Notulen Bestuursvergadering
Aanwezig:

Datum 10-09-2020

Alle bestuursleden

1. Opening:
Theo opent de vergadering met een hartelijk welkom aan allen.
2. Notulen, actiepuntenlijst en mededelingen:
– De notulen van de bestuursvergadering van 23 juli 2020, worden met een enkele aanpassing
goedgekeurd.
– De actielijst van 23-7 wordt doorgenomen en bijgewerkt.
– Een huurder voor de kantine voor de woensdagavonden vanaf heden, is met instemming van het
voltallige bestuur begonnen met hun repetities, met inachtneming van de Corona maatregelen.
Het betreft De Laaileuters, een muziekgezelschap uit Tilburg. Ook De Vriendschap, onze hofkapel,
gaat weer starten.
3. Ingekomen stukken:
Beide stukken die bij de secretaris binnen kwamen, zijn aan de bestuursleden doorgestuurd.
– De overname van een tuin door de dochter van een lid zal wegens zijn situatie worden geregeld.
– De aanvraag van een persoon om te worden ingeschreven als kandidaat lid, wordt besproken en
door het bestuur afgewezen.
4. Bestuur en beleid:
– Agnes van der Straaten gaat de website nieuwe invulling geven en heeft aangegeven misschien
bestuurslid te willen worden. Het bestuur gaat hiermee in dank akkoord.
– Een voorstel van Wim voor het aanpassen van de nieuwe huurcontracten, wordt na een toelichting
aangenomen. Het betreft het bepalen dat een teveel aan bebouwde oppervlakte en een teveel aan
onbeteelbare grond vóór het beëindigen van het contract wordt teruggebracht door de huurder, tot
de dan geldende regels. Wellicht kunnen andere aanpassingen ook worden opgenomen in het
contract,waardoor een gedoging uit het verleden, wordt hersteld.
– Het bestuur gaat bekijken hoe de ALV van 2020 alsnog kan worden uitgevoerd, mogelijk door
mailverkeer met de leden.
– De opname van de meterstanden van de elektra zal in begin Oktober gepland worden met behulp
van de Hofmeesters.
5. Financiën:
– De opvolging van de penningmeester is is geregeld. 2 leden gaan gezamenlijk de taken op zich
nemen, de overdracht is gaande.
6. Technische zaken bouw en onderhoud:
– De zeecontainer wordt geschilderd, rekening houdende met mogelijk chroom 6 houdende
onderlaag. Dus niet schuren. Na reiniging met hoge druk en een hechtprimer kan de verf erop.
– Voor de hakselaar zal een messenset besteld worden om deze in het najaar weer in te zetten.
7. Communicatie:
– Een nieuwsbrief wordt binnenkort opgesteld met oa. de aankondiging van een hakselaar ronde.
8. Leden en tuinen:
– De tuincontrole is in behandeling.
– Er zijn enkele tuinen die extra aandacht nodig hebben. De huurders hiervan worden/zijn
aangeschreven.
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9. Ovat:
– Geen bijzonderheden.
10. Rondvraag:
– Wim overweegt de vrije tuinen aan te bieden aan wachters van andere volkstuinen.
De vraagprijzen reizen de pan uit en tuinen zijn mede daarom niet gewild.
11. Sluiting:
– Theo sluit de vergadering en bedankt iedereen.
Volgende vergadering:
Donderdag 8-10-2020
14.00 uur
Hofmeestersoverleg:
Zaterdag 26-09-2020

11.00 uur.

