Hallo allemaal
We hebben op 19 september jl. weer een bestuursvergadering gehad en daarom een kort en zakelijk verslag wat er
daar besproken is.
Aanwezig : Alfred; Caroline; Rob, Henk v.d. W, Gert
1. Opening: 19.20 door Alfred
2. Ingekomen /verzonden stukken
1.
Uitnodiging waardevol Brummen
Caroline gaat dit uitleggen in een brief aan de leden met de vraag wie hier in wel
participeren
2.
Herfst festival Broek 15 oktober
Caroline gaat in een brief vragen welke leden hier aan mee wil doen.
Alfred en Caroline willen hier aan mee doen, maar er moeten wel mensen bij komen.
3. Agendapunten -

-

-

4. Rondvraag
Henk

Alfred:

Heidefeest
Gaat niet door i.v.m. geringe belangstelling. Zie brief van secretaris
ENECO/EBEM.
We gaan stoppen met de EBEM, mede omdat ENECO niet meer in de EBEM investeert.
Stal Joop Hammink
Aanbod van Joop om gebruik te maken van zijn stal op zijn voormalige tuin. Joop heeft
dit stukje verkocht.
Besloten om hier van af te zien gezien de eisen die de nieuwe eigenaar hier aan stelt.
Ledenraad NBV
Zoals het er nu uit ziet heeft de groep Veluwe zuid al 3 mensen die ze voorstellen. Maar
om de leden in de gelegenheid te stellen zich aan te melden gaat er een brief naar de
leden wie hier evt. belangstelling voor heeft
Aardappeloogst.
Er zijn een paar honderd kilo aardappels over die nog niet verkocht zijn.
Wat gaan we daar mee doen? Gaat in ieder geval een mail naar de leden dat ze
aardappels kunnen krijgen tegen een vrijwillige bijdrage

-

A.s. donderdag laatste stalavond
Delta is er a.s. vrijdag voor het laatst dit jaar
Aantal nieuwe leden zegt niets te horen van bestuur.
Rob en Caroline gaat er mee aan werk.
Afgesproken dat als nieuwe leden met zoiets komen dan graag telefoonnummer noteren
en doorgeven aan Rob zodat hij kan kijken of juiste telefoonnummer en mailadres bij ons
bekend zijn
Alfred: Ondanks de fouten gemaakt door het bestuur ligt een deel van de
verantwoording bij de mensen zelf. Je kan ook zelf even bellen met iemand van bestuur
hoe het zit.

-

Het meedoen aan activiteiten.
Het is misschien beter om niet overal aan mee te doen. Voorstel om komend jaar te
inventariseren aan welke activiteiten we mee willen doen en welke niet. Proberen de
markten e.d. te beperken tot ca 4 per jaar verdeeld over het jaar. Dit geld voor markten
maar ook voor andere zaken zoals bijvoorbeeld Bijenlint. Gezien het feit dat er steeds
minder belangstelling van de leden is om aan dingen mee te (kunnen) werken kunnen we
het beter klein houden en in principe alleen de stal en de tuin daaromheen aan te
houden. De reeds bestaande afspraken met de gemeente houden we aan en zullen we
ons voor in blijven zetten.
Kraam gaat uitvraag doen voor heidehoning en gaat bloemenhoning aankopen
Geeft aan of er uitgekeken kan worden naar een nieuwe persoon die de kraam
coördineren.

-

Datum volgende vergadering 01 november 2017

