jaar.
Het bestuur stelt een nieuw bestuurslid voor: Jolanda Keijman.
Zij zal zich bezig houden met de communicatie tussen bestuur
en de diverse commissie`s.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Jolanda
Keijman in de functie van bestuurslid voor een termijn van 2 jaar.
Er is nog plaats voor een bestuurslid, volgend jaar zal Harry
Keijman aftreden en zich niet meer herkiesbaar stellen.
Zoeken we dus een vervanger voor.
10. Renovatieplannen
De voorzitter zal met de burgemeester overleggen en de plannen
van Tuindorp presenteren en informeren naar de mogelijkheid
van een subsidie. Daarna gaan we op zoek naar fondsen en
sponsoren.We hebben al een ruwe schets van de nieuwe
speeltuin.
Een vraag uit de vergadering: zijn vrijwilligers verzekerd? Marjan
zal informeren.
We willen leden regelmatig informeren betreffende de
renovatieplannen, via het mededelingenbord en Tuingeluiden.
Het verloop van geldactie weergeven d.m.v. een thermometer.
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NOTULEN - ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2011
11. Rondvraag
De verspreiding van Tuingeluiden verloopt niet goed, bij iedere
uitgave komt een nieuwe bezorglijst die afwijkt van de vorige.
We hebben een nieuw ledenadministratie, elk lid die heeft
betaald moet worden ingevoerd. De penningmeester houd zich
hier mee bezig, Hans Jansen is de uitvoerende.
Bij acceptgiro dit jaar was een inschrijfformulier toegevoegd: we
willen complete informatie over onze leden, ieder (gezins-)lid
krijgt een persoonlijke pas.
Leden die al betaald hebben, maar nog geen gegevens hebben
doorgegeven, moeten door Hans Jansen benaderd/ gebeld
worden om alsnog de gegevens te noteren.

Het kantoor ziet er erbarmelijk uit, het is er een rommeltje.
We willen graag verbouwen, maar daar is geen financiële
ruimte voor.
Betere presentatie tijdens de Molenmarkt.
Is het bestuur het mee eens, we willen er graag kleine
activiteiten doen.
Verlichting op toiletten blijven branden, is energieverspillend.
Idee is een sensor te plaatsen.
De gaskachel in het kantoor blijft continue branden op 24ºC.
Dit schijnt nodig te zijn i.v.m. vochtprobleem. Maar het mag wel
anders, hier mogen instructie`s voor komen.
Energiebesparende maatregelen: wat kan uit, is niet nodig.
Misschien een stappenplan voor maken.
Zo kan de verwarming in het gebouw overdag uit, lager.
Eventuele koffiedrinkers kunnen in het kantoor terecht, daar is
het immers al warm.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn
of haar inbreng.
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WEEKAGENDA

MAANDAG
10.00 - 17.00
13.45 -16.30
19.45 - 22.00
DINSDAG
10.00 - 17.00
13.30 - 16.00
19.30 - 20.00

Speeltuin (1 april - eind oktober )
Schilderclub 50+
Damesgroep (handenarbeid,.e.d.)

Speeltuin (1 april - eind oktober )
Ouderensoos
Cameraclub (2 x per maand )
IVN cursussen

WOENSDAG
10.00 - 17.00
13.30 - 15.30

Speeltuin (1 april - eind oktober )
kinderclub voor 4 t/m 12 jarigen van november t/m maart

19.30 - 23.00

Klaverjassen en jokeren (vanaf 16 jaar)

DONDERDAG
10.00 - 17.00 Speeltuin (1 april - eind oktober )
13.30 - 16.30 Bingomiddag 55+ (3e donderdag )
20.00 - 23.30 Kaartclub De Rijn (3e donderdag )
Succulenta (cactusclub 2e donderdag )
Bingoavond (laatste donderdag v.d. maand )

Voor overige activiteiten of vragen of lidmaatschap
Hans Jansen maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur
tel.: 0317 - 41 16 01
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ADVERTENTIE
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Speeltuin Tuindorp
Floralaan 20b
6707 HR Wageningen

Telefoon 0317-411601
www.speeltuin-tuindorp.nl
info@speeltuin-tuindorp.nl

