NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE LEDEN VERGADERING 06-10-2018

Aanwezig: Het dagelijks bestuur bestaande uit: Peter van Schilt (voorzitter) Geert de Kroon (penningmeester) ,
Wim van den Dries (secretaris) en 84 leden volgens de getekende presentielijst.
Afwezig: Er zijn 6 afmeldingen ontvangen.
1.
Opening
Peter opent de vergadering met een welkom aan allen en vraagt of ieder de presentielijst getekend heeft en
een rood/groen stembriefje heeft ontvangen. Instemming volgt. Hij zegt het fijn te vinden dat zoveel mensen
aanwezig zijn en geeft aan hoe de vergadering zal verlopen en dat er, als dit gewenst is, gestemd zal worden
door middel n de rood/groene briefjes. Verder licht hij toe dat er veel vrijwilligersuren zijn gestoken in het
verwezenlijken van de voorziening, zo'n 10 uren per kast en die staan er 24 Hij toont bewondering en respect
en bedankt de medewerkers, (“hierdoor loopt de vereniging”) en een spontaan applaus bekrachtigt zijn woorden.
2.

Uitleg van het systeem

door tuinlid Frank Govers
Frank legt uit dat de nieuwe installatie bedrijfsklaar is en dat ieder lid via het bestuur een eigen stroompunt kan
krijgen. Er is voor elke tuin een eigen groep met aardlekschakelaar en met een metertje waarop de meterstanden kunnen worden afgelezen. Op de kast is voor elke tuin een genummerd stopcontact aanwezig dat af
te sluiten is met een eigen hangslotje, dit ter voorkoming van stroom misbruik. Het bestuur beveelt dit van
harte aan!
Een aansluiting moet door middel van een neoprenekabel en een randgeaarde rechte stekker. Een stekker
rechtstreeks op een grondkabel monteren is niet toegestaan. Er zijn in onze winkel stekkers met kabel en
ook koppelstukken te koop tegen een voordeelprijs van € 5,00 per stuk. Op een vraag uit de vergadering
wordt het antwoord gegeven dat het niet toegestaan is een kabel over het pad leggen, desgewenst kan in
overleg met het bestuur naar een oplossing gezocht worden.
Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het eigen installatiegedeelte op de eigen tuin.
Om overbelasting te voorkomen kan men in een huisje een eigen kastje monteren met een lagere zekering,
zodat ongewilde uitval beperkt wordt. Het te gebruiken maximum word dan wel iets minder. Frank mag
hiervoor benaderd worden.
3.

In gebruikname

Op zondag 14 oktober om 17.00 uur worden alle aansluitingen uitgeschakeld, dus zijn de tuinen vanaf dat
moment stroomloos.
Ieder lid dat stroom wil, moet zich bij het bestuur melden om een aansluiting te verkrijgen,
Op maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober zijn bestuursleden aanwezig van 09.00 tot 16.00 om
de stroom in te schakelen. Ook kan dat op alle zaterdagen na 19 oktober tussen 9 en 11 uur
4.

Overeenkomst

Indien een lid stroom wil gebruiken moet hiervoor verplicht een overeenkomst getekend worden waarop de
beginmeterstand wordt genoteerd en zijn de voorwaarden vastgelegd.
Een apparaat mag niet meer dan 1000 Watt zijn en maximaal 1250 Watt per aansluiting. Dus men moet zelf
even berekenen of het gebruik niet te veel is, dit om overbelasting en uitval te voorkomen, wees dus zuinig
met verbruik!
Jaarlijks wordt op de ledenvergadering de te betalen KWh prijs bekend gemaakt.
Er wordt een voorschot berekend van € 0,05 per m2 tuinoppervlakte. Op de jaarnota voor 2019 zal dit apart
vermeld worden. – Het voorschot wordt jaarlijks aangepast aan het totaalverbruik per jaar.

Schade aan de installatie moet direct gemeld worden en wordt verrekend met de veroorzaker.
Beëindiging van de gebruiksovereenkomst kan door:
– Het niet nakomen door de gebruiker van de gemaakte afspraak
– Beëindiging van de tuinhuur
– Bij overtreding van de regels door het lid
– Bij opzegging door het lid
Bij beëindiging wordt de restschuld verrekend met het betaalde voorschot.
5.
Kosten
De kosten van het voorschot zullen voor de eerste keer € 0,05 per m2 tuinoppervlakte bedragen.
Jaarlijks zal de te berekenen Kwh prijs worden bekendgemaakt in de ALV
Jaarlijks worden in de eerste week van oktober de meterstanden opgenomen. De verbruikskosten worden
doorberekend op de jaarnota, die voor 1 december betaald moet zijn.
het bestuur stelt voor om veelvuldig veroorzaken van stroomuitval te beboeten met een bedrag van € 40,00
Na overleg en stemming besluit de vergadering dat dit na 4 keer zal worden toegepast.
6.

Voorwaarden

Het bestuur stelt voor om de stroomvoorziening altijd beschikbaar te stellen tijdens de openingstijden van
de tuin. De leden gaan hiermee akkoord.
Nu er voldoende stroomvoorziening aanwezig is stelt het bestuur voor om een verbod in te voeren op het
gebruik van aggregaten. Er komt enige weerstand vanuit enkele leden, die reeds een aggregaat hebben
aangeschaft voor apparaten die meer dan 700 watt gebruiken. Het bestuur geeft aan dat deze dingen nogal
lawaai en daarmee overlast veroorzaken en dat dit daarom niet is toegestaan. Na een stemming blijkt dat er
toch een 8 tal aanwezige leden problemen hebben met een permanent verbod. Het bestuur geeft aan naar
mogelijkheden te willen kijken en daar in de komende ALV op terug te komen. Er worden dan meerdere
voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement gepresenteerd.
7.

Vragen

Alles is blijkbaar duidelijk uitgelegd. Er worden geen vragen meer gesteld..
8.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering met dank aan ieder.
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