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Uitnodiging jaarvergadering

Weet wat je eet!
Huur een volkstuin.

Geachte leden van 'de Trochsetters',
Hierbij nodigt het bestuur van de Volkstuinvereniging
‘de Trochsetters’ u uit tot het bijwonen van de
jaarvergadering, die zal worden gehouden op

Donderdag 21 november 2013 om 19:30 uur,
in Hotel de Bleek, Stationsweg 1, Franeker.
Dhr. Heitman houdt deze avond een voordracht
met als onderwerp 'snoeien' en beantwoordt
allerlei vragen over tuinieren uit de zaal.
Compost bestellen

Een ieder die de befaamde wormencompost van Gerrit Meijer
nodig heeft, kan tijdens de jaarvergadering de bestelling
doorgeven. Bestellen per e-mail kan tot 30 november a.s. via
secretaris@trochsetters.info.
De prijs is 15 euro per kubieke meter compost (=12 kruiwagens), inclusief bezorging tot aan het toegangshek.
Bestellen kan in hoeveelheden vanaf een halve m3 .
In het begin van december zal de compost afgeleverd worden,
dit kan ook aan de Harlingerweg of de Stationsweg, maar
alleen per 5 kubieke meter tegelijk.
De betaling van uw bestelling kan overgemaakt worden op
bankrekening 581316991 t.n.v. de Trochsetters, Franeker,
onder vermelding van uw tuinnummer en de bestelde
hoeveelheid.
De compost zorgt ervoor dat de zware kleigrond beter
bewerkbaar en vochtdoorlatender wordt en draagt bij aan een
goede vruchtbaarheid en de kwaliteit van het bodemleven.

Agenda 2013
♠ Opening
♠ Ingekomen stukken en
mededelingen
♠ Notulen jaarvergadering 2012
♠ Jaarverslag secretaris
♠ Jaarverslag penningmeester
♠ Verslag kascommissie
♠ Benoeming lid kascommissie
♠ Leveranciers zaden
en pootmateriaal
♠ Gewenste activiteiten 2014
♠ Rondvraag
♠ Lezing Dhr. Heitman
♠ Pauze met verloting
♠ Sluiting ♠

Colofon
Volkstuinvereniging

de Trochsetters, Franeker
Website: www.trochsetters.info
Secretariaat

Paul Krugerstraat 12
8801AN Franeker
0517 234497
secretaris@trochsetters.info
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financiën van de Trochsetters'.
vijf-euro-leden, die de vereniging
opening van het nieuwe
Vrijwel alle leden hebben de
een warm hart toedragen.
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Jaarverslag volkstuinvereniging ‘de Trochsetters’ 2013

