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Bestuurssamenstelling :
Email versturen aan bestuursleden:
Als u een email stuurt naar iemand van het bestuur, dan altijd als CC de secretaris
toevoegen (secretaris@5sluizen.nl). Zij is verantwoordelijk voor de inkomende en
uitgaande post en beheert ook het archief, op sms-jes en whatsapp berichten wordt
door de bestuursleden niet gereageerd.
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Naam

Functie

Email

John Maris

Voorzitter

voorzitter@5sluizen.nl

Marjolein Vredebregt

Secretaris

secretaris@5sluizen.nl

Ben Tebrugge

1e Penningmeester

penningmeester@5sluizen.nl

Dennis van Oorschot

Werkuren / Beheer
gebouwen

werkuren@5sluizen.nl

Peter van Essen

Tuinuitgifte / 2e Secretaris

tuinuitgifte@5sluizen.nl

René Gommel

Verzekeringen

verzekeringen@5sluizen.

Joost Heijnen

Taxatiecommissie

taxatie@5sluizen.nl

Baris Atabay

Algemeen bestuurslid

E.H.B.O.post

Tuin 238.
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Bestuurszitting
De bestuurszitting vindt elke 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur plaats.
U kunt dan terecht met vragen, klachten en/of opmerkingen.
De volgende zittingen zijn op 1 oktober, 5 november en 3 december.

Nieuwe bestuursvoorzitter gezocht
Per 1 januari vinden er enkele mutaties plaats in ons huidige bestuur. Onder andere
zal Ben Tebrugge, onze huidige penningmeester, een stapje terug doen en wordt hij 2e
penningmeester. John Maris die eerder Piet vd Minne als penningmeester heeft
vervangen zal per 1 januari de functie van penningmeester gaan bekleden.
Daarom zijn wij op zoek naar een voorzitter. De bestuursvoorzitter zit de
bestuursvergaderingen en de algemene vergadering voor, onderhoudt samen met de
penningmeester en secretaris contact met o.a. de gemeente en waarborgt een degelijk
bestuur op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement zoals vastgesteld
door de algemene vergadering.
Mocht u belangstelling hebben in deze functie, verzoeken wij u vriendelijk contact op te
nemen met het secretariaat via secretaris@5sluizen.nl

4

Openingstijden CVV
Per 1 oktober is het
CVV op woensdag
gesloten en iedere
zaterdag van 10:00 tot
12:00 uur geopend

EHBO cursus, iets voor jou?
We zijn op zoek naar meer EHBO-ers en bieden tuinders die hier belangstelling voor
hebben een gratis cursus aan. Er hebben zich al enkele tuinders aangemeld, maar we
kunnen nog meer aanmeldingen gebruiken. Met name zoeken we tuinders die in het
gebied achter de Babbersmolen een tuin hebben en belangstelling hebben in een
cursus en om EHBO-er te zijn op het complex. Meer informatie of aanmelden via
secretaris@5sluizen.nl
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Watermeterstand
Geef voor 1 november 2022 uw watermeterstand digitaal door. U kunt dit doen door
naar deze pagina te gaan: https://5sluizen.nl/watermeterkaart/
Indien u uw meterstand niet op tijd doorgeeft, wordt deze voor u opgenomen en
brengen wij € 25,00 opnamekosten in rekening.

Vrij rijden op 1 oktober
Op zaterdag 1 oktober mag u vrij oprijden op het complex. Dit geldt uitsluitend voor
laden & lossen. Ga dus niet parkeren!

Slootonderhoud
Bij steeds meer tuinen zien wij begroeiing over en in de sloot. U bent verplicht om de
wal en de sloot vrij te houden van beplanting. Ook overhangende planten, lager dan
1.50 boven het wateroppervlakte zijn niet toegestaan. Onderhoud uw sloot en
slootkant dus goed!
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Ons tuinencomplex in de stille en koude periode:

Om deze periode zo goed mogelijk door te komen zonder calamiteiten willen wij u toch een aantal tips geven
die ongemakken en vervelende ervaringen zouden kunnen voorkomen. Voor de meeste tuinders een bekend
gegeven maar voor de nieuwe tuinders best de moeite waard om dit eens aandachtig door te nemen.
- Maak uw huisje doorzichtig (geen gesloten gordijnen).
- Knip uw heg op de voorgeschreven hoogte.
- Haal de waardevolle spullen weg.
- Geen drank en etenswaren in het huisje.
- Verstop de branders van uw gasstel.
- Sluit alles goed af.
- Sluit water af en blaas de leidingen door.
- Ga geregeld kijken
- Merk uw achtergebleven spullen.(met postcode)
- Haal brandbare stoffen weg
- Gebruik goed hang en sluitwerk.

www.keyexpert.nl
N.Kreuk B.V.
Dag en nacht service
Sloten- en glasservice
010 - 453 0000
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