A.T.V. Houtwijk de Noord
Opgericht 19 december 1977
Secretariaat ; Marijke de Hooge
Soestdijksekade 478
2574 BZ Den Haag
Tel. 06 57552784
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verslag van de Algemene Leden Vergadering zaterdag 18 oktober 2014.
Aanvang; 10.30 uur.
Afwezig met kennisgeven: mevr.H.T.Verlind, Mevr..M.Steevensz, dhr.G.Bakker , Mevr.
H.Giezeman en Dhr.A. van Bergenhenegouwen.
1.

Opening
Ruud opent om 10.40 uur de vergadering en heet de 24 leden welkom.

2.

Mededelingen.
-

De kantine wordt door de teruglopende verkopen voorlopig gesloten. De
kantine is wel open met het kaarten en de kerstbingo.
Op 22 november is het weer snoeidag. Iedereen kan dan het snoeihout op de
parkeerplaats leggen. Geen bladeren of tuinafval.

3.

In en uitgaande post.

4.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart 2014 is door de
vergadering goedgekeurd.

5.

Begroting voor 2015.
-

-

-

Dhr Sies had als opmerking dat wij wel voor bedrijfsafval moeten betalen en
TAW betaald niet. Hier moeten we naar kijken hoe lang dit nog goed gaat. Dit
wordt verder in de bestuursvergadering besproken.
Jan heeft geld gestort maar het staat nog niet op de begroting hij wil weten
hoe dit kan. Hem verteld dat het wel op de bank staat maar nog niet in de
balans verwerkt is.
Parkeervergunningen worden na ontvangst van het bedrag uitgereikt aan de
betreffende leden.
De contributie wordt met 10,00 euro verhoogt e.a voor het onderhoud van de
pomp en verwarming enz.
Het winkeltje heeft ook niet veel in en verkoop. Idee om via onze site plantjes
aan te bieden voor de verkoop. Peter en Jan gaan kijken of we de verkoop wat
kunnen stimuleren.

6.

Bestuur en commissieleden verkiezing.
-

7.

Rondvraag
-

8.

Herkozen als bestuurslid: 1e secretaris - Marijke de Hooge
Leni Rolff is gekozen als 2e penningmeester
Bouw en taxatie commissie is Wim van Vloten gekozen
Tuincommissie : Theo Zuiderwijk is herkozen

Jan stelt voor platen op het hek te plaatsen zodat men niet meer bij de knop
kan en die kan er dan opblijven. Wordt overlegd met TAW.
Bestuur gaat strenger optreden tegen achterstallig onderhoud op de tuinen.
Bianca gaat op 29 november de kerstbingo organiseren.
Hans Sies wil een senseo apparaat laten neerzetten, dit is afgekeurd.
Er wordt nog uitgezocht om eventueel een koffie- en frisdrankenautomaat in
de hal te zetten voor de tijden dat de kantine gesloten is.
Er komt straks een parkeerprobleem door de bebouw van huizen. Voorstel is
om het TAW de gemeente en de Haagse Bond om vergroting van de
parkeerplaats aan te vragen.
Het water en sproeiwater wordt tussen 5 en 9 november afgesloten.
Er zijn geen tuinen meer vrij allen zijn verkocht,

Sluiting om 11.20 uur

Namens het bestuur.
De secretaris
Marijke de Hooge

