HET REGISTRATIEFORMULIER
WAAROM
Dit registratieformulier dient voor de administratie van Sloterdijkermeer. Wij willen graag
ieder jaar de gegevens van de leden/tuinders volledig hebben. Verder willen we weten op
welke wijze de tuinders zich voor de vereniging (kunnen) gaan inzetten.
Daarom is het van belang dat alle leden het formulier invullen en op tijd terug te sturen. Je
kunt het formulier ook van de website halen.
Dit formulier s.v.p. vóór 1 november 2018 opsturen.
Let op: Leden die dit formulier na 31 december 2018 insturen,
hebben géén recht meer van afkoop van werkuren.
Ingevuld mailen naar
Of deponeren in
Of opsturen naar

: bestuur@sloterdijkermeer.nl
: brievenbus bestuur in de kantine van het clubhuis
: Sloterdijkermeer, Sloterdijkerweg 20, 1014 CB Amsterdam

TOELICHTING


Naam: graag “voornaam” en “initialen” invullen. Bij achternaam eigen naam en, indien
relevant, naam partner (zoals geregistreerd als partner-tuinder).



Werkuren
o Leden, jonger dan 67 jaar, dienen minimaal 15 uren aan de werkuren te
besteden. Dit kan in de vorm van de werkurenploeg op zaterdag of in de vorm
van bijzondere werkzaamheden in een verenigingscommissie of van andere
bijzondere werkzaamheden.
NB. Hou er rekening mee dat deze bijzondere werkzaamheden meer tijd vergen
dan de 15 verplichte werkuren.
o De werkuren zijn bedoeld om het tuincomplex op orde te houden en om
werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.
o Iedereen die geen bijzondere werkzaamheden uitvoert, wordt geacht aan de
werkurenploeg deel te nemen. Daarom stellen we hierover in het formulier
vragen.



Werkuren in de Werkurenploeg
o Je kunt de 15 uur inzet voor de vereniging invullen door vijf maal drie uur werk te
verrichten voor de werkurenploeg.
o De ploeg is –gedurende het seizoen van maart tot 1 november- op
zaterdagochtend aan het werk van 10.00u tot 13.00u.
o Vanaf half tien is er koffie en thee. De werkzaamheden worden om kwart voor tien
ingedeeld en het is dus van belang dat je dan ook aanwezig bent.
o Zorg dat je goede stevige schoenen aanhebt (geen slippers of linnen gympen) en
geschikte kleding.



Werkuren Verenigingscommissies:
o Het gaat hier om werk in de erkende verengingscommissies, die per jaar
minimaal 15 uur in beslag nemen. Erkende commissies zijn op dit moment:
kascommissie, bouwcommissie, tuintaxatie, tuincontrole, werkuren,
redactie/website, kantinecommissie, commissie complex onderhoud (CCO),

Uit&Tuin, Moestuin, Inkoop(winkel&werf), riool&water, EHBO en de
activiteitencommissies (schilderclub, bloemschik, hobby, mozaiek, jeu-de-boules,
klaverjas).


Werkuren Bijzondere werkzaamheden: het gaat hier om de volgende functies
o Werkuren assistent:
o Zorgdragen voor koffie/thee tijdens de werkuren voor tien uur en met
pauze om 11:30 uur; verder: gereedschap opruimen, lichte huishoudelijke
werkzaamheden.
o Voor deze groep hebben wij vacatures. Voor leden die het buitenwerk
vanwege hun leeftijd of fysieke beperkingen wat zwaar vinden is dit
wellicht een goed alternatief.
o Hakselploeg:
o Deze ploeg zorgt er voor dat takken op het tuincomplex e.d. versnipperd
worden.
o Voor deze groep hebben we een vacature.
o Grote zaal schoonhouden:
o Elke zaterdag wordt de grote zaal door twee personen schoongemaakt
vanaf half april tot en met eind september.
o Toezicht bij het vuilnis inzamelen:
Tijdens het tuinseizoen op zondagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur en vanaf mei
ook op de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
o Onkruidbranden van de paden.
Er is een ploeg van personen die dit werk beurtelings doen; dit hoeft niet perse
op zaterdag kunnen. Dit in verband het feit dat we beter rekening kunnen houden
met het weer omdat de paden bij voorkeur droog moeten zijn wanneer er
gebrand wordt (beter resultaat).



Welke andere inzet: onze vereniging draait helemaal op vrijwilligers. Soms hebben we
mensen nodig met een specifieke ervaring; dat kan variëren van kennis van bouw,
schilderen, planten/bomen tot onderwerpen op juridisch of redactioneel vlak. Over welke
deskundigheden beschik jij?

We wensen een ieder een mooi tuinseizoen in 2019!!

Het bestuur.

