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NIEUWSBRIEF  november/december 

   

Spreekwoorden en gezegden       

Bomen 

Er zijn nog wel hogere bomen gevallen! 

Er zijn reeds vreemdere dingen gebeurd. 

 

Een boom over iets opzetten. Over iets bomen! 

Iets uitgebreid bespreken. 

 

Veel kappen vellen grote bomen! 

Slechts met doorwerken wordt de klus geklaard. 

 

Spreeuwen willen kersen eten, maar geen bomen planten! 

Wel profiteren, maar geen bijdrage willen leveren. 

 

Jonge twijgen kan men buigen, oude bomen niet! 

Kinderen kan men vormen, bij ouderen is dat veel moeilijker. 

 

De bomen groeien niet tot in de hemel! 

Alles kent zijn beperkingen. 

 

 

 

Nieuw slot achterpoort 

Wij, het bestuur, zijn aldoor op zoek naar een betere 

beveiliging van ons tuincomplex en de opstallen. Op 

de achterpoort is inmiddels een veiliger slot 

bevestigd. 
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Opzegging lidmaatschap 

Wij willen erop wijzen dat het opzeggen van het lidmaatschap van onze vereniging tenminste 4 

weken voor het einde van het verenigingsjaar moet plaatsvinden. Ter verduidelijking het 

verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Om misverstanden te voorkomen is het wenselijk 

de opzegging schriftelijk te doen aan onze secretaris.  

 

Lidmaatschapkosten 2015 

Tot nu toe ontving elk lid bij het begin van het nieuwe jaar een schrijven in de brievenbus of werd 

hem/haar dit bij gelegenheid persoonlijk overhandigd waarin vermeldt de lidmaatschapkosten 

welke voldaan moesten worden. Dit is zeer tijdrovend en brengt extra kosten met zich mee. Met 

ingang van komende jaar willen wij dit op een andere, hedendaagse manier gaan doen en wel via  

e-mail.  Uiteraard kan dit alleen bij leden die een e-mailadres bezitten en dit e-mailadres uiteraard 

bij ons bekend is. Leden zonder een e-mailadres ontvangen de brief in hun brievenbus. 

Hoe willen wij te werk gaan? 

In het algemene e-mail dat wij versturen staat uitleg over waaruit het totaal bedrag van de 

lidmaatschapkosten kan bestaan. Bij dat e-mail voegen wij als bijlage een overzicht van de te 

betalen totaal bedragen per lid. Voor bijna iedereen is dat hetzelfde bedrag als vorig jaar dus kan er 

geen onduidelijkheid over de samenstelling van het totaalbedrag bestaan. 

Voorbeeld van bijlage: 

Frederix J.        tuinnr:  13    € 44,00 

Grothues H.     tuinnr:  89    € 40,50 

Grotheus S.                            € 25,00 

Hoenjet F.                              € 25,00     

Hoenjet G.        tuinnr: 20    € 51,00 

Rutten J.           tuinnr: 38A  € 43,00 

Valkenberg P.  tuinnr:   8     € 59,00 

Heb je bezwaar tegen deze nieuwe gang van zaken meldt dit dan aan onze penningmeester 

Jean Frederix, Kastanjelaan 6, 6261 NA Mheer, jhmmfrederix@ziggo.nl, tel: 0438506571. 

 

 


