Notulen Bestuursvergadering

Datum 03-05-2018

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

Opening:
Peter opent de vergadering met een welkom aan allen.

1. Notulen: De notulen van de vergadering van 05-04-2018 worden goedgekeurd met dank aan de
notulist.

2. Ingekomen stukken en mededelingen:
Peter wil een extra agendapunt toevoegen betreffende het verloop op de zaterdagochtenden in de
bestuurskamer. Zie hiervoor punt 5.
Via MooiZoGoedZo hebben we een schenking gekregen van voldoende gordijnen incl.rail om te
plaatsen in de bestuurskamer en de kantine. Dit ter verbetering van de sfeer en de akoestiek. Het
zou mogelijk kunnen leiden tot een grotere aanwezigheid van spinnen in de kantine. Om te
voorkomen dat deze spinnen het alarm laten afgaan, zal even geïnformeerd worden of de 3
aanwezige bewegingsmelders kunnen worden vervangen, door modernere die hiervoor niet gevoelig
zijn. De gordijnen worden op 17 mei opgehaald door Wim en Peter en zullen tijdelijk in een goede
opslag gaan.

3. Bestuur en beleid:
AED Er hebben zich inmiddels slechts 9 personen gemeld welke de cursus willen volgen.
Het bestuur wil graag naar 10% van het ledenaantal (25 personen)om het enigszins nuttig en
werkbaar te maken om een AED te plaatsen, en zal alsnog een hernieuwde aanvraag naar de leden
verstrekken, om te inventariseren wie in staat is, of bereid is, een cursus te volgen.
Het is echter wel gebleken dat een groot deel van de leden deze en ook andere berichten, verzonden
per mail of aankondigingen op het publicatie bord in het geheel niet lezen.
Een hofmeestersoverleg zal elke laatste zaterdag van de maand gaan plaatsvinden om 11.00 uur in
de kantine. Peter zal voor hen een eerste contactpersoon zijn en Wim als 2e.
De computerproblemen waar we onlangs tegenaan zijn gelopen zijn inmiddels verholpen, er is
echter tijdelijk nog maar 1 pc voor het bestuur beschikbaar. Geert zal in overleg met Christ en
wellicht Jo Bouchaut kijken naar een passend systeem voor de toekomst.
De actiepunten lijst word doorgenomen en zal als aanvulling op deze notulen aan de bestuursleden
worden verstrekt.
Voor het schoonhouden van de paden zou apparatuur gekocht kunnen worden echter dit kost €
10000,00 Dit plan komt voorlopig even in de wachtrij. Wellicht kan de inzet van de hofmeesters bij
het toezicht op het padenonderhoud, hierop de nodige verbetering geven. Tevens zou het wederom

invoeren van een verplichte tuindienst een optie zijn.
De bijeenkomst voor nieuwe leden is bedroevend slecht bezocht. Slechts 1 nieuw lid was aanwezig.
Het bestuur neemt zicht voor om bij het ondertekenen van een huurcontract door een nieuw lid,
een opsomming van belangrijke aandachtspunten door te lopen. Tevens zullen de reglementen
verstrekt worden. Van een herhaling van de bijeenkomst wordt afgezien.
Op het publicatie bord zal bekend gemaakt worden welke personen een tuin hebben overgenomen.

4. Technische zaken bouw en onderhoud:
In nader overleg is besloten om de nieuwe stopcontacten direct op de kasten te plaatsen. Om het
geheel werkbaar te maken zal bij elke kast een vrije ruimte gecreëerd moeten worden in overleg
met betrokken tuinders. Een deel van de bestelde materialen is reeds ontvangen.
Onder het afdak bij de werkplaats zal een extra camera worden geplaatst door Joop, de juiste plaats
moet nog worden bepaald. Een passende camera is nog op voorraad.
Tevens zal Wim een tekstbord verzorgen met een verbod om goederen achter te laten. Dit zal
geplaatst worden onder de loods.

5. Communicatie:
De communicatie tussen de bestuursleden onderling en tussen de hofmeesters wordt besproken.
Ten einde gegevensoverdracht beter mogelijk te maken zal het gebruik van de bestuurskamer
worden aangepast. Het navolgende zal van toepassing zijn:
Spreekuur voor leden en niet leden van 09.00 uur tot 10.00 uur (ongewijzigd)
Spreekuur op afspraak tussen 10.00 uur tot 11.00 uur
Intern bestuursoverleg van 11.00 uur tot 12.00 uur

6. Leden en tuinen:
Er zullen tuinopnames worden gedaan door Peter en Theo en in overleg met betreffende
hofmeesters zal een gepaste actie worden uitgevoerd.
Wim zal kijken naar de nog steeds aanwezige te hoge bomen en zal de eerder gevoerde
correspondentie raadplegen en ook in overleg met de HM (hofmeester) een vervolg actie uitvoeren.
Een boom waarvoor inmiddels een kapvergunning van kracht is zal, door een bij het bestuur
bekende vrijwilliger, worden aangemeld voor verwijdering.
Een 2 tal probleem gevallen op Geel en Groen zal worden besproken met de HM en krijgen een
vervolg.
Op vak Groen staan een 3 tal tuinen nog steeds samen ter overname. Het bestuur wil de tuinen in
overleg met de huurders splitsen om te komen tot een eenvoudigere verhuur, voor een kleinere tuin
zijn kandidaten bekend.
Gebleken is dat een nieuw lid op vak groen nog niet voldaan heeft aan zijn fin. verplichtingen,
navraag zal plaatsvinden.
Ook een overgenomen tuin in vak blauw is nog niet geheel afgerond. Dit zal worden nagegaan.
De voortuin ploeg is versterkt met Frans Mommers, en er is gereedschap uit de winkel beschikbaar
gesteld voor het onderhoud.
Er is een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een afdakje op een perceel van 100 m2 Het
bestuur gaat zich buigen over al dan niet te verstrekken goedkeuring in deze. Er zijn immers geen
eenduidige richtlijnen in de reglementen voor zoiets voorhanden. Aan de aanvrager een voorlopige
toestemming verlenen.

7. Ovat:
De eerstkomende vergadering is op dinsdag 19 juni.

8. Werkploeg:
Een aantal machines is vervangen door accu gereedschap. Geert zal nagaan of medewerkers
hiermee kunnen omgaan en eventueel versterking inroepen of zelf bijspringen waar nodig.

9. Mededelingen en rondvraag:
Wim vraagt naar de mogelijkheden om een optreden met De Vriendschap te verzorgen.
Dit zou wellicht het beste kunnen plaatsvinden tijdens een open dag. Het bestuur gaat bekijken of
deze mogelijkheden wellicht in 2019 aan de orde kunnen komen. Voor een voorgestelde openbare
repetitie voor leden is vermoedelijk erg weinig belangstelling.
Met betrekking tot de te ondiepe sloten op vak blauw heeft Wim tijdens hoge waterstand meerdere
hoogte paaltjes geslagen. Het is de bedoeling de leden te verzoeken de sloot uit te diepen tot een
nader te bepalen diepte met de hoogte paaltjes als leidraad. Er zal een conceptbrief worden vertrekt
aan bestuursleden en HM
Op 5 en 7 juli zullen leerlingen van OBS De Heerevelden onze tuin willen bezoeken voor een
speurtocht en uitleg bij en door de imker. Bestuur is akkoord.
Peter is afwezig van 26-5 tot en met 16-6

10. Sluiting:

De voorzitter sluit de vergadering met dank aan allen. Volgende vergadering
7 juni 2018
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