Notulen Bestuursvergadering
Aanwezig:

Datum 08-10-2020

Alle bestuursleden

1. Opening:
Theo opent de vergadering met een welkom aan allen.
2. Notulen, actiepuntenlijst en mededelingen:
– De notulen van de bestuursvergadering van 10-09-2020, worden met een enkele aanpassing
goedgekeurd en worden geplaatst op de website.
– De actiepuntenlijst van 5-10 wordt doorgenomen en bijgewerkt.
– Een huurder voor de kantine meldt zich tijdens het overleg voor het huren op 27-10-2020 Het
bestuur gaat akkoord.
3. Ingekomen stukken:
Beide stukken die bij de secretaris binnen kwamen, zijn aan de bestuursleden doorgestuurd.
– Een ingekomen melding om slechts leden toe te laten op de tuin wordt als onwerkbaar
beschouwd, er is in deze periode weinig te doen op de tuin.
– Een lid heeft gemeld ontevreden te zijn met het kachelverbod. De melding is kort besproken en
wordt als afgedaan bestempeld. Beide indieners ontvangen antwoord van de secretaris.
4. Bestuur en beleid:
– De nieuwe webmaster en de nieuwe penningmeesters worden uitgenodigd voor het bijwonen van
de aankomende bestuursvergadering.
– Een lid die zich eerder heeft aangemeld als mogelijk bestuurslid zal worden benaderd.
– De agendapunten van de ALV zullen aan de leden, zoveel mogelijk via mailverkeer, worden
voorgelegd waarop men kan reageren of vragen kan stellen. De vragen zullen met vermelding van de
naam van de indiener beantwoord worden. Ook stemming kan via deze weg. Er zullen geen
overleggen plaatsvinden met kleine groepjes, zoals is voorgesteld. Dit alles wegens Corona
maatregelen.
5. Financiën:
– De afsluiting van september is afgerond en wordt voorgelegd aan de fin. begeleider.
6. Technische zaken bouw en onderhoud:
– De hakselaar is gereed en zal op 24-10 in de middag een eerste ronde gaan maken, met
voorwaarden daaraan gekoppeld. oa. als een lid niet aanwezig is gaat de beurt voorbij.
– Het hekwerk bij de parkeerplaats wordt misschien vervangen door de gemeente die eigenaar is.
– De werkploeg gaat per heden in de winterstop.
7. Communicatie:
– Een nieuwsbrief gaat in voorbereiding.
8. Leden en tuinen:
– De tuinen zullen na de eerste controle, begin september, opnieuw worden bezocht. Ernstige zaken
zullen met de huurder worden besproken.
– Aflopende proeftijden worden doorgenomen, er zijn geen belemmeringen.
– Vanaf 25 -10-2020 zal ook op de tuin de “wintertijd” van kracht zijn op de openingstijden.
Tot 27 maart 2021 is het complex geopend van 07.00 uur tot 20.00 uur.
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9. Ovat:
– Geen bijzonderheden.
10. Rondvraag:
– Theo stelt voor het bestaande formulier van hercontrole van tuinen enigszins aan te passen.
– Wim stelt voor om onze extreem lage contributie een weinig te verhogen als daar aanleiding toe is.
Het bestuur gaat in overleg met de penningmeesters en komt er op terug.
11. Sluiting:
– Theo sluit de vergadering en bedankt iedereen.
Volgende vergadering:
Zaterdag 8-11-2020
10.00 uur
Hofmeestersoverleg:
Zaterdag 31-10-2020

11.00 uur.

