
Notulen Algemene Ledenvergadering 23 april 2016

          Aanwezig zijn 24 leden en 5 bestuursleden. 5 leden hebben zich persoonlijk of per email
          afgemeld voor de vergadering.

1     De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom

Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en staat als eerste stil bij het
          overlijden van 2 van onze leden, en hoe het bestuur hier op heeft gereageerd in de
          vorm van bloemen en kaarten namens de vereniging.

2 Notulen algemene ledenvergadering 2015

De notulen van de ALV van 21 maart 2015 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,
          het aanschaffen van nieuwe kruiwagens en het verzoek om bij b.v. stenen vervoer eerst
          de oude kruiwagens daarvoor te gebruiken.
          Er is een nieuwe webmaster gevonden in de persoon van Hans Flinterman, de partner
          van Wendy Wijnnobel, en de secretaris zal de benodigde stukken toesturen naar hem.
          Hierop zal de website worden aangepast en worden geüpdatet.
          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 in het reglement onder te gaan
          brengen met de juiste details die daarbij horen.
          Voedselbank donaties, dit word direct door een meerderheid v/d leden als een moeilijk
          iets gezien en hier word verder dan ook vanaf gezien.
          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.
          Enkele tuinen zijn opnieuw ingemeten i.v.m. wat grond verschuivingen door het
          verplaatsen van de compostplaats op complex B.
          Omdat dit jaar een jubileumjaar is voor de vereniging zal er op 01-10-2016 iets worden
          georganiseerd door de vereniging en om de kosten beheersbaar te houden zal er helaas
          dit jaar geen BBQ worden georganiseerd.
          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.
          N.a.v. oproep om de tuinpaden vrij te houden word er gereageerd door enkele leden
          omtrent de ruimte die op enkele paden ontbreekt en dit word uitvoerig doorgenomen
          met als uitkomst dat alle paden een betegeling van 60 cm zouden moeten hebben en
          daarnaast aan beide zijden een vrije strook van 20 cm.
          Dit betekend dus dat alle paden moeten voldoen aan een doorgang van totaal 1 mtr.
          Om bovenstaande te realiseren zal/kan er bij enkele tuinpaden een verandering in
          doorgang gaan plaatsvinden om dit mogelijk te maken zoals het reglement voorschrijft.
          De gemeente heeft de huur v/d tuinen iets verhoogd, wat heeft geleid tot een
          verhoging in de tuinhuur voor de leden met 1 cent per vierkante meter.
          Verder is het bestuur bezig geweest om het reglement aan te passen wat nodig was op
          een aantal punten en hier is goed en veel op gereageerd wat ten goede komt aan de
          gehele vereniging die een kloppend reglement nodig heeft, afgesproken is dat het
          bestuur een concept gaat opstellen en dit naar de leden gaat met een bedenktijd van 6
          weken om zodoende iedereen hier genoeg tijd voor te geven om het te bekijken en



          daar waar nodig/gewenst op te reageren.
          Hierna zal het vernieuwde reglement worden ingevoerd en zal het worden toegepast,
          tot die tijd is het oude reglement nog van kracht natuurlijk. ( 2004 )
          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 2015

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, verbouwing
buitenzijde damestoilet, etc. zijn er geen bijzondere uitgaven geweest.

4B Begroting 2016

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 2016 geen bijzondere uitgaven verwacht, buiten het organiseren van het
30 jarig bestaan !

5a Kascontrolecommissie

Gilles van der Have en Fred Bolt worden hartelijk bedankt voor hun controle over 2015.

5b Tot kascontrolecommissieleden voor 2016 worden verkozen, Piet Boukes en
          Cor Spiering.

6 Royementen 2015

In het jaar 2015 zijn er geen royementen geweest, wel word aangegeven dat er
          normaliter 2X word gewaarschuwd waarna mogelijk royering kan/zal plaatsvinden.

7        Jaarverslag bestuursactiviteiten over 2015

De voorzitter geeft aan dat er een aantal zaken zijn veranderd qua bestuur en hier
          de nodige wijzigingen voor doorgevoerd.

8 Activiteiten

Dhr. Evert Knotsenburg licht de werkbeurten van 2015 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 enkeling zijn tuin beurt niet heeft uitgevoerd tot nu toe
en 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 dient nog wel te worden opgenomen in het vernieuwde reglement.

Hierna is het woord aan Corrie om biologische meststoffen onder de aandacht te
brengen voor de belangstellenden, waar enkele vragen op kwamen als, wat zijn de
kosten en wanneer kan dit worden besteld b.v.



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.

9 Voor dit punt was geen invulling.

10 Rondvraag

Dit zijn er enkele omdat de meeste zaken al bij punt 3 zijn doorgenomen met de leden
en afgehandeld.
Hieronder de overige rondvragen :

Diana, kan het licht in het dames toilet worden aangepast, nu niet handig.
     Rens geeft aan dit te zullen bekijken.

Zuhal, de elektriciteit valt wel eens uit ?
Wederom geeft Rens uitleg dat dit is doorgemeten en zal dit nogmaals bekijken.
Jan, de mest is vrij snel weg en vraagt of de boer dit beter kan verdelen.
Er wordt uitgelegd dat dit een kosteloze zaak is en dat de boer dit zelf verdeeld.
Wel is er een oproep om aan elkaar te denken en wat voor een ander over te laten.
K.Fazel, heeft geen vraag maar een mededeling omtrent het snijden van glas wat hij
op verzoek kan uitvoeren voor de leden.
Samimi, waarom dient alles in de kleur dondergroen te zijn uitgevoerd.
Het bestuur geeft aan dat dit is om een veelvoud van kleuren te voorkomen en de
eenheid te bewaren.
Verder is dit ook een punt in het reglement.

11 Sluiten van de vergadering door de voorzitter

De voorzitter sluit de vergadering ( 15.45 ) en bedankt de leden voor hun komst.

Theo Spiering, Cor van Dam,
voorzitter secretaris


