Notulen Bestuursvergadering

Datum 01-11-2018

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

1. Opening:
Peter opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Notulen, aktielijst en mededelingen:
– De notulen van 4 oktober worden na een enkele aanpassing akkoord bevonden.
– De uitgebreide aktiepuntenlijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.
– Er is een sponsorbedrag van € 375,75 ontvangen van de RABO bank.
– Een ontvangen sponsorbedrag voor het boren van afwatergaten zal in overleg met de sponsor,
indien mogelijk,voor een ander doel (her-inrichting mindervalidetuin) worden ingezet, omdat de 4
extra gaten door de gemeente geboord en betaald worden.
3. Bestuur en beleid:
–Gebruik van de kantine voor cursussen, koffiedrinkers, ed. zal door de penningmeester
gecoördineerd worden. Elk verzoek zal door het bestuur beoordeeld worden.
– De privacyregels zullen ter goedkeuring in de ALV worden voorgelegd aan de leden.
– Voor de hofmeesters zal een map worden aangelegd waarin actuele tuininformatie per kleurvak
voorhanden is.
– Wim maakt een informatieoverzicht van tuingegevens welke niet in de reglementen zijn terug te
vinden. Deze worden verstrekt aan nieuwe leden.
– In het geval dat een lid zijn tuin overdraagt aan een ander stopt per direct het lidmaatschap en
zullen de persoonsgegevens alsmede de toegangspassen verwijderd worden. Men kan donateur
worden en de pas behouden, of kan in voorkomende gevallen een pas worden overgeschreven naar
een bevriend persoon die een tuin huurt. Er worden geen terugbetalingen gedaan. Mogelijk kan een
verrekening plaatsvinden bij de tuinoverdracht.
– Aanpassingen aan het HHR deel C zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan OVAT.
– De kosten die een vrijwilliger heeft moeten maken wegens een klein ongeval zullen vergoed
worden door de verzekering van vrijwilligers.
4. Financiën:
– De jaarnota's gaan binnenkort de deur uit. De jaarbegroting voor 2019 zal hierna aan de orde
komen.
5. Technische zaken bouw en onderhoud:
– Het bestuur wil in de ALV alle leden verzoeken om bekende aanwezigheid van kabels op de tuinen,
op een beschikbaar te stellen tuinschets, in te tekenen. Dit zal opgenomen worden in het archief.
– Betreffende de overhangende begroeiing nabij DELA en Crematorium zal contact worden
opgenomen met deze instanties, met het verzoek snoeiwerk uit te laten voeren.
– Het gebruik van aggregaten is met de nieuwe stroomvoorziening niet meer noodzakelijk, een
verbod op het gebruik hiervan zal in de ALV worden voorgelegd. De onmogelijke controle op het
gebruik en misbruik en ook de overlast hiervan zijn de redenen hiertoe.

– Er zal een te volgen afwijking van het bouwadvies worden uitgewerkt en voorgelegd aan OVAT Het
betreft de interpretatie van bebouwd en bestraat oppervlak van een tuin. Alle m2 grond waarop niet
geteeld kan worden moet vallen onder bebouwing of bestrating. Het bestuur gaat dit nog uitwerken.
– In de kantine en bestuurskamer zijn inmiddels, gratis verkregen gordijnen geplaatst en hierdoor is
het geheel erg verfraaid en is de akoestiek sterk verbeterd. Er zal binnenkort ook nog vitrage worden
geplaatst. De lamellen waren na vele jaren aan vervanging toe.
6. Communicatie:
– De website zal aangepast worden betreffende de verwijzing naar de OVAT
7. Leden en tuinen:
– Het bestuur gaat onderzoeken hoe de staat van het huisje op tuin Blauw 15 is. Wellicht kan deze
tuin na de nodige werkzaamheden opnieuw ingezet en verhuurd worden als normale volkstuin. De
tuin is momenteel in bruikleen uitgegeven.
– Er zal binnenkort een tuincontrole worden uitgevoerd bij de tuinleden van wie de proeftijd eind
december afloopt.
– Er zijn nog enkele tuinen die de nodige aandacht vragen van het bestuur.
Over het algemeen ziet het complex er goed uit en wordt er door leden goed gehoor gegeven aan
verzoeken tot onderhoud van tuinen en paden ! Aandacht hiervoor blijft noodzakelijk.
– De mindervalidetuin Geel 04 is door de vereniging teruggenomen van de huurder. Er zullen
herinrichtingswerkzaamheden worden uitgevoerd alvorens deze opnieuw wordt uitgegeven aan een
geschikte kandidaat.
8. Werkploeg:
– Deze zit in een winterstop, indien nodig is een lid beschikbaar voor noodzakelijke werkzaamheden.
9. Ovat:
– Er zijn besprekingen met de gemeente, betreffende het inventariseren van asbesthoudend
materiaal op alle volkstuincomplexen. Het betreft daken , sloten ed.
10. Mededelingen en rondvraag:
– Wim stelt voor de bijdrage voor de wachtlijstleden (kandidaatleden) te verlagen.
Na goed overleg besluit het bestuur dat de kandidaat leden voor een jaarlijkse verlenging van de
inschrijfperiode een bedrag betalen van € 5,00 Bij niet reageren op aangeboden tuinen wordt men
onder aan de lijst geplaatst. Er worden ook geen verrekeningen meer toegepast.
– Peter geeft aan dat hij als 2e “tuinmakelaar “ (naast Wim) hierin niet veel kan bijdragen en stelt
voor om samen met Theo, mede op verzoek van Wim, de tuincontroles in 2019 te gaan beheren. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
11. Sluiting:
– De voorzitter sluit deze vergadering met dank aan allen.
– Volgende vergadering Donderdag 6 december
– Hofmeestersoverleg Zaterdag 24 november
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