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De aanhouder wint. Landarbeidersvereniging

verdient dikke premie!

Toen we in maart opnieuw een brief van de RABO-bank, afdeling Dirksland, ontvingen
waarin we werden verzocht om een initiatief in te leveren hebben we zelfs even getwijfeld of
we dat wel moesten doen. Het zou immers toch niets opleveren was de algemene opinie, zo
was het ook het vorige jaar gegaan toen we voor de eerste keer zo'n brief kregen. We hebben
toen wel een initiatief ingestuurd maar geen positieve reactie ontvangen.
De Rabobank Goeree-Overflakkee had een stimuleringsfonds opgericht met als doel om
verenigingen of stichtingen met sociale of maatschappelijke doelen te ondersteunen.
Elk jaar wordt per afdeling op het eiland een aantal instellingen verzocht een initiatief in te
sturen. Onder de inzenders wordt een selectie van 3 gemaakt. Deze 3 inzenders worden dan
verzocht zich te presenteren tegenover de algemene ledenvergadering van de Rabobank.
De ledenvergadering bepaalt dan door stemming welke instelling het hoogste bedrag
ontvangt. Er zijn bedragen ter beschikking gesteld van resp. € 1000 , € 1500 en € 2500.
Onze vereniging heeft toch een initiatiefproject voor de aanpak van de auto dreven
ingestuurd. Het werd een brief van 3 kantjes waarin de geschiedenis van de vereniging is
beschreven en waarin is aangegeven hoe we er gezamenlijk voor zorgen dat we met onze
beperkte middelen en lage huurprijs toch een gezonde vereniging hebben.
Groot was onze vreugde toen de secretaris een telefoontje van de bank kreeg dat we waren
geselecteerd voor de laatste ronde. Dat betekende minimaal een bijdrage van € 1000 !
Op 22 mei waren met zo'n 10 leden ( 6 bestuursleden) in de Schakel om de beslissende ronde
in te gaan. De andere kanshebbers waren Radio Flakkee en de peuterspeelzaal uit Herkingen.
Voor de pauze was er eerst de algemene ledenvergadering van de afdeling Dirksland.
Er waren ongeveer 80 a 100 mensen aanwezig. Na de pauze kwam het stimuleringsfonds aan
de orde. Elke genomineerde mocht een presentatie van 7 minuten houden. Radio Flakkee
mocht beginnen, daarna de peuterspeelzaal en tenslotte ondergetekende. Daarna moesten de
stemmen geteld worden wat niet lang duurde.
Radio Flakkee had de minste stemmen en dus € 1000. Onze vereniging had enkele stemmen
minder dan de peuterspeelzaal (€2500) en verdiende dus € 1500 !
De regionale kranten hebben hier natuurlijk ook aandacht aan besteed en wellicht heeft u een
foto van de prijsuitreiking zien staan.
Het zal u niet verbazen dat het bestuur erg blij is met deze geweldige meevaller.
De fmanciële middelen waren na de aanleg van de nieuwe dreef door perceel A aardig
geslonken. Dit bedrag geeft ons een goede stimulans om de slechtste stukken auto dreef een
opknapbeurt te geven. U zult er in de loop van het jaar meer van zien.
We zijn de Rabobank dan ook zeer erkentelijk voor
en vooral voor de selectie van onze vereniging. Het
waardering voor de doelstellingen en de activiteiten
En dat geeft ons weer een nieuwe impuls om verder

de oprichting van het stimuleringsfonds
bestuur ziet deze selectie als een blijk van
van onze vereniging.
te gaan op de ingeslagen weg.

Leen van Prooijen, voorzitter

't Schoffeltje 15B

2008

2 van 4

·_--- .-._._---.-------,------.

--_.=

---------~._-

Het is tijd voor de Rabobank.
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Rabobank

Wist u dat.
Er leden zijn die hun pacht nog niet hebben betaald
dat ze dat zo snel mogelijk moeten doen.
ze anders een herinnering krij gen.
Er tuinders zijn die hun hagen nog niet hebben geknipt
dit erg lastig is voor de grasmaaier.
Als u in de toekomst een tuin wilt hebben op perceel B
dit schriftelijk kenbaar moet maken bij de secretaris
Als u uw tuin wilt opzeggen dat dit voor 1 december moet gebeuren
en dat u hem schoon oplevert.
Er een tuinder was die met zijn fiets in de sloot reed tussen A en C
hij kopje onderging samen met de fiets.
Er een tuinder was die met een geleende frees klem kwam te zitten tussen haag en frees
hij om hulp riep en de toegesnelde tuinders hem uit zijn benarde positie bevrijde
hij er alleen met wat blauwe plekken ervan afkwam.
Er volgend jaar veel jubilarissen zijn van 25 jaar lid
wij op zoek zijn naar ideeën om dat te vieren
Het de bedoeling is om de dreef op perceel A langs Armenweg en Havelozeweg op te
knappen
dit in het najaar gaat gebeuren als het groot onderhoud van de sloten is gedaan
U tegels 30 x 30 gratis kunt halen op perceel B nr 17 ze staan langs de pad.
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Beste tuinders,
Net zoals verleden jaar wil de Firma Berman weer nieuwe aardbeiplanten leveren vanaf
half augustus.
Ik heb met deze firma afgesproken dat de tuinders ze bij mij kunnen bestellen.
Hieronder de soorten en rassen.

Voor de vroege oogst:

Elvira.

GorelIa
Voor de middenoogst: Korona
Polka
Elsanta
Honoye
Voor de midden-late

Senga-Sengana
Maxim
Tago

Doordragers

Ostara
RopelIa
Selva

Nieuw soort

Sonata

Middenoogst

Deze soorten kosten 0,40 per stuk en worden geleverd in potjes
Elsanta is ook te koop zonder potje dan kosten deze 0,30 per plant maar
zijn minder geschikt voor onze tuingrond.
Als men aardbeiplanten wil, doe dan een briefje met naam, adres
en het aantal planten, wat voor soort en het verschuldigde bedrag in een
envelop en breng dat bij de secretaris.
Deze zal er dan voor zorgen dat ze in de derde week van augustus thuis
worden bezorgd
Uiterste inleverdatum 20 augustus.
Met vriendelijke groeten
Secretaris D.v.d.Broek
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