Notulen Bestuursvergadering

Datum 06-02-2020

Aanwezig: Peter van Schilt,(voorzitter) Wim van den Dries,(secretaris) Geert de Kroon, (penningmeester)
Joop Bergmans, (bestuurslid)
Afwezig: Theo van Gils (bestuurslid).

1. Opening :
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen.
2. Notulen, actiepuntenlijst en mededelingen :
– De notulen van 09-01-2020 worden akkoord bevonden met dank aan de secretaris.
– De actiepuntenlijst dd. 01-02-2020 wordt doorgenomen en waar nodig aangevuld.
3. Ingekomen stukken :
– Er is een voorstel ontvangen om eens te kijken naar de instroming van nieuwe leden.
Het bestuur gaat dit in een later stadium onder de loep nemen.
4. Bestuur en beleid :
– De nummering van de tuinen op de brievenbusjes is duur. Besloten wordt om alleen nog eens te
kijken naar de correcte aanwezigheid en zichtbaarheid van tuinnummers.
– op 22-02 zal er geen spreekuur plaatsvinden en is de kantine gesloten wegens carnaval.
– De agenda voor de ALV dd. 14-03-2020 wordt in overleg vastgesteld.
5. Financiën :
– Inmiddels zijn er nog 2 leden die de jaarnota niet hebben voldaan. Deze ontvangen een laatste
aanmaning alvorens een verwijderingsprocedure wordt opgestart.
6. Technische zaken bouw en onderhoud :
– Het hekwerk wordt vervangen na goedkeuring van de gemeente (is na de vergadering ontvangen)
7. Communicatie :
– Geen bijzonderheden.
8. Leden en tuinen :
– Heden zijn 2 tuinen beschikbaar ter overname.
– Blauw 15 zal mogelijk tot een normale tuin worden ingericht met een opgeknapt of gesloopt
huisje. Dit nog nader te bezien.
– Van een lid zal de proeftijd met 1 jaar worden verlengd.
– Geel 04 is aangepast, gereed voor gebruik van gehandicapten en inmiddels ook verhuurd.
9. Ovat :
– Vergadering 2 maart. Wim en Joop zullen aanwezig zijn.
10. Rondvraag :
– Er zijn geen vragen meer.
11. Sluiting :
– Peter sluit de vergadering met dank aan allen.
Volgende vergadering: Donderdag
05-03-2020
Hofmeester overleg: Zaterdag
29-02-2020
ALV
Zaterdag
14-03-2020

9.30 uur.
11.00 uur.
10.00 uur

