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NIEUWSBRIEF nr. 4 
 
Beste medetuinders, 
 
Voordat we dit jaar met oliebollen, champagne en vuurwerk uitluiden, willen we u informeren over 
de nieuwe situatie die met ingang van 1-1-2014 actueel zal worden. 
 
Na het overlijden van Krijn Arendse heeft het bestuur regelmatig contact gehad met mevrouw 
Arendse en haar dochters Rina en Netty. 
We hebben gesproken over hoe het nu verder zal gaan met het volkstuinencomplex. 
Onderwerpen als kaveltoewijzing, onderhoud brug etc., afmetingen van kasjes en schuurtjes, 
algemene regels voor de tuinders enz.  zijn de revue gepasseerd. 
Het bestuur heeft voorgesteld het gehele complex te huren en daarmede de administratie, het 
beheer en de dagelijkse gang van zaken op zich te nemen.  
Helaas voelt de familie Arendse daar vooralsnog niet voor en zij hebben gezegd dat zij het beheer 
willen voortzetten zoals Krijn Arendse altijd heeft gedaan, maar wel met duidelijke voorwaarden en 
regels. De familie gaat er op toezien dat deze regels worden  gehandhaafd en nageleefd. Tevens 
neemt de familie Arendse de volledige verantwoordelijkheid voor herstel en onderhoud van het 
gehele complex. Middels regelmatige bezoekjes zal worden toegezien op de dagelijkse gang van 
zaken. 
 
De familie Arendse heeft een huishoudelijk reglement opgesteld en dat aan het bestuur voorgelegd 
voor aanvullingen en commentaar. Het bestuur heeft als reactie hierop voorstellen ingediend om het 
reglement op verschillende punten aan te passen en te verbeteren. Of dit ook daadwerkelijk gaat 
gebeuren weten we op het moment van uitkomen van deze nieuwsbrief nog niet. 
De familie Arendse gaat in januari 2014 de facturen, vergezeld van het nieuwe huishoudelijk 
reglement toesturen aan de bestaande huurders. 
Het bestuur zal  uiteraard de gang van zaken op de voet volgen en zal indien nodig zaken die 
aandacht behoeven met de familie Arendse bespreken. 
Mocht u opmerkingen of vragen hebben over het nieuwe reglement dan dient u contact opnemen 
met de familie Arendse via: 
Tel. 020 6450106 of email  jeroen.rina@casema.nl  
Dat kunt u ook doen voor andere vragen, verzoeken en klachten betreffende het volkstuincomplex.  
 
Voor vragen aan het bestuur kunt u natuurlijk altijd terecht bij één van de onderstaande 
bestuurleden. Bellen of aanspreken is daarvoor de meest snelle manier. E-mail uitsluitend via het 
secretariaat. 
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Rest ons iedereen fijne feestdagen toe te wensen. En natuurlijk een voorspoedig en vruchtbaar 
tuinseizoen. 
 
Namens het bestuur 
Rob Derksema – secretaris 

derksema@kabelfoon.nl 
 
 
Jeanne Kamperman    Kavel 22 0297 565987 

Rob Derksema Kavel   4  0297 566043 

Rob Wijnands Kavel 39 0297 323494 

Peter de Bruin Kavel 11 0297 567197 

Greet Mooiman    Kavel 33a 0297 565987 
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