Notulen Bestuursvergadering

Datum 4-04-2019

Aanwezig: Geert de Kroon, (penningmeester) Wim van den Dries,(secretaris) Joop Bergmans, (bestuurslid)
Theo van Gils (waarnemend voorzitter)
Afwezig: Peter van Schilt (voorzitter)
1. Opening:
Theo opent als waarnemend voorzitter de vergadering met een welkom aan allen.
2. Notulen, actielijst en mededelingen:
– De notulen van 28-02-2019 worden akkoord bevonden met dank aan de secretaris.
– De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en waar nodig aangevuld of aangepast.
– De notulen van de algemene ledenvergadering worden akkoord bevonden en zullen aan de
ledenvergadering van 2020 worden ingebracht.
– Er is een verzoek ontvangen van een imker die voor enkele kasten een plekje zoekt. Er zal een
gesprek worden ingepland met de huidige imker om vast te stellen wat zijn plannen zijn.
3. Bestuur en beleid:
– De server moet wegens veiligheidsoverweging worden vervangen en nieuwe software met juiste
beveiliging moet voorkomen dat we nogmaals geplaagd worden door verstoringen in ons systeem.
Het bestuur gaat akkoord met uitvoering hiervan.
– Voor het inrichten van de mindervalide tuin Geel 04 worden vrijwilligers opgevraagd.
– Wim gaat navragen hoe de stand van zaken is betreffende de extra grondboringen door de
gemeente.
– Bij Ovat zullen de juiste m2 oppervlakte van het complex worden doorgegeven.
– De asbestinventarisatie zal aanvangen op maandag 8-4 en enkele dagen duren. Wim doet de
ontvangst.
– De brievenbusjes worden vanaf 7 mei gemonteerd.
– De algemene ledenvergadering wordt vastgesteld op zaterdag 4 mei. Wim zal de uitnodigingen
verzorgen.
4. Financiën:
Geert zal zich voorbereiden op de komende ledenvergadering betreffende enkelzaken die
duidelijkheid behoeven.
5. Technische zaken bouw en onderhoud:
– Het hekwerk bij de parkeerplaats is in slechte staat en is nodig aan vervanging toe. Wim zal een
aanvraag indienen bij MooiZoGoedZo.
– Er zal een offerte opgevraagd worden voor het vervangen van de verouderde groepenkast in de
winkel en enkele aanpassingen in de centrale meterkast, ivm de veiligheid hiervan.
– De toegang tot de serverruimte is erg slecht. De garagedeur is aan vervanging toe. Bekeken gaat
worden of er een kozijn met deur geplaatst kan worden.
6. Communicatie:
– Onderwerpen voor een nieuwe nieuwsbrief worden door Theo en Geert opgesteld en in overleg
geplaatst op de website.
7. Leden en tuinen:
– Er is nog 1 tuin beschikbaar voor overname, en er staan 10 personen op de wachtlijst.
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8. Werkploeg:
– Er is wat onenigheid binnen de groep, Geert gaat medewerkers hier op aanspreken.
9. Ovat:
– De ledenvergadering is op 15 april. Wim is aanwezig.
10. Rondvraag:
– Er is bij het bestuur een melding gedaan betreffende diefstal van goederen, hiervan zijn getuigen
bekend bij het bestuur. De zaak wordt doorgesproken en besloten wordt de betrokken daders een
officiële waarschuwing te verstrekken. Diefstal is echt ontoelaatbaar.
11. Sluiting:
– Theo, als waarnemend voorzitter, sluit deze vergadering met dank aan allen.
Volgende vergadering: Donderdag 2-05 9.30 uur.
Hofmeestersoverleg: Zaterdag 27-04 11.00 uur.

