Notulen Bestuursvergadering
Aanwezig:

Datum 23-07-2020

Theo van Gils, (voorzitter)Wim van den Dries (secretaris) Joop Bergmans, (bestuurslid)
Peter van Schilt,(bestuurslid)

1. Opening:
Theo opent de vergadering met een welkom aan allen.
2. Notulen, actiepuntenlijst en mededelingen:
– De notulen van de bestuursvergadering van 28 mei 2020, worden met een enkele aanpassing
goedgekeurd.
– De actielijst van 28-05 wordt doorgenomen en bijgewerkt.
3. Ingekomen stukken:
– Alle stukken die bij de secretaris binnen kwamen, zijn aan de bestuursleden doorgestuurd.
– Een lid vreest schade door overhangende bomen. Het bestuur gaat de eigenaar vragen te snoeien.
– Een verzoek van een lid namens meerdere ontevreden leden, om de aangekondigde nieuwe
opening en sluitingstijden aan te passen, wordt uitgebreid behandeld. De tijden die het bestuur
heeft ingesteld betreft de opening van zonsopkomst tot zonsondergang, tot en met dec.2020
Met name het openstellen na zonsondergang baart het bestuur zorgen. Er zal in een gesprek met
vertegenwoordigers van de teleurgestelde leden worden belegd. Een alg. ledenvergadering is helaas
wegens de Corona maatregelen nog niet mogelijk.
– Wachtlijstleden worden soms buitenspel gezet door vroegtijdige onderhandeling door verkopers
van tuinen. Het bestuur gaat de regeling zo mogelijk aanpassen.
– Een verzoek voor het koffiedrinken in de ochtend te hervatten is ontvangen.
Er zijn heden nog maar 2 vrijwilligers die dit kunnen en willen begeleiden. Het bestuur gaat na op
welke wijze dit weer kan worden opgevat. Door 1 extra vrijwilliger zouden op 6 dagen de
koffiedrinkers worden geholpen.
– Er is een aanbod ontvangen voor extra buurtpreventie in te zetten op het complex.
Het bestuur is positief en zal contact opnemen met de aanbieder.
4. Bestuur en beleid:
– De opvolging van de penningmeester is volop in behandeling.
5. Financiën:
– Geen bijzonderheden.
6. Technische zaken bouw en onderhoud:
– Er moeten enkele kranen in de waterput bij de kantine vervangen worden.
– Een tuidraad van de cameramast is losgekomen en wordt weer vastgezet.
– Het defecte slot van de toiletgroep is vervangen.
7. Communicatie:
– Een lid heeft aangeboden de website te gaan beheren, zodat de penningmeester hiervan wordt
ontlast. Er worden afspraken gemaakt door Theo en het betrokken lid.
8. Leden en tuinen:
– De tuincontrole zal weer worden opgestart na de vakantie.
– Er zijn wederom meerdere tuinen die extra aandacht nodig hebben. De huurders hiervan worden
aangeschreven.
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9. Ovat:
– Geen bijzonderheden.
10. Rondvraag:
– Theo vraagt of er iets bekend is van Radar ivm met een klacht van een lid. Bij de bestuursleden is
niets bekend.
– Joop maakt zich zorgen over een bepaalde tuin. Extra toezicht en begeleiding is wellicht een
oplossing.
– Wim dankt het bestuur voor de ontvangen aandacht en attenties tijdens zijn ziekte.
11. Sluiting:
– Theo sluit de vergadering en bedankt iedereen.
Volgende vergadering:
Donderdag 10-09-2020
14.00 uur
Hofmeestersoverleg:
Zaterdag 03-10-2020

11.00 uur.

