Notulen Bestuursvergadering

Datum 01-03-2018

Aanwezig: Peter van Schilt, (voorzitter) Geert de Kroon, (penningmeester) Wim van den Dries,(secretaris)
Joop Bergmans, (bestuurslid) Theo van Gils.(kandidaat bestuurslid)

Opening:
Peter opent de vergadering met een welkom aan allen en geeft aan dat deze vergadering nagenoeg
geheel in het teken staat van de komende jaarvergadering. Een ingekomen stuk betreffende een
rondvraag item zal besproken worden onder punt 8.
1. Notulen:
De notulen van de vergadering van 01-02-2018 worden met enkele kleine wijzigingen goedgekeurd
met dank aan de notulist. De actiepuntenlijst wordt nagelopen en aangepast.
2. Bestuur en beleid:
De voorzitter stelt voor de agenda van de jaarvergadering punt voor punt door te lopen om te kijken
of de voorbereidingen voldoende zijn. De vergadering stemt hiermee in. Betreffende het elektravoorstel wordt nog gekeken naar een juiste doorberekening van de kosten en besloten wordt om
alle verbruikte KWh,s tegen € 0,23 door te berekenen aan de tuinders, in dit geval kan de pachtprijs
van de grond per 2019 met € 0,05 omlaag. Hiermee wordt een eerlijker en transparant doel bereikt.
Ook kan het ledenbestand aangewend worden en elk lid betaald dan de werkelijke stroomkosten via
de jaarlijkse nota. De meter opname zal eind september plaatsvinden
Hiermee is het voor de leden mogelijk om gewenste stroomgebruikers vrij te kunnen gebruiken tot
een maximum van 1000 Watt per aansluiting.
De reglementen zullen later dit jaar in overleg met de leden worden aangepast, dit ook voor andere
voorstellen tot wijziging hiervan.
De eerder door de leden aangekochte meters zullen door het bestuur worden teruggekocht voor
een bedrag van € 10 per stuk. De elektro-kasten zullen tijdens het ombouwen tevens van nieuwe
sloten worden voorzien.
3. Financiën:
De penningmeester laat zien hoe de sheets voor de vergadering er uit zien en licht deze toe aan de
vergadering. Gezien de bedragen welke heden in kas zijn kan de pachtprijs voor 2019 op het huidige
niveau van € 0,45 gehandhaafd worden.(in geval het elektra voorstel wordt afgewezen)
4. Technische zaken bouw en onderhoud:
De opknapbeurt van de winkel is bijna gereed, er zal nog een etalage en een publicatiebord worden
gerealiseerd. De prijzen zijn aangepast aan de inkoopprijzen met hierop een beperkte winstmarge.
Er zijn inmiddels van de gemeente 3 nieuwe computers met toetsenborden ontvangen en Christ van
Geel zal gevraagd worden deze te installeren met de gewenste software.
De gemeente is op de hoogte gebracht van het wateroverlast probleem van het vak Blauw. Eerder
zijn er reeds grint gaten geboord die heden niet meer werken om het water voldoende af te voeren.
De gemeente gaat zich beraden over de te volgen stappen.

5. Communicatie:
De vernieuwde website is gereed en zal per direct worden geplaatst op internet, hierop zijn actuele
zaken te vinden zoals een agenda van activiteiten aankondigingen voor het ophalen van bestelde
zaden en planten, nieuwsbrieven en verslagen van de vergaderingen. Geert zal de website
bijhouden.
6. Leden en tuinen:
Geert merkt op dat enkele toegangspasjes niet juist zijn ingevoerd in het ledensysteem,we gaan
deze onvolkomenheden bekijken en aanpassen. Wim stelt voor om de tuinen Groen 41a en Groen
42 samen te voegen tot 1 tuin van 200 m2 met nummer Groen 42 en de tuinen Geel 6a en 7 samen
te voegen tot 1 tuin van 195 m2 met nummer Geel 7 De reden hiervan is dat er meer behoefte is aan
tuinen waar een huisje op geplaatst kan worden en dit beter uitkomt met de elektravoorziening. De
vergadering is akkoord.
7. Ovat:
De ontvangen nieuwsbrief zal op de site geplaatst worden. De Ovat zal benaderd worden voor het
maken van concrete afspraken in de toekomst betreffende de zaalhuur en de prijzen hiervoor.
8. Mededelingen en rondvraag:
Een ingekomen stuk van een voormalig voorzitter, waarin deze opnieuw voorstelt de plaatsing van
een AED apparaat te overwegen, wordt besproken. Uiteraard zijn hier voordelen en nadelen aan
verbonden. Het bestuur is van mening dat 1 apparaat niet voldoende zal zijn en acht de kans klein
dat dit apparaat door tuinders gebruikt gaat worden. Vaak is kennis van zaken onvoldoende en een
bepaalde angst aanwezig. Ook de aanrijd tijd van een ambulance is zeer beperkt. Voor het juist
bedienen van een AED is een jaarlijks terugkerende cursus zeker aan te bevelen. Het bestuur is niet
direct voorstander maar besluit om de aangever tijdens de jaarvergadering zijn voorstel te laten
inbrengen, en zal kijken hoe de leden hierop reageren.
9. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering en verwacht dat de vergadering goed zal verlopen, met dank aan
allen. Volgende vergadering 5 april
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