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Nieuwjaarsreceptie!
De gebruikelijke nieuwjaarsreceptie bij
de vereniging zal worden gehouden op
zaterdag 10 januari 2015 in de kantine.
We beginnen om 12.00 uur en eindigen
ongeveer om 14.00 uur. Zoals altijd
worden uiteraard onze leden, donateurs
maar ook
wethouders,
raadsleden en andere
bekenden van de
vereniging
uitgenodigd. Dit is een
‘uitgesproken
moment’ bij de
vereniging om elkaar op een gezellige
en informele manier te ontmoeten.
Onder het genot van een hapje en een
drankje wensen wij
elkaar het beste
voor het jaar…..…!

Ontwikkelingen in de winkel
De winkelmedewerkers willen in
2015 een nieuwe start maken met
de
verkoop
van
andere
tuinproducten dan tot nu toe. Dat
is een prachtig initiatief. Op dit
moment wordt onderzocht om welke
producten het gaat en hoe de nieuwe opzet van
de inkoop/verkoop gaat verlopen. Dit is voor ons
allemaal plezierig om te horen. Dit nieuws zal
zeker een goeie bijdrage kunnen gaan leveren
aan het functioneren en het ‘wel en wee’ van de
vereniging bij het onderhoud en beheer van onze
tuinen. Ook fijn dat er steeds weer leden zijn, die
wat willen betekenen en iets nieuws gaan
ondernemen voor de leden. In de volgende
nieuwsbrief volgt er meer informatie.
Nieuwe opzet tuinbeurten en intake leden
Als vereniging zijn we ‘eigentijds’
en steeds bereid veranderingen
door te voeren. Zeker als het
gaat om het vrijwilligerswerk
binnen de organisatie. De opzet
van
de
tuinbeurten
gaat
veranderen. Ons bestuurslid dhr. Bert van
Deventer gaat hierover in de volgende nieuwsbrief
de veranderingen aangeven. Let dan vooral op de
wijzigingen, die gaan komen! Ook bij de intake
van nieuwe leden gaat er e.e.a. veranderen. Het
bestuur zal vanaf heden duidelijker doorvragen
wat de ambities van de nieuwkomers bij het
vrijwilligerswerk zijn. Hierdoor hopen we ook de
kantine beter te kunnen bemensen, zodat deze
nuttige gemeenschappelijke ontmoetingsruimte
voor ons allemaal in stand kan worden gehouden
met de zelfde taken en functies als tot nu toe.
Zaadlijst inleveren voor of
op zaterdag 10 januari
2015
De medewerkers van de
winkel gaan binnenkort de
gemeenschappelijke
bestelling plaatsen voor de
aankoop van de zaden. Het
verzoek is daarom aan iedereen die het aangaat,
de zaadlijst(bestelling) voor of op zaterdag 10
januari in te leveren bij hen.

Een Groen, Gezond en
Gelukkig Nieuwjaar!

