Notulen Bestuursvergadering

Datum 09-01-2020

Aanwezig: Peter van Schilt,(voorzitter) Wim van den Dries,(secretaris) Geert de Kroon, (penningmeester)
Joop Bergmans, (bestuurslid) Theo van Gils (bestuurslid).
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen.
2. Notulen, actiepuntenlijst en mededelingen:
– De notulen van 07-12-2019 worden na 2 aanpassingen akkoord bevonden met dank aan de
secretaris.
– De actiepuntenlijst dd. 31-12 wordt doorgenomen en waar nodig aangevuld of aangepast en zal
verstrekt worden aan de bestuursleden.
3. Ingekomen stukken:
– Er zijn geen stukken ter bespreking ontvangen.
4. Bestuur en beleid:
– Betreffende de stortingen bij BAT wordt door Joop opgemerkt dat er nog steeds bedrijfsauto's
gelost worden. Geert zou hier graag foto's van hebben om vervolgstappen te kunnen zetten.
Mogelijk is dit een zaak voor de “rijdende rechter”. Dit onderwerp blijft de aandacht houden.
– De koffieochtenden zijn met 3 schenkers weer op sterkte. De 6 dagen (niet op zondag) zullen
onderling verdeeld worden. Koffie en thee is beschikbaar van 8.30 tot 9.30 uur. Omdat er weinig
gebruikers zijn van deze diensten en het bezoek steeds minder is besluit het bestuur geen verdere
actie uit te zetten om een koffiekamer in te richten.
– Peter geeft aan dat hij na de installatie van Theo als nieuwe voorzitter nog 1 jaar als bestuurslid wil
uitwerken.
– De algemene ledenvergadering wordt, in afwijking op eerdere planning, vastgesteld op 14 maart
10.00 uur tot 12.00 uur. De voornaamste agendapunten zijn de pachtverhoging met € 0,01 wegens
indexering van de gemeente, en de aanpassing van de openingstijden van de tuin.
5. Financiën:
– De begroting voor de OVAT is ingediend.
– Een 8tal leden hebben de rekening nog niet voldaan. Met de inzet van de MeeDoenRegeling loopt
het nu een stuk beter.
– Met de hulp van een admin. ondersteuner is een geheel nieuw kasboek opgemaakt wat voor Geert
een veraangenaming is. Jaarlijks zal deze dame steun blijven bieden tegen een geringe vergoeding.
– Geert vraagt medewerking om de juiste codes te gebruiken bij betalingen en om bij combibetalingen altijd een factuur of bonnetje te maken en de factuur of bonnummers te gebruiken.
– Geert geeft aan zijn werk door te zetten zolang dit kan. Op de nieuwe manier gaat het beter en is
het makkelijker om t.z.t. zaken over te dragen aan een opvolger.
– De kandidaat-leden zullen door Wim worden verzocht de verlengingsbijdrage te voldoen.
6. Technische zaken bouw en onderhoud:
– Er is voor een koopje nieuw hekwerk aangekocht ter vervanging van de scheiding van de tuinen op
vak Geel en de parkeerplaats. Het zal geplaatst worden als het weer dit toelaat door vrijwilligers.
– De mogelijkheden om de “oude”bestuurskamer, na enkele aanpassingen, weer in te zetten als
extra kantoor en spreekkamer wordt overwogen.
– Geert geeft aan dat onder het afdak te weinig verlichting aanwezig is. Bestuur gaat akkoord met
plaatsing van extra lampen om de veiligheid te verhogen.
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7. Communicatie:
– Theo zal een voorzet maken voor de nieuwe nieuwsbrief.
8. Leden en tuinen:
– Heden zijn 3 tuinen beschikbaar ter overname en staan 15 kandidaten op de wachtlijst.
– Op meerdere tuinen is erg veel rommel aanwezig, controle hierop zal gaan plaatsvinden,
tevens op het geboden snoeiwerk.
9. Werkploeg:
– Deze zit in de winterstop.
10. Ovat:
– Vergadering 2 maart
11. Rondvraag:
–Joop heeft 4m3 tuinaarde geregeld voor tuin Geel 04
–Joop vraagt Wim de zaagmachine na te zien op de instelmogelijkheden, Wim zal dit bekijken.
–Een voorstel voor het hofmeestersoverleg, in de maanden 2-4-6-8 en 10 wordt vastgesteld, en zal
worden voorgelegd aan hen. Het maandelijks bestuursoverleg zal weer plaatshebben op de eerste
donderdagochtenden van elke maand.
–Wim geeft aan dat er geen klein chemisch afval bij het restafval mag worden gegooid.
–Geert verzoekt de afsprakenlijst weer nieuw leven in te blazen en bijgewerkt te houden.
12. Sluiting:
– Peter sluit de vergadering met dank aan allen.
Volgende vergadering: Donderdag 06-02-2020 9.30 uur.
Hofmeestersoverleg: nader te bepalen

