
Tuindagen 2018 
 
Om de opkomst te vergroten en de individuele bijdragen te kunnen verbeteren, komt het bestuur 
met een nieuwe werkwijze ten aanzien van de Tuindagen.  
 
De Tuindagen:  
 Eén zondag per maand is aangemerkt als Tuindag. Er wordt dan gewerkt tussen 10-16 uur. Men 

kan dan komen wanneer men wil of kan. Maar er wordt uitgegaan van een minimale inzet van 2 
uur werken aan de vaste activiteiten die nodig zijn om het gehele complex gezond, mooi en 
schoon te houden. 

 Volgens reglement doet men dit 5 x per jaar.   
 Regen en afwezigheid van het bestuur wordt gecommuniceerd via het bord.  

 Het bestuur heeft een minder delegerende taak.  Is meer deelnemer aan de Tuindag.  

Er zijn enkele mogelijkheden om de Tuindagen in te vullen. 
Vaste activiteiten op de geplande zondagen:  
 In de schuur is zichtbaar welke de vaste c.q. maandelijks terugkerende activiteiten zijn. Dit zijn 

activiteiten die op iedere tuindag uitgevoerd/nagelopen zullen worden. De boodschap is dan: Let 
hier op.  
o De paden rondom de eigen moestuin behoren daar niet onder. Iedereen wordt geacht dit 

met de naastgelegen tuinder onkruidvrij te houden 
 
Vaste activiteiten buiten de geplande zondagen.  
Er zijn tuinders die in de onregelmatigheid werken of redenen hebben om niet op de zondag te willen 
werken. Zij kunnen op andere dagen de activiteiten uitvoeren.  
 De tuinder geeft aan wanneer gewerkt is en aan welke vaste activiteit gewerkt is.  
 
Grotere klussen die nodig zijn: 
Enkele tuinders hebben aangegeven wel andere klussen (bv. het lakken van de schuur) te willen 
werken.    
 Zichtbaar wordt welke activiteiten er zijn en wie dit uit gaat voeren.   
 Deze activiteiten vinden waarschijnlijk vooral buiten de Tuindagen plaats.  
 
De Tuindagen zoals die nu gepland zijn:  
• 15 april met een startborrel tuinseizoen in de school.  
• 6 mei  
• 10 juni  
• 8 juli 
• 12 augustus 
• 9 september 
• 7 oktober met een eindborrel tuinseizoen en kinderactiviteiten in de tuin. 


