
“t Hartgespan” tuinclubregels 2023. 
 
 
De leden dienen groepsgewijs 1x per jaar een activiteit te organiseren. 
Raadpleeg de agenda op de website bij de planning van een activiteit   
Wanneer onverhoopt een activiteit niet door kan gaan dit melden bij de 
Sneeuwklokjes. 
 
 
Van elke activiteit dient ook een CC mailtje gestuurd te worden naar het afdelings 
bestuur vvnterneuzen@gmail.com en naar  
Joke van der Molen jokemo@kpnmail.nl m.b.t de agenda van de afdeling en 
plaatsing op de website. 
 
 
Op de nieuwjaarsreceptie wordt door elk groepje een kort verslag uitgebracht 
van het afgelopen jaar. 
 
 
De activiteiten zijn toegankelijk voor leden v.d. tuinclub. Als aspirant lid mag men in 
het lopende jaar 2x deelnemen aan een activiteit tegen €5/keer 
 
De tuinclub bestaat uit max. 40 personen 
 
Per jaar zal de tuinclub een activiteit organiseren voor alle leden v.d. VvN afd. Tnz. 
Bij aanvang van onze Nieuwjaarsreceptie kan dit kenbaar gemaakt worden door de 
bloemgroep die dit wil organiseren. 
 
Het organiserend groepje is zelf verantwoordelijk voor het versturen van de 
uitnodiging naar de leden. Wijziging van uw mailadres altijd doorgeven via “allen 
beantwoorden” zodat iedereen dit zelf kan aanpassen in haar contactenlijst! 
 
Bij deelname aan een activiteit zal per lid een eigen bijdrage worden gevraagd. 
Er is een mogelijkheid om aanspraak te maken op de kas v.d. tuinclub.  
Dit bedraagt  €2,50 p.p. met een max. van €25 per activiteit 
 
Gemaakte onkosten met gebruik van declaratieformulier, incl. kassabon indienen bij 
Tineke Barentsen.( Formulier downloaden v.d. website) 
 
Op de nieuwjaarsreceptie wordt per lid een bijdrage van €15 gevraagd.  
Dit is per jaar te herzien en mede afhankelijk van het saldo wat nog in kas zit. Staan 
er andere te verwachten extra uitgaven of jubileum b.v. op de planning kan dit van 
invloed zijn. 
 
Autokosten verrekenen in de eigen bijdrage is aan te bevelen!  
Aantal km. à €0,25/km.  x aantal auto’s : aantal deelnemers=vergoeding chauffeur.  
 

Lies Beeldens verzorgt het digitaal fotowerk, foto’s kunnen gestuurd worden naar 
ebeelden@zeelandnet.nl  
 


