Notulen Algemene Ledenvergadering 14 april 2018

Aanwezig zijn 15 leden en 5 bestuursleden. Enkele leden hebben zich persoonlijk of per email
afgemeld voor de vergadering.
1.

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom
Om 11.05 uur opent de voorzitter de vergadering.

2.

Notulen algemene ledenvergadering 2017
De notulen van de ALV van 29 april 2017 zijn naar alle leden gemaild/gestuurd.
Er zijn geen op- of aanmerkingen over binnengekomen en worden goedgekeurd.

3.

Mededelingen en post
De voorzitter begint met mededelingen die deels nieuws zijn en deels bestaan uit
aandacht voor bepaalde punten zoals, de notulen die vanaf volgend jaar niet meer op
de site mogen i.v.m. de vernieuwde privacyregels die dit jaar in gaan.
De weer terugkerende BBQ zal worden gehouden op zaterdag 01 september 2018.
Er wordt aandacht gevraagd voor het opruimen van eigen afval en dit niet te dumpen.
Verder geeft de voorzitter aan dat er overleg is geweest met de andere tuin
verenigingen in Spijkenisse/Nissewaard, omdat dit op verzoek was. Hiermee willen de
verenigingen info uitwisselen en zorgen dat de kosten b.v. hetzelfde zijn voor allemaal.

4A.

Financieel jaarverslag over 2017
Jaarverslag is bij de agenda per mail aan de leden verstuurd. Penningmeester Thijs de
Hoon geeft uitleg over o.a. de verhoging van de grondprijs door de gemeente.
Naast de bekende uitgaven als tuinhuur aan de gemeente, verzekering, etc. zijn er
geen bijzondere uitgaven geweest, op de BBQ na.

4B.

Begroting 2018
Begroting is dit jaar niet 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 2018 geen bijzondere uitgaven verwacht, buiten het organiseren van de
weer terugkerende BBQ.

5A.

Kascontrolecommissie
Piet Boukes en Peter Pieters worden hartelijk bedankt voor hun controle over 2017.

5B.

Tot kascontrolecommissieleden voor 2018 worden verkozen, Stefan Schutte en
Peter Pieters.

6.

Royementen 2017
In het jaar 2017 zijn er geen royementen geweest, wel wordt aangegeven dat er een
nieuw tuin lid verzocht is om de sleutels in te leveren na achterwege blijven van het
voldoen van contributiegeld.
Verder zijn er aanmaningen gedaan voor het laat overmaken van de contributie en zijn
er waarschuwingen uit gegaan voor de sloot schoonmaken en het niet verwijderen van
plastic en het schoonhouden van de looppaden van overhangende takken.

Tevens is er een boete van € 50,- opgelegd omdat het betreffende lid zijn tuinbeurt
weigert uit te voeren en ook bij herhalingen niet komt opdagen.
7.

Jaarverslag bestuursactiviteiten over 2017
De voorzitter geeft aan dat er een aantal zaken zijn uitgevoerd zoals b.v. een gang naar
de werf voor het verwijderen van achtergelaten afval!!!
Verder was de opkomst van de werkbeurt goed.
De voorzitter vraagt aan allen leden om bij afwijkend gedrag elkaar hierop aan te
spreken omdat dit in het belang van iedereen is en niet alleen een klus voor het
bestuur.
Er wordt ook aangegeven dat er komend jaar bestuur verkiezingen zijn en
geïnteresseerden dit dan kunnen aangeven.
Verder vraagt de voorzitter of er mensen bereid zijn komend jaar te assisteren met de
BBQ, hierop geven Diana Stek en Yvonne Koopmans + Cecile Huisman-Knoppen aan dit
te willen doen.

8.

Activiteiten
De opkomst van de werkbeurten 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 wordt geaccepteerd zonder opgave van redenen.
De voorzitter geeft aan dat er dit jaar “slechts” 4 werkbeurten zullen zijn.
Ook wordt medegedeeld dat de grote kas op het C-complex zal worden opgehoogd en
er daarna een nieuwe koelkast zal worden aangeschaft wat hard nodig is.
Hierna is het woord aan Corrie om wederom biologische meststoffen onder de aandacht
te brengen voor de belangstellenden.
Er wordt 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.

9.

Rondvraag
Hieronder de vragen:
•
•
•

10.

Cor heeft een verzoek om alle vragen na mondeling akkoord, dit ook schriftelijk te
willen laten bevestigen i.v.m. eventuele misverstanden later.
Ruud vraagt of het mogelijk is om in de toekomst roulerend het bestuur verkiesbaar
te gaan stellen, Evert geeft aan dat dit nu niet speelt omdat niemand stopt.
Cecile Huisman-Knoppen vraagt over de heg die er bruin uitziet en toch moet
worden gesnoeid dit jaar, het bestuur geeft aan dat in dit geval het niet nodig is.

Sluiten van de vergadering door de voorzitter
De voorzitter sluit de vergadering ( 11.35 ) en bedankt de leden voor hun komst.

Theo Spiering,
voorzitter

Cor van Dam,
secretaris

