Notulen Algemene Ledenvergadering 29 april 2017

Aanwezig zijn 12 leden en 5 bestuursleden. Enkele leden hebben zich persoonlijk of per
email afgemeld voor de vergadering.
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De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom
Om 13.05 uur opent de voorzitter de vergadering en staat als eerste stil bij het
overlijden enkele van onze leden, en hoe het bestuur hier op heeft gereageerd in de
vorm van bloemen en kaarten namens de vereniging.
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Notulen algemene ledenvergadering 2016
De notulen van de ALV van 23 april 2016 zijn naar alle leden gemaild/gestuurd.
Er zijn geen op- of aanmerkingen over binnengekomen en worden goedgekeurd.
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Mededelingen en post
De voorzitter begint met mededelingen die deels nieuws zijn en deels bestaan uit
aandacht voor bepaalde punten zoals,
Het verwijderen van plastic wat op “tijdelijke” kassen is geplaatst, dit kan in de
wintermaanden tot overlast bij anderen zijn en mogelijk zelfs schade geven bij buren.
Een korte discussie volgt en er word afgesproken dit te gaan hanteren.
Zand word voortaan besteld bij een tuinbeurt waar nodig en is niet voor eigen gebruik,
tenzij dit word gevraagd, hierop kan de vereniging een bestelling doen tegen lage
kosten die voor het betreffende tuin lid zijn.
De weer terugkerende BBQ zal worden gehouden op zaterdag 26 augustus 2017.
Er zijn nieuwe glasbakken geplaatst en er word gevraagd hier juist mee om te gaan,
want er word veel troep in gegooid die er niet in hoort zoals plastic en hout.
Ook een vriendelijk verzoek aan alle leden om de paden schoon te houden van onkruid
en overhangende takken te snoeien, en om de sloten bij te houden.
Er is ook een vraag van de voorzitter over het feit dat er enkele leden zijn die geen
gehoor geven aan aanmaningen of andere waarschuwingen, er word door de aanwezige
aangegeven dat in alle gevallen het reglement bindend is en dit moet worden nageleefd
door iedereen en het bestuur dit moet uitvoeren waar nodig is.

4A

Financieel jaarverslag over 2016
Jaarverslag is bij de agenda per mail aan de leden verstuurd. Penningmeester Thijs de
Hoon geeft uitleg.
Naast de bekende uitgaven als tuinhuur aan de gemeente, verzekering, etc. zijn er
geen bijzondere uitgaven geweest, op het feest bij Pak Boli na wat ± 1000 euro koste.

4B

Begroting 2017
Begroting is bij de agenda per mail aan de leden verzonden. De penningmeester geeft
uitleg.
De vereniging is een financieel gezonde vereniging, heeft een buffer op kunnen bouwen
(voor wanneer de tijden slechter worden en er minder huurders zijn, voor aanschaf
spullen, etc.).
Er worden in 2017 geen bijzondere uitgaven verwacht, buiten het organiseren van de
weer terugkerende BBQ.

5a

Kascontrolecommissie

Piet Boukes en Cor Spiering worden hartelijk bedankt voor hun controle over 2016.
5b

Tot kascontrolecommissieleden voor 2017 worden verkozen, Piet Boukes en
Peter Pieters.
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Royementen 2016
In het jaar 2016 zijn er geen royementen geweest, wel word aangegeven dat er
normaliter 2X word gewaarschuwd waarna mogelijk royering kan/zal plaatsvinden.
Ook is het de bedoeling dat alle plastic word verwijderd van alle tijdelijke kassen
voor eind november van elk jaar om problemen hiermee te voorkomen.

7

Jaarverslag bestuursactiviteiten over 2016
De voorzitter geeft aan dat er een aantal zaken zijn uitgevoerd zoals b.v. uitdiepen
van de sloten door de gemeente en het monteren van bordjes op de toegangsdeuren.
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Activiteiten
Dhr. Evert Knotsenburg licht de werkbeurten van 2016 toe. De opkomst was prima,
maar Evert vraagt of mensen die hun werkbeurt willen verzetten dit op tijd willen doen
in verband met planning.
Ook geeft Evert aan dat een paar mensen hun tuinbeurt niet hebben uitgevoerd tot nu
toe en dit niet meer zomaar word geaccepteerd zonder opgave van redenen, hierop
word een discussie gevoerd die door de leden word geaccepteerd met als uitkomst dat
bij het niet nakomen van deze verplichting een boete van € 50,- zal
worden uitgedeeld ( max 2X ) waarna royering zal volgen bij geen gehoor.
Bovenstaande punt staat reeds in het vernieuwde reglement.
Hierna is het woord aan Corrie om biologische meststoffen onder de aandacht te
brengen voor de belangstellenden.
Er word aangegeven dat dit om de kosten te drukken het beste met meerdere
tuinleden kan worden besteld en ook geeft het bestuur aan dit aan de website zal
worden toegevoegd, ook moet het thuis worden opgehaald bij Corrie.
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Voor dit punt was geen invulling.
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Rondvraag
Hieronder de rondvragen :
•
•
•
•
•
•
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Corrie geeft aan dat er na de laatste BBQ zeer veel vlees over was en er daarom
een 2e BBQ werd georganiseerd en zelfs daarna nog vlees over was.
Corrie vraagt verder of mensen het een leuk idee vinden om te starten met
interviews en die op de website te gaan plaatsen, word algemeen leuk bevonden.
Thijs vraagt of als er mest is er na de inname daarvan het pad weer kan worden
schoongeveegd en netjes kan worden achtergelaten.
Felicia vraagt naar grond van de gemeente, er word door de Vz aangegeven dat dit
op aanvraag was en niet van goede kwaliteit was.
Hans vraagt naar het vervangen/plaatsen van nieuwe ruiten in het C-komplex, Vz
geeft aan dit te zullen bekijken.
Cor geeft aan dat de toegangshekken van ingangen A + D moeten worden
afgesteld, Evert geeft aan dat dit wel eens wil verlopen.

Sluiten van de vergadering door de voorzitter

De voorzitter sluit de vergadering ( 13.55 ) en bedankt de leden voor hun komst.

Theo Spiering,
voorzitter

Cor van Dam,
secretaris

