NOTULEN BESTUURSVERGADERING
Aanwezig: Peter van Schilt, Geert de Kroon , Wim van den Dries , Joop
Bergmans , Theo van Gils
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen
Toevoeging aan de agenda: kantine gebruik

2.

Notulen:
De notulen van 4-1-2018 worden onder dankzegging goedgekeurd
De actiepunten lijst wordt aangepast en aangevuld.

3.

Bestuur & beleid:
Geert gaat een voorstel uitwerken op PowerPoint voor de presentatie op de
ledenvergadering.
De functie omschrijving voor de hofmeesters is door Peter uitgewerkt en
akkoord.
Indien het elektravoorstel zal worden goedgekeurd door de vergadering zal er
een overeenkomst komen voor de leden welke geen permanente aansluiting
behoeven. Hierin worden zaken als de te betalen borg hiervoor en andere
voorwaarden en richtlijnen worden opgenomen. Wim zal een voorstel
aanleveren
Ten behoeve van de stemmingen op de jaarvergadering zal een stemformulier
aan elk lid worden verstrekt. Dit in 2 delen. Het eerste deel voor de
bestuursverkiezing en het 2e deel voor de 3 voorstellen welke in de agenda zijn
opgenomen.

4.

Financiën:
Een 5 tal leden hebben tot heden de jaarnota niet voldaan. De penningmeester
gaat deze aanschrijven en zal de reglementaire boete toevoegen aan de
openstaande nota. Het betreft hier de notoire probleembetalers.

5.

Technische zaken, bouw en onderhoud:
De wateroverlast op gedeelten van het complex is bekend bij de OVAT en deze
heeft dit in behandeling bij de gemeente, Peter zal navraag doen naar de stand
van zaken. Tussentijds worden de leden van de vakken Blauw aangeschreven
om specifiek naar hun sloten te kijken en indien nodig de sloten open te maken,
zodat afvoer van hemelwater naar de buffersloot mogelijk wordt. Probleemtuinen
zullen persoonlijk besproken worden.
De winkel is geheel opgeknapt. Er is nog behoefte aan een buitenvitrine voor het
plaatsen van aankondigingen. Tevens zal gekeken worden naar een verfraaiing
van de etalageruit. Tijdens de winkel openingstijden zal het rolluik open zijn ter
herkenning van de winkel als zodanig.

6.

Communicatie:
De vernieuwde website komt binnenkort in de lucht. Geert zal deze gaan
beheren, en zal de huidige webmaster benaderen voor de overdracht.
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7.

Leden en tuinen:
Meerdere tuinen langs het hek aan de crematoriumzijde hebben materialen
opgeslagen liggen tegen dit hek. Vaak betreft dit opslag van overbodig materiaal
en dit is geen fraai gezicht voor de bezoekers van het crematoriumterrein. Het
bestuur gaat huurders hierop aanspreken om tot verbetering te komen.
Het bestuur acht het raadzaam om de orde en netheid van de tuinen in 2018 als
speerpunt op te nemen. Wellicht kan in persoonlijke gesprekken gekomen
worden tot oplossingen eventueel met hulp van de vereniging. Er moeten dan
wel duidelijke afspraken komen om vervuiling in de toekomst tegen te gaan.

8.

OVAT:
Het bestuur is benaderd door de voorzitter van Ovat met een voorstel om een
thema dag te organiseren in het kader van gezondheid en stress. De leden
worden voor deze dag uitgenodigd. Hiervoor wil het bestuur de kantine
beschikbaar stellen tegen een vergoeding van onkosten

9.

Mededelingen en rondvraag:
Er is van een lid een verzoek binnengekomen om uitbreiding van het aantal
vervoersmiddelen voor goederen. Het bestuur is van mening dat er voldoende
karren ed. aanwezig zijn. Wel zal een huidige, iets te brede, kar worden
aangepast zodat de poort minder beschadiging oploopt.
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen.

10. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan allen.
Volgende vergadering:
Donderdag 1 maart 2018
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