Hallo allemaal
We hebben op 20 juni j.l. weer een bestuursvergadering gehad en daarom een kort en zakelijk
verslag wat er daar besproken is.
Aanwezig : Alfred; Rob, Henk, Gert
1. Opening: 19.35 door Gert
2. Ingekomen /verzonden stukken
- Keurmerk veilig buitengebied ontvangen en de enquete is door Gert ingevuld.
- Maaibeleid gemeente Brummen.
- Gift ontvangen van de wereldwinkel. Gaan de mensen van de wereldwinkel uitnodigen
voor BBQ 15 juli.
- Marian Gronouwe wordt de nieuwe secretaris.
3. N.a.v. Notulen
Verslag vorige vergadering akkoord
NBV heeft nav Algemene wet op privacy vereniging geen voorbeelden. Wij
gaan het document van “onze liefhebberij” voor ons aanpassen.
Op de Posbank mogen we 15 kasten neerzetten.
In de stal is er ruimte vrij gekomen om een kast te maken waar we de honing
in gaan opslaan.
4. Agenda punten
LOI: bevestiging van NBV ontvangen. Gaan vragen of we op de info-borden
bij ingang Bebouwde kom kunnen komen.
Herfstmarkt Vroolijke Frans: Rudi en Henk gaan de inschrijving regelen.
Het is 21 oktober.
BBQ: Er zijn nog geen reactie geweest op het organiseren van de BBQ. Henk
en Gert gaan dit doen evt met Rudi.
Onderhoud stal en tuin: gaan eens in de maand op de eerste vrijdagochtend
van de maand mensen uitnodigen om te helpen hiermee. Gaan we na de
Heide mee beginnen.
Ledenavond toegevoegde waarde: zijn steeds dezelfde mensen en de groep
wordt steeds kleiner.
15 juli een brief/enquete naar leden met vragen hierover.
Uniformering mailadressen: willen 1 soort mailadres voor secretaris,
Penningmeester en voorzitter via website. Gaan dit neerleggen bij Frans
Is geworden voorzitter@imkerverenigingbrummen.nl
penningmeester@imkerverenigingbrummen.nl
secretaris@imkerverenigingbrummen.nl
Lezing buurtvereniging Oeken: krijgen een verzoek voor een presentatie bij
de buurtvereniging Oeken. Verzoek ligt bij Henk Rozie. Anders gaan Henk vd
W en Rudi het doen.
Slinger Hennie Huisstede, Hennie wil hem wegdoen.
Samenstelling bestuur: max 5 leden ivm oneven aantal. Caroline is gevraagd
er mee te stoppen en gaat daarmee akkoord.
Discussie over gebruik van de verenigingskasten.
Besluiten dat er anders mee omgegaan moet worden, dat we nu er geen grip
meer op hebben.
Alfred gaat een beleidstuk maken hierover dat als discussie in de vergadering
gebruikt gaat worden

5. Rondvraag
Gert:
-

-

-

Bord bij de ingang parkeerplaats: staat een bord over imkervereniging. Die is
niet meer Leesbaar. Henk gaat kijken of die vernieuwd kan worden of anders
wordt hij verwijderd

Rookbeleid. Volgt een discussie over het rookbeleid binnen de vereniging.
Volgende afspraken zijn gemaakt:
•
Keuken en besloten ruimte = ROOKVERBOD
•
Tijdens educatie = ALGEHEEL ROOKVERBOD muv imkerpijp
•
Bij de Vuurschaal gedoogzone
Zaden Kruidthoeck: gaan inventariseren wat we hebben en wat we er mee
gaan doen. Desnoods weggeven.

datum volgende vergadering

24 juli 2018 19.30

