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Inquilinos | Membros
Associação de Jardinagem
Familiar Wiedikon
8000 Zurique

Lyss, 21 de Março de 2021

Declaração sobre o pedido de retirada SFGV | FSJF | execução escrita da sua
Assembleia Geral de 2021 - ponto 8 da ordem de trabalhos. b)
Caros membros da FGV Wiedikon
Desde 1925 que a nossa federação nacional existe!
Surgiu de e com um movimento europeu para jardins de loteamento.
Foi este movimento que lhe permitiu chamar a um terreno em Wiedikon o seu próprio
terreno hoje.
Cada um de vós sabe quanto trabalho está envolvido na manutenção de uma associação
gerida numa base voluntária, por isso foi ainda mais necessário construir a nossa actual
associação suíça.
Tem bem mais de 20.000 membros, ou seja, proprietários de lotes, apesar da pressão
contínua e, em alguns casos, crescente sobre os terrenos [ainda] disponíveis nas
aglomerações urbanas.
O nosso conselho, que é composto por representantes regionais de "Genebra a St. Gallen",
também está empenhado nas suas preocupações a nível nacional.
Isto certamente nem sempre é visível para si.
Não obstante, por favor honre as inúmeras horas que os seus representantes, que também
são inquilinos, sacrificam voluntariamente por si.
Para além do Gartenfreund, folhetos e brochuras, um website moderno estará disponível a
partir de Janeiro deste ano.
Mesmo que o francês ou o alemão não sejam a sua língua materna, nos próximos meses
iremos gradualmente oferecer opções adicionais de escolha linguística na página inicial,
certamente primeiro o italiano como a terceira língua nacional, mas depois também outras
línguas.
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Também estamos felizes por termos podido ajudar associações novamente no ano passado
com o nosso fundo de solidariedade, seja devido a incêndios ou custos de desconstrução
como resultado da limpeza de uma área.
Este fundo de solidariedade também está à sua disposição em caso de necessidade.

Por favor, vote "não" à moção da sua direcção, em parte porque apela
exclusivamente a interesses egoístas.
Nota: Não existe nenhum clube ou associação com base no interesse próprio.
Ainda estamos aqui e de bom grado para os nossos membros!
Obrigado pela sua confiança e tenha um óptimo começo para a Primavera no seu jardim!

Atenciosamente

Otmar Halfmann | Presidente da Associação
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