
Beste mensen, 

 

Nog een paar nachtjes slapen en dan is de nieuwe vereniging een feit. 

Op 22-2 2019 worden de Statuten ondertekend van de  
Vereniging Samenwerkende Natuurrijke Tuinen en Parken.  
Na inschrijving bij de KvK (actie notaris) zal  er een bankrekening geopend worden 

op naam van de Vereniging. 

Basis voor de Statuten zijn de afspraken gemaakt op de oprichtingsvergadering/
algemene ledenvergadering. De door de vergadering goedgekeurde notulen vind u in 
de bijlage. 

In maart zult u van ons een oproep tot betaling van het lidmaatschap  ontvangen. 

 

Website SNTP 

 

De domennaam sntp.nl is geregistreerd. We gaan aan de slag met de bouw van een 

website. We houden u op de hoogte van de vorderingen. De statuten en , na de vol-

gende ALV , het huishoudelijk regelement zullen op de website verschijnen.          

Tot aan het moment dat de website online is zullen SNTP berichten, waar mogelijk  

gebundeld, via de mail toegestuurd worden. We kiezen ervoor u niet te overladen 

met berichten cq vragen. Specifieke vragen vanuit de leden zullen wij dan ook trach-

ten na samenspraak (bestuur/achterban) te beantwoorden en NIET aan u allen door-

sturen. Dit wordt een item voor een ‘prikbord’ op de website. 

 

OASE Netwerk 
 
Het Netwerk bestaat uit onze partners gegroeid uit de Stichting OASE. 
Lees meer over het OASE netwerk op de https://www.oasenetwerk.nl/  deze site 

bestaat naast de site van Stichting OASE 

Een eerste gezamenlijke activiteit van het netwerk is:  
Het minisymposium ter ere/nagedachtenis aan Ger Londo. Lees meer in de bijge-
voegde uitnodiging .  
     
          Johan Görtemöller (Voorzitter) 

Ankie Stoop (Secretaris) 

Jeroen Buijs (Penningmeester) 

Johannes Jonckers Nieboer (lid AB) 

Nog een paar nachtjes slapen... 

Nieuws 

Minisymposium 

Ger Londo 

 Vrijdagmiddag 1 maart 2019 

 Wageningen 

 Opgave:  

https://www.oasenetwerk.nl/Agenda/   

 

 

Rendez-vous aux jardins 

2019 

 Vr,za,zo 7,8,9 juni 2019 

 Thema Dieren in de tuin 

 Organisatie: Nederlandse Tuinen-

stichting (NTs) en in samenwerking 

met de RCE, het Gilde van Tuinba-

zen ??? Net las de eerste editie 

afgelopen jaar???  

Zet de datum vast in uw agenda en 

denk na over deelname met uw tuin 

aan dit mooie evenement!! We houden 

u op de hoogte! 


