Notulen Bestuursvergadering
Aanwezig:
Afwezig :

Datum 28-05-2020

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

1. Opening:
Theo opent de vergadering. Hij zit voor de eerste keer de vergadering voor.
2. Notulen, actiepuntenlijst en mededelingen:
– De notulen van de bestuursvergadering van 5 maart 2020, gemaakt door Wim, worden
goedgekeurd.
– De actielijst wordt doorgenomen en aangevuld.
– De resetschakeling van de kleine poort kan niet door Fa.Van Gerwen geregeld worden. Joop gaat
dit proberen met een tuinlid en diens schoonzoon. Overigens zijn er vragen over de werkzaamheden
door Van Gerwen. De jaarlijkse controle was niet volledig. O.a. de controle van de rookmelders heeft
niet plaats gevonden. De secretaris stuurt Van Gerwen een brief.
3. Ingekomen stukken:
– Alle stukken die bij de secretaris binnen kwamen, zijn aan de bestuursleden doorgestuurd.
– Theo legt de vergadering een brief met 24 handtekeningen van leden voor. De ondertekenaars
vragen aan het bestuur om de maatregelen op de tuin in de pas te laten lopen met de regels van de
overheid. Theo merkt op dat zij vooruitlopen op de aanpassingen door het bestuur per 1 juni 2020.
– Brief van Radar en onze reactie. Theo licht zijn antwoord op de brief van Radar toe. Zijn antwoord
gaat op officieel briefpapier naar Radar.
4. Bestuur en beleid:
– Maatregelen rond Corona. Theo stelt de volgende punten voor:
– Opening om 06.00 uur en sluiting om 21.00 uur.
– De grote poort kan op verzoek open met een speciaal te lenen, poortpasje dat onder zeer strikte
voorwaarden verstrekt wordt.
– Bezoek op de tuin is toegestaan met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel.
– Leden zijn verplicht om het bezoek af te halen bij de poort. Na afloop van het bezoek brengen de
leden het bezoek weer naar de poort.
– De toiletten blijven dicht.
– We laten maar een persoon tegelijk toe in de kantine.
– Achterlaten afval. Vanaf nu wordt niet meer gewaarschuwd maar direct beboet. Dit komt in de
nieuwsbrief.
5. Financiën:
– Als leden een boete opgelegd krijgen stuurt Geert een nota. Geert krijgt de meldingen van deze
boetes in zijn geldkistje. De boete voor een defect stopcontact bedraagt € 30,00, incl. werkloon.
6. Technische zaken bouw en onderhoud:
– Peter vraagt Wilma of ze weer schoon komt maken.
– Frank en Joop maken de hoofdstoppenkast in orde.
– De imkertuin moet misschien opgeknapt worden.
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7. Communicatie:
– De nieuwsbrief gaat deze week de deur uit.
8. Leden en tuinen:
– Stop op inschrijving van kandidaat-leden.
9. Ovat:
– De Ovat heeft alle activiteiten opgeschort. Voor de jaarvergadering in de kantine van de Hoflaan
wordt geen rekening gestuurd. De Ovat vergadert wisselend kosteloos op andere complexen
waardoor de lasten verdeeld worden.
10. Rondvraag:
– Theo brengt de werkploeg ter sprake. Er is in deze ploeg geen samenhang. Er ontstaat een
oplossingsgericht gesprek en besloten wordt om elk lid van de werkploeg een gedeelte van het
complex toe te bedelen. Naast dit deel kan inzet voor speciale acties aan hen worden opgedragen.
11. Sluiting:
– Theo sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng.
Volgende vergadering Donderdag 23-7-2020
14.00 uur
Hofmeestersoverleg:

Zaterdag

1-8-2020

11.00 uur.

