Hallo allemaal
We hebben op 21 februari j.l. weer een bestuursvergadering gehad en daarom een kort en zakelijk verslag wat er
daar besproken is.
Aanwezig : Alfred; Caroline; Rob, Henk, Gert
1. Opening: 19.35 door Gert
2. Ingekomen /verzonden stukken
Rob heeft n.a.v. een computercrash een licentie-update van het boekhoudprogramma
aangeschaft
WOZ waarde is inmiddels aangepast
Verzoek van de Bibliotheek voor wat educatieve info(Gert en Henk gaan dit regelen)
3. Agendapunten
- Contributie verhoging:
contributie wordt per 01-01-2019 verhoogd naar €20,--. Is een agendapunt voor de volgende ALV
en het e.v.t. akkoord is dan met terugwerkende kracht
- Verhoging kosten staplaats: zie notulen ALV. Verhoogd naar €10,-- per plaats
- Kraam en de voorraad: is geactualiseerd. Raathoning wordt aan de hoogstbiedende verkocht.
Iedere kraamdag wordt bijgehouden wat en hoeveel er wordt verkocht, dit om inzage te krijgen
van wat er loopt en wat niet.
- Inloop mogelijkheden leden bij bestuursvergadering
Ieder lid wordt de mogelijkheid gegeven om een punt die hij/zij ingebracht heeft mondeling
tijdens de vergadering toe te lichten.
- Compost actie: wordt deze week geïnventariseerd of wij minimaal 10 mensen bijeen krijgen om
hieraan mee te werken
- Reizen met bijen: Gert gaat middels een mail inventariseren of er behoefte is aan gezamenlijk
reizen met Bijen
- Verdeling bijenkasten op de posbank (bericht van margriet)
Er gaat een plan gemaakt worden om de plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen
4. Actielijst
- Pinkstermarkt: nog niet ingeschreven. Wordt deze week gedaan door Caroline, voorkeur
etensplein.
5. Rondvraag
Caroline:
Landschapsbeheer gaat a.s. zaterdag een lezing geven met als onderwerp
bloemenweide (Kruythoeck)
Rob:
Rotstuin: tuingroep heeft er weinig zicht op wat de bedoeling is en het is te
overwoekerd. Blijft wat het is en we laten het voorlopig links liggen. Schijnt een
slecht stuk grond te zijn
Philadelphia nut en noodzaak:
Kost ca €300,-- per jaar en gezien het feit dat er weinig uit hun handen komt en ook
wij moeten bezuinigen gaan we dit bespreken met Philadelphia. Ondanks het feit dat
wij het maatschappelijk belang hiervan zien.
Alfred:
Tegoedbon HUBO?
Afgelopen december is er een actie geweest en dat heeft ons een tegoedbon van
€136,= opgeleverd
Gert:
Henk vd Scheer
Is een nieuw lid en die heeft zich reeds gemeld bij de stal. Gert gaat contact met hem
zoeken.
Datum volgende vergadering 04-04-2018

