Notulen Bestuursvergadering

Datum 03-01-2019

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 geeft aan dat we een mooi jaar achter de rug hebben met goede
resultaten en dat we best tevreden mogen zijn. We gaan later oogsten wat we nu gezaaid hebben!
2. Notulen, actielijst en mededelingen:
– De notulen van 6-12 worden vastgesteld.
– De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.
3. Bestuur en beleid:
–Het bestuur gaat met de ICT beheerder de opties onderzoeken voor een betere beveiliging van de
server en nieuwe mogelijkheden. Afspraken worden gemaakt door Peter, Geert en Christ.
– Het opnieuw verzekeren van de opstallen en huisjes bij een andere maatschappij geeft problemen.
De huidige situatie blijft hierdoor gelijk.
– Het gebruik van de werkplaats en de daar aanwezige machines kan in overleg met Joop of Wim
worden geregeld, met aandacht voor de gevaren bij onzorgvuldig gebruik daarvan.
– De Algemene ledenvergadering wordt definitief vastgesteld op 16 maart.
– In de afvalcontainer mag geen bouw en sloopafval en ook geen puin. Om bij tuinruimingen ed.
materiaal te kunnen afvoeren, door of in opdracht van het bestuur, wordt een aanhanger
aangekocht, die niet wordt uitgeleend/verhuurd aan leden.
– De hakselaardag wordt gepland op 13 april.
– Bestuursleden zijn in voorkomende gevallen niet hoofdelijk aansprakelijk. Dit is wel het geval bij
wanbeleid.
4. Financiën:
– 17 leden hebben tot heden hun jaarnota niet voldaan. Ze ontvangen per post een aanmaning met
daarbij een boete van € 5,- voor te laat betalen. De jaarnota moet vóór 1 december betaald zijn! Als
de nota niet op tijd betaald is wordt de stroom afgesloten en ontvangt het lid een herinnering.
– Indien een kandidaat-lid daadwerkelijk een tuin overneemt en daarmee lid wordt zal een bedrag
van € 10,- als lidmaatschapskosten worden berekend, waarmee het inschrijfgeld is verrekend.
– Indien een tuin wordt overgedragen gedurende het jaar worden geen betalingen terugbetaald.
5. Technische zaken bouw en onderhoud:
– Wim gaat een modelbrievenbusje aanmaken ter keuring van het bestuur. Lengte 300 mm.
doorsnede 50 mm met aan beide zijde een schuine kant tegen inregenen. Verdere plannen worden
nader uitgewerkt.
6. Communicatie:
– De uitnodiging voor de ledenvergadering zal via mail worden verzonden en per post aan leden
zonder e-mail.

7. Leden en tuinen:
– Enkele probleemtuinen hebben nog steeds onze aandacht nodig.
– Er zijn nog 5 tuinen beschikbaar voor overname. Dit zijn tuinen van ruim 200 m²
8. Werkploeg:
Heden niet actief.
9. Ovat:
– De eerstvolgende vergadering is 18-02-2019
10. Mededelingen en rondvraag:
– Theo heeft een invulformulier in concept gemaakt waar de oppervlakte van bebouwing en
bestrating van de tuin kan worden genoteerd. Deze gegevens door de leden in te vullen. Dit
formulier wordt in een afzonderlijk overleg besproken en vastgesteld. Een opgemaakt formulier voor
het vastleggen van leiding gegevens kan hierbij worden meegenomen.
11. Sluiting:
– De voorzitter sluit deze vergadering met dank aan allen.
– Volgende vergadering: Donderdag 7 februari 9.30 uur.
– Hofmeestersoverleg: Zaterdag 26 januari 11.00 uur
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