Notulen Bestuursvergadering

Datum 05-04-2018

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

Opening:
Peter opent de vergadering met een welkom aan allen.
1. Notulen: De notulen van de vergadering van 01-03-2018 worden goedgekeurd met dank aan de
notulist.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
Er is weer een mogelijkheid om een aanvraag te doen bij MooiZoGoedZo
Na overleg gaat het bestuur trachten een vouwwand voor in de kantine aan te vragen. Deze zou het
olie verbruik voor de verwarming aanzienlijk kunnen beperken omdat dan niet de gehele ruimte
warm gestookt wordt met de ene radiator die door moet blijven stromen.
Op een binnengekomen verzoek van een lid, om vanwege gezondheidsklachten uitstel te krijgen
voor snoeiwerk op zijn tuin, zal gunstig worden gereageerd.
3. Bestuur en beleid:
De aanschaf van een AED apparaat wordt nog eens uitvoerig onder de loep genomen.
De praktische problemen van het gebruik kunnen vooraf moeilijk worden vaslgesteld en zullen in de
praktijk moeten blijken. Alvorens over te gaan tot aanschaf zal aan alle leden worden gevraagd wie
bereid is om een eenvoudige en korte cursus te volgen betreffende de bediening van de AED. Een
goede instructie is zeer zeker gewenst en kan het resultaat gunstig beinvloeden. Theo zal een
voorzet maken voor de uitvraag aan de leden.
De reeds bekende en kandidaat Hofmeesters worden uitgenodigd voor een informatief gesprek om
hen duidelijk te maken wat het bestuur van deze personen verwacht. Er is reeds een
taakomschrijving opgemaakt. Een eerste bijeenkomst zal plaatshebben op zaterdag 28 april 11.00
uur.
Aansluitend zal een bijeenkomst worden belegd voor nieuwe leden.Deze is om aan hen duidelijk te
maken welke wetenswaardigheden er zijn. Plandatum 12 mei 2018 Peter zal een en ander
voorbereiden.
Voor 2018 staat orde en netheid op de tuinen centraal. Derhalve zullen er controles gaan
plaatsvinden en zullen als eerste extreme gevallen van misbruik van de tuinen worden aangekaart.
Leden worden, indien mogelijk, persoonlijk aangesproken op de aanwezigheid van niet
tuingerelateerde zaken welke een rommelige aanblik geven waar vele zich aan storen. Er zullen op
dit vlak strengere maatregelen worden genomen teneinde deze zaken tot een goed einde te
brengen!

Ook zijn er op somige tuinen dode ratten aangetroffen! Vastgesteld wordt dat dit veelal veroorzaakt
wordt door het achterlaten van etensresten op de tuin. Ook hiernaar zal worden gekeken bij de
controles. Theo zal een opzet maken voor een te verstrekken nieuwsbrief waarin o.a. de controles
zullen worden aangekondigd.
Het hekwerk tussen het crematorium en enkele tuinen kan niet hersteld worden vanwege de
aanwezigheid van materialen tegen dit hek. Betreffende leden worden hierop aangesproken zoals
eerder besproken.
4. Financiën:
Geert vraag de medebestuurders om voor elke geldtransaktie een bonnetje op te maken met
gegevens betreffende de betaling. Bij pinbetalingen is het voldoende om een naam te vermelden op
de copie pinbon. De kosten van de pintransacties zullen worden bijgehouden om wellicht te komen
tot een gunstigere abonnementsvoorwaarden van betalingen via pin.
5. Technische zaken bouw en onderhoud:
De wateroverlast op de tuinen, grotendeels in vak blauw, kunnen mogelijk verminderdt worden
door de grondboringen welke in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. Voorwaarden is wel
dat de aanwezige sloten door de aanpalende tuinhuurders worden uitgediept. Om te komen tot een
juiste diepte zullen door het bestuur (Joop en Wim)hoogte paaltjes worden geslagen welke
aangeven tot welke diepte de sloot moet worden ontgraven.
Eerst zullen de boringen moeten worden uitgevoerd om aanwezig water in de sloten af te voeren en
graafwerk mogelijk te maken.
Voor het uitvoeren van de elektra aanpassingen heeft Frank Govers een opname gemaakt en zal
Wim hem een verdelingsoverzicht verstrekken betreffende de aan te sluiten tuinen per kast, 24 in
totaal. De benodigde stopcontacten zullen op Trespa platen worden voorgemonteerd om deze
vervolgens ter plaatse op de kasten te monteren en aan te sluiten. Hiervoor zijn al enkele
vrijwilligers bekend bij het bestuur.
6. Communicatie:
De vernieuwde website is uitgebracht en ziet er mooi uit,waarvoor dank aan Geert.
Voor het sturen van nieuwsbrieven en/of mailberichten aan grotere groepen van leden zal gebruik
gemaakt gaan worden van LaPosta. Deze voorziening is gratis en waarborgt een betere bescherming
van ledengegevens. Ook het ledenbestand zal worden aangepast om ongewenste bekendmaking van
ledengegevens tegen te gaan. Dit alles in het kader van de AVG Algemene Verordening
Gegevensbescherming(Privacywet)
7. Leden en tuinen:
Er zijn heden geen “braak”liggende tuinen beschikbaar. Een 6 tal tuinen zijn ter overname nog in de
aanbieding.
Bij overdracht van tuinen moeten gemaakte afspraken worden vastgelegd op het huurcontract. Dit
om problemen in de toekomst te voorkomen.
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De hakselaar is gereserveerd en zal vrijdag 20-4 worden opgehaald door Wim en deze gaat maandag
23-4 weer retour.
Er is een voorstel ontvangen om de halfverharde paden middels een onkruidverdelger te
behandelen en dit te bekostigen uit de subsidie van de gemeente. Het bestuur overlegd dit voorstel
en gaat de mogelijkheden bekijken.
Op het complex zijn te brede hagen aangetroffen welke de doorgang op de algemene paden ernstig
versmallen. Huurders zullen door het bestuur worden aangesproken en worden verzocht de haag te
snoeien.
8. Ovat:
De algemene ledenvergadering is op 16-4 Peter geeft aan niet aanwezig te kunnen zijn.
Peter geeft aan dat de OVAT goede zaken realiseert voor onze vereniging, te denken aan de
belangenbehartiging bij de gemeente. o.a. betreffende kapvergunningen en grondboringen.

9. Werkploeg:
Een van de leden van de werkploeg heeft aangegeven te stoppen. De ploeg gaat verder met 2
personen. De pasjes zullen worden aangepast.
10. Mededelingen en rondvraag:
Er wordt nog vaak rommel geplaatst op de werktafel onder de loods. Om dit te controleren zal een
extra camera, vanuit de werkplaats op de tafel gericht, worden geplaatst. Als laatste redmiddel kan
de tafel geheel verwijderd worden. Het opleggen van boetes wordt nog bekeken.
Tuin Blauw 42 zal op verzoek verhuurd worden aan de buurman, huurder van Blauw 41a
11. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan allen. Volgende vergadering 3mei.
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