Notulen Bestuursvergadering 7 juni 2018
Aanwezig: Geert de Kroon, Joop Bergmans, Theo van Gils, Wim van den Dries.
Afwezig: Peter van Schilt (wegens vakantie)
Het bestuur besluit dat Theo als waarnemend voorzitter zal optreden.
1. Opening: Theo opent de vergadering met een welkom aan allen.
2. Notulen 3 mei 2018
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
Er is een klacht binnengekomen betreffende het stoken van hout. De situatie is met betrokken
overtreder besproken en afgehandeld. Er zal een verslaglegging gemaakt worden ter verstrekking
aan betrokkenen en dit zal worden gearchiveerd in het dossier van de overtreder.
Er is een melding van geluidsoverlast ontvangen. Eerder is er ook al bij de politie een klacht
ingediend tegen de veroorzaker met een vervelende sfeer op het betreffende tuingedeelte tot
gevolg. Met de betrokkenen zal een gesprek gepland worden ter behandeling.
Via de gemeente is een melding ontvangen van illegale stortingen van groenafval door leden, bij de
groenafval verzamelplaats van het kerkhof. Leden zullen er op gewezen worden, middels een bericht
op het publicatiebord, dat dit verboden is. Geert gaat informeren bij de gemeente of er mogelijk
een grote kliko kan komen voor grijs afval van de kantine ed. Als dit niet kan zou het een container
kunnen worden voor alg. bedrijfsafval door een bedrijf te ledigen.
Er is een melding ontvangen van storting van grond op een openbaar pad. De veroorzaker van deze
onvolkomenheid zal worden benaderd door het bestuur.
4. Bestuur en beleid:
AED : Er zijn momenteel een 10 tal leden bekend welke een cursus zouden willen volgen. Het
bestuur is van mening dat dit onvoldoende is om een goede dekking en werking van het systeem te
waarborgen. Tevens zijn er aan het plaatsen en onderhouden van deze AED erg veel risico's en
kosten verbonden. Het bestuur besluit geen gevolg te geven aan een verzoek tot plaatsing en zal dit
via een nieuwsbrief aan de leden kenbaar maken.
Proeftijd: Momenteel is de proeftijd voor het lidmaatschap van de vereniging bepaald op 1 jaar,
terwijl de proeftijd op de verhuur van een tuin wel tot 23 maanden kan uitlopen! Het bestuur is van
mening dat dit gelijk zou moeten zijn. Opgemerkt wordt dat er in het verleden maar erg weinig leden
zijn vertrokken tijdens de proeftijd. Het bestuur zal nagaan of de reglementen hierop kunnen en
mogen worden aangepast. Alle regels zullen dit jaar tegen het licht gehouden worden en beoogde
aanpassingen zullen komend jaar aan de leden worden voorgelegd, in de ALV
Hofmeester overleg: Het eerste hofmeester overleg heeft enkele punten naar voren gebracht welke
worden doorgesproken. De resultaten zullen door Theo worden vastgelegd en aan de hofmeesters
worden verstrekt.
5. Financiën:
De pinautomaat zo veel mogelijk gebruiken. Deze moet soms gereset worden om een betere
verbinding mogelijk te maken.

6. Technische zaken bouw en onderhoud:
Paden onderhoud: het noodzakelijke onderhoud aan paden tussen de tuinen is en blijft de
verantwoording van de aanpalende tuinhuurders. Dit is recent wel verbeterd maar zal aandacht
blijven vragen.
Sleutelbeheer en beleid: Er is gebleken dat veel leden ongeoorloofd nog sleutels bezitten welke niet
bij het bestuur bekend zijn, o.a. van de elektra kasten. Hier worden nieuwe sloten op geplaatst.
Het bestuur wil overgaan tot aanschaf van een grote sleutelkast en wil het beheer beter gaan
regelen middels uitgifte formulieren en uitleen registratie. Tevens zal een dringend verbod komen
op het laten bijmaken van geleende sleutels.
Electra voortgang: De aanpassing is opgestart. Meerdere kasten moeten worden hersteld en er moet
op veel plaatsen toegankelijkheid worden gecreëerd.
Gordijnen: De gordijnen zijn opgehaald er is voldoende om alle ramen te voorzien. Wim zal zich de
komende winterperiode inzetten voor het zo nodig aanpassen en plaatsen hiervan. Dit uiteraard in
goed overleg. Mochten er problemen ontstaan met een uitbreiding van spinnen welke het alarm
doen afgaan zullen passende maatregelen worden getroffen in de vorm van het plaatsen van minder
gevoelige bewegingsmelders.
7. Communicatie:
De uitgaande brieven zullen door Theo worden opgemaakt en aan het bestuur worden voorgelegd.
Verzending door de secretaris.
8. Leden en tuinen:
Vrije tuinen: Er zijn heden 3 tuinen ter overname en 16 personen op de wachtlijst.
Luifels: Er is onduidelijkheid bij de leden betreffende de definitie van een luifel. Dit is een
vrijdragend aan het huisje bevestigd dak. Steeds meer worden deze voorzien van ondersteunende
palen dan wel doorzichtige of dichte wanden en dan is er sprake van een afdak!
Het bestuur besluit dit gevoelige onderwerp afzonderlijk te bespreken en een gedegen en
geoorloofd standpunt in te nemen, zodat volstrekt duidelijk is wat wel en niet mag. dd. 18-06-2018
Tuinopnames: Deze zullen na de vakantie van Peter worden ingepland.
Bomen: Voor de Metaseqoia, waarvoor een kapvergunning is verstrekt, zullen offertes worden
opgevraagd. De huurders van tuinen waar nog steeds te hoge bomen staan zullen worden
aangeschreven. Briefopmaak door Theo.
Grondboringen: Op vak blauw zullen in de eerste week van juli gaten worden geboord en gevuld
met grind. De aanvullende grondwerken zullen op 10 juli worden uitgevoerd. Aanvullende boringen
zullen bij MZGZ (stichting MooiZoGoedZo)worden aangevraagd.
Mindervalidetuin: Ten behoeve van het inrichten van deze tuin zullen 4 aanvullende kweektafels
worden aangevraagd bij MZGZ.
9. Werkploeg: Geen bijzonderheden.
10. Ovat: 19-6 vergadering 19.30 uur Hoflaan
11. Rondvraag: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting:
Theo sluit dit overleg met dank.
Volgende vergadering 5-7-2018
Hofmeester overleg 30-6-2018
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