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Het groeit!
Sinds de algemene ledenvergadering is het misschien wat stil geweest in de communicatie, maar
schijn bedriegt: er is veel gebeurd!
Direct na de vergadering zijn er WhatsApp groepen aangemaakt voor alle werkgroepen en commissies
en zijn de leden die zich hiervoor hadden opgegeven toegevoegd.
Sindsdien is met name de werkgroep Landhulp verder gegroeid en hebben deze leden ook al flink hun
handen uit de mouwen gestoken om Glenn te helpen bij het planten en zaaien van zo'n 25 soorten
groente. Het was een gezellige boel achterop de plantmachine!
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Er zijn ook nog enkele investeringen gedaan, waarvan de sproei-installatie de meest noodzakelijke
was, gezien de droge weersomstandigheden. Ook het onkruid zal de komende tijd flink gaan groeien
en ter bestrijding hiervan hebben we een aantal machines/gereedschappen aangeschaft.
Desondanks zal er nog de nodige uurtjes handmatig onkruid gewied moeten worden en daar kan
Glenn onze hulp weer goed bij gebruiken! Dus meld je aan voor de appgroep Landhulp als je dat nog
niet hebt gedaan en wel wil meehelpen.
Het aantal leden loopt ook nog steeds op en we zullen binnenkort een ledenstop moeten instellen en
een wachtlijst gaan aanmaken. Op dit moment zijn 145 huishoudens lid met in totaal 285 monden.
Daarnaast heeft planontwikkelaar De Haese het volledige investeringbedrag voor 50 certificaten
overgemaakt en voldoet men de contributie voor 100 monden, dus financieel staan de zaken er goed
voor.
De eerste uitlevering van groenten aan onze leden is voorlopig voorzien op zaterdag 16 juli.
Aangezien we nog geen parkeergelegenheid hebben in de buurt van onze percelen hebben we
besloten om de eerste weken op de Markt in Munstergeleen te gaan uitleveren.
Hier zetten we een marktkraam neer en kunnen alle leden hun groenten komen ophalen. Er is
voldoende parkeergelegenheid, maar probeer als het kan zonder auto te komen.
Over de precieze gang van zaken rondom de eerste uitlevering berichten we later nog.
Vanaf 1 juli begint ook de contributie te lopen. De wekelijkse contributie is vastgesteld op € 6,75 per
mond. Dit resulteert in een maandbedrag van € 29,25 per mond en dit wordt iedere maand
automatisch afgeschreven.
Voor degenen die het gemist hebben hieronder nog een keer de link naar de reportage die 1Limburg
een aantal weken geleden gemaakt heeft over Harteveldt:
Reportage 1Limburg
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Heb je vragen/ideeën, of wil je helpen? Stuur een mailtje naar info@harteveldt.nl
Tot snel!

Volg ons op:

info@harteveldt.nl
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