Notulen Bestuursvergadering

Datum 2-05-2019

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:
– Allereerst gaat het bestuur in op de mededeling van Geert de Kroon die aangegeven heeft dat hij
wegens privé omstandigheden niet langer in staat is de taken als penningmeester ui te voeren. In
een persoonlijk gesprek met de voorzitter heeft hij aangegeven graag nog wel als bestuurslid aan te
willen blijven en ondersteuning te bieden aan zijn opvolger. Na enig beraad besluit het bestuur een
uitvraag te doen onder de leden voor een geschikte opvolger.
– De notulen van 04-04-2019 worden akkoord bevonden met dank aan de secretaris.
– De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en waar nodig aangevuld of aangepast.
– Er is een verzoek ontvangen van een lid die het parkeerverbod voor alle voertuigen graag in het
nieuwe HHR verwerkt ziet. Het bestuur staat hier positief tegenover en zal het HHR daarop
aanpassen en in de ledenvergadering kenbaar maken.
– Het slaan van een waterput is voor alle leden toegestaan. Dit als een antwoord op een gestelde
vraag.
– Een vraag over de aardappelwisselteelt zal beantwoord worden in de vorm dat dit niet langer
verplicht is, volgens OVAT, maar wel dringend geadviseerd wordt door het bestuur.
3. Bestuur en beleid:
– Een lid van de huidige werkploeg zal gevraagd worden om bijzondere taken op het complex uit te
voeren.
– Theo stelt voor om een (tijdelijke) parkeervergunning te verstrekken aan personen die om welke
redenen dan ook kortstondig mogen parkeren. Dit zodat leden kunnen zien waarom geparkeerd
wordt. Het bestuur gaat akkoord. Wim gaat een, door een bestuurslid in te vullen, vergunning
opmaken die achter de voorruit geplaatst moet worden.
– Het bestuur gaat bepalen hoe de tractor en kar kunnen worden ingezet ten behoeve van de leden.
Te denken aan afvoer van gratis te storten afvalstoffen. De regels en het bedrag dat als kleine
vergoeding voor inzet en brandstof voldaan moet worden, zal nog nader bepaald worden.
4. Financiën:
– Geen bijzonderheden, behalve nog veel last van de computerstoringen. Zijn in behandeling.
– Een verplicht datalekregister is door Geert opgesteld en zal actueel gehouden worden.
5. Technische zaken bouw en onderhoud:
– Een 2 tal extra grondboringen zullen uitgevoerd worden op 8 mei.
6. Communicatie:
– De nieuwe nieuwsbrief zal worden opgesteld
7. Leden en tuinen:
– Er zijn per heden geen tuinen beschikbaar voor overname. Er staan 14 personen op de wachtlijst.
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8. Werkploeg:
– Geen bijzonderheden, het loopt weer.
9. Ovat:
– Op een vraag van Ovat over de zaalhuur zal een antwoord worden gegeven door de secretaris.
De vastgestelde zaalhuur is ook voor hen van toepassing.
10. Rondvraag:
– Theo meld dat er op diverse plaatsen (mogelijk illegale) bouwwerken zijn/worden opgericht.
Wim zal betreffende leden berichten dat voor alle bouwwerken het aanvragen van een
bouwvergunning verplicht is.
– De in de werkplaats geplaatste afvalcontainer moet open blijven voor het storten van afval.
11. Sluiting:
– Peter sluit deze vergadering met dank aan allen.
Volgende vergadering: Donderdag 6-06 9.30 uur.
Hofmeestersoverleg: Zaterdag 25-05 11.00 uur.

