Notulen Bestuursvergadering

Datum 06-12-2018

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, actielijst en mededelingen:
– De notulen van 1-11 worden akkoord bevonden.
– De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.
– Er is een klacht ontvangen over een verkeerd geplaatste auto op het terrein. De bestuurder zal
indien mogelijk worden aangesproken en het parkeeronderwerp zal worden besproken in de
jaarvergadering.
– Er zijn 2 verzoeken ontvangen voor het huren van de zaal in 2019. Deze zijn behandeld en er zal
een akkoord worden gegeven aan de aanvragers.
3. Bestuur en beleid:
–Het bestuur gaat prijs opvragen voor betere buitenverlichting, zodat het terrein niet te donker is in
tijden van duisternis. Bewegingsmelders en tijdschakelaars zullen de in-en uitschakeling moeten
regelen.
– Een parkeerverbod op de paden zal worden opgenomen in het HHR
– De huurtarieven voor het gebruik van de kantine in 2019 worden opnieuw vastgesteld.
– De controle van de tuinen in 2019 zullen worden aangekondigd via de nieuwsbrieven,dit mede op
verzoek van de huismeesters.
– Er zal een inventarislijst worden opgemaakt van alle aanwezige spullen op het complex met de te
verwachten nieuwwaarde,dit ook om een gefundeerd vervangingsplan op te stellen.
– De Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 5 januari van 11.00 tot 13.00 uur.
– De Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering 2019 is gepland op 9 februari aanvang 10.00 u.
– Het overzicht van aan-en aftreden van bestuursleden wordt onder de loep genomen en zal moeten
worden aangepast.
4. Financiën:
– De beheerskostenbegroting is door de penningmeester opgemaakt en akkoord bevonden ter
indiening bij Ovat.
5. Technische zaken bouw en onderhoud:
– Het benodigde materiaal voor de aanpassing van de mindervalidentuin Geel 04 is besteld.
– De stalen omranding van de meterput, bij de deur van de kantine, wordt spoedig vervangen.

6. Communicatie:
– De vergaderingen met de hofmeesters verlopen naar wens.
– Er zal een protocol worden opgesteld welke handelingen er gedaan moeten worden bij het
uitschrijven van leden.
– Er zal een nieuwsbrief worden uitgegeven die geheel in het teken staat van de introductie van de
hofmeesters.
– In een afzonderlijke nieuwsbrief zal aandacht worden besteed aan het tijdig snoeien van bomen en
struiken en tevens zal de aankondiging van de hakselaar worden opgenomen.
7. Leden en tuinen:
– Enkele probleemtuinen hebben nog steeds onze aandacht nodig.
– Er zijn momenteel 10 tuinen beschikbaar voor overname, waarvan 5 reeds zijn toegezegd.
8. Werkploeg:
– De ploeg zal worden uitgebreid tot 3 personen met een vrijwilliger die zich heeft aangemeld. Een
van onze leden zal op zijn verzoek worden ingezet voor incidenteel werk, zoals opschonen van
tuinen en maaiwerk met de bosmaaier.
9. Ovat:
– De vergadering op maandag 10-12 zal worden bezocht door Geert en Theo.
10. Mededelingen en rondvraag:
– Wim geeft aan dat hij bezig is met het opmaken van een boekje waar alle belangrijke informatie in
komt betreffende het gehele complex. Dit zal als naslagwerk voor bestuursleden beschikbaar komen.
– Wim heeft een infoblad opgemaakt waarin beknopte informatie is opgenomen voor nieuwe leden.
Deze wordt doorgenomen en na enkele aanpassingen akkoord bevonden.
11. Sluiting:
– De voorzitter sluit deze vergadering met dank aan allen.
– Volgende vergadering: Donderdag 3 januari
– Hofmeestersoverleg: Zaterdag 29 dec. 11.00 uur
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