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Jaarvergadering 2016
Op woensdag 18 januari jl. vond de jaarlijkse
ledenvergadering van de Leekamp plaats in Stal
Driene. Het was weer een gezellige en

informatieve bijeenkomst.

Naast de gebruikelijke agendapunten is, net als

in het voorgaande jaar, uitgebreid stilgestaan

bij het voortbestaan van de tuin.

Na afloop van de vergadering heeft Cees

Beersen uitgebreid en zeer enthousiast verteld

over het leven van de bij.

Voortbestaan.
Helaas is er sinds vorig jaar niet veel veranderd. Het lijkt er, ondanks onze inspanningen om Landschap
Overijssel ervan te overtuigen ons te laten blijven, meer en meer op dat  wij dit perceel mei 2021
moeten verlaten. 
Uiteraard laat het bestuur het daar niet bij zitten. Er is een commissie  'doorstart' in het leven geroepen
om te zoeken naar een mogelijkheid om de vereniging voort te kunnen zetten. Mocht je daar ideeën of
tips voor hebben laat het ons dan weten.

Schoon opleveren
Zoals eerder al is aangegeven zijn we verplicht de grond 'schoon' op te leveren, dus behalve
begroeiing moet alles verwijderd zijn. Statutair zijn leden zelf verantwoordelijk voor het opschonen van
hun eigen tuin. Houd hier dus vast rekening mee de komende jaren. Alles wat je nu nog
meeneemt naar je tuin, zal je straks ook zelf weer moeten verwijderen.

Kijk voor alle foto's van de jaarvergadering op de website! 
En middels onderstaande knop kun je de volledige notulen inzien.

Notulen Jaarvergadering



Moestuindagen 2016
De moestuindagen voor komend jaar zijn gepland op

20 mei en 30 september.

Leekamp.nl
Sinds de lancering twee jaar geleden is de website al bijna 2000 keer bezocht, waarbij blijkt
dat de 'nieuwspagina' het vaakst wordt geopend. Deze pagina wordt dan ook
frequent bijgewerkt, dus zeker de moeite waard om regelmatig te bekijken.  

De fotopagina is ook populair en hoe meer foto’s hoe leuker. Dus heb je mooie foto's van je tuin
gemaakt die je graag wil delen, mail ze dan naar info@leekamp.nl, dan worden ze op de site
geplaatst. 

Heb je verder nog een tip, een leuk idee of wil je iets anders delen met de leden, maak dan
gebruik van het virtuele prikbord. 
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Dit is de de nieuwsbrief van Biologische
Tuinbouwvereniging De Leekamp.  

Middels deze nieuwsbrief informeert het bestuur
regelmatig alle leden over wat er zoal speelt op dit mooie
tuinencomplex.

Voor maar ook door de leden.

Heb je een idee of is er iets anders wat je wil delen, laat
het ons weten.

Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief, onderaan deze
pagina vind je een uitschrijflink.
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