Notitie tuinkrant
Reacties op via de mail en per post gestelde vraag of men prijs stelt op een geprinte versie van de
tuinkrant
Tuinders die een geprinte versie van de tuinkrant willen ontvangen (22 peildatum 26-1-2019)
1. Ja wij stellen prijs op de papieren tuinkrant
2. Ik wil graag een papieren tuinkrant.
3. Voorkeur papieren tuinkrant.
4. Hierbij mij mening over de papieren krant; een papieren krant is niet nodig.
5. Ik ben voor terugkeer naar papieren tuinkrant.
6. Ja, ik wil wel weer graag een papieren tuinkrant.
7. Wij stellen prijs op een papieren krant.
8. Zou heel graag de papieren tuinkrant weer terug willen!!
9. Wij stellen een papieren editie op prijs (2 tuinen).
10. Graag weer een gedrukte tuinkrant!!
11. Ik stel een papieren tuinkrant erg op prijs.
12. Vind het erg jammer dat de tuinkrant niet meer op papier in de bus op de tuin komt.
13. Bij deze wil ik stemmen voor het papieren tuinkrantje.
14. Graag wil ik de papieren tuinkrant blijven ontvangen. Dit leest een stuk prettiger dan de digitale
versie.
15. Wij stellen een papieren tuinkrant erg op prijs.
16. Ik wil graag een papieren tuinkrant.
17. Ik vind de papieren tuinkrant onmisbaar en vind niet dat je daar extra voor moet betalen.
18. Nog 4 via telefoonronde Natascha Peekstok.
Overige reacties (12 peildatum 26-1-2019)
1. Ik ontvang de tuinkrant heel graag digitaal per e-mail. Ik vind het zonde van het papier en de inkt
om het te drukken.
2. Geen belangstelling voor papieren tuinkrant.
3. Zoals eerder aangegeven stellen wij geen prijs op een fysieke versie van de tuinkrant. Het pdf
bestand is prima.
4. Wij stellen geen prijs op een papieren tuinkrant, wel de digitale versie!
5. Wij willen GEEN papieren tuin krant, vindt het onzin. En de meeste die voor waren zijn
natuurlijke tuinders, we moeten alles biologisch aanpakken en aan het milieu denken, maar een
papieren tuinkrant mag wel van ze. Ik wil en ga daar niet voor betalen, via de mail net zo
makkelijk.
6. Ik vind een digitale tuinkant prima en heb geen interesse in een papieren.
7. Wij zijn tegen een papieren tuinkrantje.
8. Ik stel geen prijs op een papieren tuinkrant en vindt dit extra belasting voor tuinpark in termen
van tijd en geld: werk dat gaat zitten in drukken en verspreiden en daarmee gepaard gaande
kosten.
9. Voor ons is een papieren editie niet nodig van de tuin krant. Ecologisch ook verstandiger😆
10. Tegen het opnieuw uitgeven van een papieren tuinkrant (2x)
11. Graag een digitaal krantje is ruim voldoende
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Voorstel ALV
22 tuinders hebben aangegeven prijs te stellen op een geprinte versie van de tuinkrant, 12 tuinders
hebben laten weten hier geen behoefte aan te hebben of hier zelfs om diverse redenen tegen te zijn.
Het bestuur stelt o.b.v. voorgaande het volgende voor aan de ALV:
✓ Per editie 50 tuinkranten laten printen (kosten € 300 per jaar); deze kosten kunnen voor 2019
worden gedekt uit besparingen op andere begrotingsposten. Overcomplete exemplaren zullen
worden verspreid onder bibliotheken, buurthuizen, etc.
✓ De tuinkranten kunnen door belangstellenden worden opgehaald in de winkel, bij de TPC of in de
kantine. In de kastjes op de tuin zal een mededeling worden opgehangen als er een nieuwe
tuinkrant is verschenen.
✓ De vergaderstukken voor de ALV worden niet meer opgenomen in de tuinkrant; deze worden
geplaats op de website.
✓ Aan het eind van het seizoen wordt geëvalueerd welke en hoeveel tuinders de tuinkranten
daadwerkelijk zijn komen ophalen. Hiertoe worden lijsten neergelegd waarop tuinders die een
krant ophalen hun tuinnummer en mailadres kunnen noteren.
Ter besluitvorming
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