Notulen Bestuursvergadering

Datum 28-02-2019

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 met een welkom aan allen.
2. Notulen, actielijst en mededelingen:
– De notulen van 07-02-2019 worden akkoord bevonden met dank aan de secretaris.
– De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en waar nodig aangevuld of aangepast.
– Er is een verzoek ontvangen voor afvoeren van snoeiafval van de voortuin. Dit wordt uitgevoerd.
3. Bestuur en beleid:
– De agenda voor de ledenvergadering en de behandeling daarvan,wordt uitvoerig besproken.
– Het voorgenomen besluit om een aanhanger aan te kopen wordt ingetrokken. In de plaats hiervan
wordt besloten de huidige trekker en aanhanger, die economisch zijn afgeschreven, te vervangen
door een tractor met aanhangkar die van een kiepinrichting is voorzien. Deze combinatie kan in zijn
geheel over de openbare weg om afval naar de stortplaats te brengen. Hierdoor zijn we niet langer
afhankelijk van iemand met een personenauto met trekhaak. Ook kunnen meerdere (aan te kopen)
gereedschappen worden aangedreven door de tractor. Een dieselpompje zal nog worden
aangekocht zodat de tractor op eigen terrein volgetankt kan worden.
– De zeecontainer zal worden ingericht als stalling voor tractor en kar.
4. Financiën:
– Er wordt een offerte opgevraagd voor het vervangen van enkele verlichtingspunten op het terrein.
Deze zullen met een beweging schakelaar worden geregeld. Dit om onveilige situaties in duisternis
te voorkomen, en tevens om camera opnamen mogelijk te maken.
– Aan de OVAT zal een voorstel worden ingediend door Geert,om de betaling van pachtgelden te
kunnen doen in het begin van het jaar i.p.v. aan het eind, zodat leden de MDR beter kunnen
inzetten.
– Betalingen voor tractor en aanhangkar zullen plaatsvinden uit de reservering.
5. Technische zaken bouw en onderhoud:
– Ten behoeve van de oversteek van electrakabels over het verharde pad zullen waar nodig
kabelbruggen worden geplaatst, met een doorrijhoogte van 3,5 meter.
– De bouwgrenzen waarbinnen bebouwing moet vallen zullen worden aangepast. Tussen de
tuingrens en bebouwing zal dit 50 cm worden en de eerder toegepaste 100 cm van bebouwing tot
de tuingrens bij het pad en de sloot komt te vervallen. Dit zal bekend gemaakt worden aan de
ledenvergadering.
– De betondelen voor de verhoogde bakken in de mindervalide tuin zijn geleverd en de plaatsing kan
worden opgestart met de nodige vrijwilligers, waarnaar wordt gezocht.
– De garage op vak Groen zal worden opgeruimd, ter hergebruik.
– Er zal bij de OVAT worden geïnformeerd naar de stand van zaken betreffende de voorgenomen
grondboringen.

6. Communicatie:
– Er wordt aan de leden gevraagd om mooie foto's aan te leveren ten behoeve van de website. Er
mogen geen persoonsafbeeldingen op staan.
7. Leden en tuinen:
– Er zijn nog 4 tuinen beschikbaar voor overname.
8. Werkploeg:
– Deze start de reguliere werkzaamheden per 4 maart.
9. Ovat:
– De ledenvergadering is op 15 april. Wim is aanwezig.
10. Rondvraag:
– Alles is naar behoren behandeld en er zijn geen vragen.
11. Sluiting:
– De voorzitter sluit deze vergadering met dank aan allen.
Volgende vergadering: Donderdag 4 april 9.30 uur.
Hofmeestersoverleg: Zaterdag 23 maart 11.00 uur

