Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap DE LOORENHOF

Ondergetekende wenst lid te worden van de hoogstamfruitbomen vereniging: De Loorenhof,
en heeft kennisgenomen van het huishoudelijk reglement van de vereniging (zie bijlage).
Wij vinden het fijn dat u als lid actief meewerkt om de doelstellingen, zoals verwoord in de
statuten, te realiseren.
Binnen de Loorenhof hebben wij verschillende afdelingen die hieronder staan opgesomd en
waar u uit kunt kiezen wat het best bij u past, of waar u graag bij wil aansluiten. U kunt
meerdere afdelingen kiezen. Ook is het mogelijk een moestuin te huren. Indien u hierin
geïnteresseerd bent laat het ons weten dan zult u uitgebreidere informatie hierover
ontvangen.
In de regel is er onderhoud op iedere eerste zaterdag van de maand (09:30 tot 13 uur).
Hierbij komen de leden bij elkaar om gezamenlijk onderhoud te plegen aan onze
fruitboomgaard, tijdens de pauze is er tijd voor een kop koffie en een versnapering.
De bijdrage voor het lidmaatschap is € 10, - per jaar. Voor een perceel moestuin betaalt u
circa € 0,25 per m2 per jaar.

Gegevens aspirant lid
Naam en voornaam :
Adres + postcode

:

Telefoon

:

E-mail

:

Datum

:

Handtekening

:

Graag wil ik mij opgeven voor betrokken te worden bij een of meerdere van de onderstaande
afdelingen, voor meer info over de afdelingen zie ommezijde. Vink aan wat u wilt

o Onderhoud Bomen
o Oogst, verkoop en productie van Loorenhof lekkernijen
o Weilanden
o Moestuinen
o

’t Bakkes

o Gereedschap
o Nestkastjes

Ingevuld formulier scannen en mailen naar:info@deloorenhof.nl
Of sturen naar: De Loorenhof, P/A Jos Habetsstraat 5, 6419 CB Heerlen
Voor meer info over De Loorenhof zie onze website www.deloorenhof.nl

Afdelingen
De afdelingen hebben een coördinator die de werkzaamheden organiseert/verdeelt en op een
juiste uitvoering toeziet. De volgende afdelingen zijn actief binnen de Loorenhof:
1. Onderhoud Bomen. De leden verzorgen de snoei van de fruitbomen in de boomgaard. Zij
snoeien ook ‘door de week’ op niet-werkdagen.
2. Oogst, verkoop en productie van Loorenhof lekkernijen. Deze afdeling verzorgt de pluk
van het fruit en noten, en ziet erop toe dat leden die meegeholpen hebben bij het
plukken van de oogst een reëel aandeel krijgen voor eigen consumptie. Daarnaast
verzorgen de leden de verkoop van het geoogste fruit en noten en andere huisgemaakte
lekkernijen uit de Loorenhof zoals stroop, jam, chutney, gelei en honing.
3. Weiland. De afdeling verzorgt de noodzakelijke activiteiten voor onderhoud en herstel
van weiland, en houdt de kwaliteit van de bodem in de gaten. Tevens ziet zij toe op het
laten grazen van koeien en schapen.
4. Moestuinen. Voor leden van de Loorenhof is het mogelijk een moestuintje te huren.
5. ‘t Bakkes. Voor het verzorgen/organiseren van bakdagen is een afdeling actief. Naast
vlaaien worden er ook speltbroden gebakken en niet te vergeten de kerst- en
paasbroden.
6. Gereedschap. De afdeling draagt zorg voor het onderhoud van gereedschap voor
gezamenlijk gebruik in de boomgaard of in de moestuinen.
7. Nestkasten. De afdeling verzorgt de jaarlijkse schoonmaak van de in de boomgaard
aanwezige nestkasten en het onderhouden en vervangen hiervan.

