Opgericht 19 december 1977
Secretariaat;
M.I. de Hooge
Soestdijksekade 478.
2574 BZ Den Haag.
Tel: 065755278.

Verslag van de Algemene leden vergadering
zaterdag 11 april 2015 27 augustus 2012.
Aanvang; 11.00 uur.

Afwezig met kennisgeving: dhr.A. Tafuni, dhr. S. Dadra, mevr.R.Tan, dhr.G. van der Spek, mevr.E.
Eldering, dhr. L. Grootveld, Mevr. A. Engels-Oostrom ,dhr. R. Engels, dhr. F. Hazebroek en dhr. E.
Behm
Aanwezig waren: 36 leden.
1. Opening
Ruud opent de vergadering om 11.30 uur en heet de aanwezige leden welkom.
2. Mededelingen
-

Het bestuur heeft vanaf heden 11 april 2015 op de oneven zaterdagen van 11 tot 12 uur
spreekuur in de kantine. Dit om te voorkomen dat de bestuursleden op hun tuin worden
aangesproken. Er wordt voorgesteld dat ingewikkelde vragen van te voren via de mail of
schriftelijk ingediend kunnen worden zodat er het een en ander eventueel uitgezocht kan
worden door het bestuur.

-

Rooster van de werkbeurten, Andre licht toe hoe de roosters gaan werken. Dhr vd Berg heeft
over dit onderwerp spreektijd gevraagd en dit krijgt hij na de uitleg van Andre.
Allereerst het is een concept en de leden gaan besluiten of we er wel of niet door gaan met de
werkbeurten(verplicht)

-

Doordat er in de omgeving steeds meer gebouwd gaat worden en deze mensen op een goed
onderhouden tuincomplex willen uitkijken. Willen we de eventuele verzoeken van de gemeente
voor zijn en zorgen dat het er goed uit ziet. Er is een programmatje ontwikkeld waarin is gekeken
dat mensen met een hoge leeftijd niet aan zware werkbeurten hoeven deel te nemen. Als je een
tuin hebt kun je wel zelf de aangrenzende paden aan de eigen tuin onderhouden. Andre meld dat
er aan het einde van het pad 2 grote stapels liggen van takken en blad afval. Ernst Behm merkt
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-

-

-

-

op dat dit door het vorige bestuur is gecreëerd. Andre zegt dat het niet alleen takken zijn maar
ook blad afval. De gemeente heeft gezegd dat we er wel iets aan moeten doen anders gaan zij
het opruimen en dan komen de kosten voor rekening van de vereniging. Dhr Behm vindt dat het
bestuur daar op moeten letten en de mensen er op moeten aanspreken. Andre merkt op dat we
daar niet de tijd voor hebben. Er zijn tuinleden die hun hier op aanspreken, als zij later kijken ligt
er vervolgens nog een berg bij. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Hennie Verlind melde dat het
niet de bedoeling is dat we politieagent gaan spelen, Zij vertelde dat een medetuinlid bladafval
aan het storten was bij de parkeerplaats. Zij heeft die persoon er op aan gesproken die zei het is
alleen maar tuinafval. Dhr. Behm merkt op dat je wel die persoon er aan moet spreken en in 2e
instantie ook het bestuur moet verwittigen. Andre zegt ook dat dit de procedure is. We spreken
dan het tuinlid er op aan, mocht hij niet luisteren krijgt hij een aangetekende brief en is er dan
nog geen reactie volgt er helaas een royement. Als het zo moet is het niet anders. Andre vraagt
of iedereen zicht in dit voorstel kan vinden en de leden zijn het hier mee eens.
Dhr. vd Berg merkt op dat een royement onvoldoende is want dit kan alleen bij een huur
achterstand in betaling en overlast. Andre licht toe: Wij huren van de Haagse Bond en Haagse
Bond huurt het weer van de gemeente. Daar zitten wel eisen en regels aanvast waar we aan
moeten voldoen. Als dit niet gebeurt krijgen we juridische ondersteuning en dan is een royement
een feit, we hebben daar wel een besluit van de leden voor nodig.
Dhr Behm zegt dat als een lid geroyeerd wordt hij dan altijd nog in de ALV een verweer kan
geven volgens het huishuidelijk regelement. Andre noemt nog even de procedure op: als er een
royement plaats moet vinden, nemen wij contact op met de Haagse Bond er wordt dan in een
ALV gekeken of het wel of niet rechtvaardig is. Als het tuinlid het hier niet mee eens is dragen wij
het over aan de AVVN en kan het tuinlid zelf een civiele procedure starten. We stoppen met deze
discussie omdat je dit eigenlijk niet wil en we liever alles in overleg met het eventuele tuinlid
willen regelen.
Andre verteld dat we de bergen houtafval weg willen werken, desnoods door een versnipperaar
te huren en het over het tuincomplex te verdelen zodat het er weer netjes uit ziet.
Het snoeien van het achterpad moeten we nu zelf doen daar de gemeente dit niet meer doet.
Ratten bestrijding stopt de gemeente ook en moeten we dit zelf doen.
Dhr. Behm merkt op dat hij kennissen heeft bij de gemeente en dat hij het wel voor elkaar kan
krijgen.
Andre En Peter merken op dat wij dit officieel niet mogen en dat alles via de Haagse Bond moet
lopen.
De verzakking van het pad en het hek dat stuk is, moeten we melden aan de Haagse Bond. Na
overleg met hun lopen dingen nu wel redelijk goed.
Bianca merkt op dat het schoonmaken van de paden in het huishoudelijk regelement staan, maar
dat mensen er steeds op aangesproken moeten worden.
Het gaat ook niet alleen om de paden bij de tuin maar ook het (enge bos)spookbos(achter
ingang) en de hoofdingang. Door de betere contacten en samenwerking met ’T is Altijd Wat,
doen we het nu gezamenlijk.
Hanne merkt op dat de frequentie van 3 vrijwillig naar 6 verplicht best wel stevig is. Liever 3
verplicht en 3 vrijwillig. De laatste keer was er geen werk.
Andre merkte op dat het toen verschrikkelijk slecht weer was en de werkbeurten nog niet
verplicht waren, daardoor zijn de werkbeurten gestopt.
Hennie vraagt of er ook rekening wordt gehouden met de werkende tuinleden.
Peter geeft aan dat er een hoofd is per groep die de aan- en afmeldingen gaan regelen.
Hanne vraagt of er echt zoveel werk is op het complex.
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-

Andre geeft aan dat er niet alleen werk is voor het opruimen van onkruid/takken ed. maar ook
andere werkzaamheden zoals schilderen en een stukje onderhoud. Er is ook een blokhut
gebouwd, er moet nog een hek geplaatst worden ed.

-

Dhr, vd Berg krijgt het woord.
o Verplichten werkbeurten is al overgesproken.
o Verzekering kan via de VMG dus gratis voor de regeling wil hij hier wel in meewerken.
Dan mag er niet te veel geld in kas zijn dat kan dan opgelost worden door bv een donatie
te doen..
o Wat we betalen voor de verzekering aan de HB.
o Er zijn leden die al 10 - 20 jaar lid zijn, als deze er op staan dat ze niet mee willen doen
met de werkbeurten om dat het nooit gehandhaafd is, hebben zij dit recht.
o Andere verenigingen waar hij naar gekeken heeft, daar zijn mensen die gewoon op
verzoek een werkbeurt doen.
o Tuinleden die veel voor de vereniging doen, deze een korting op de contributie geven.
o Contacten met de gemeente b.v. de stichting HALT vragen te helpen.
o Alle stukken wil hij 14 dagen van te voren via de mail ontvangen, hij heeft het niet
ontvangen en het is lastig om een oordeel te vormen als je niet weet waar het over gaat.
Andre zegt dat we dan postbakjes dan weer gaan vullen, dit wordt door de meeste tuinleden niet
geaccepteerd.
Hanne verteld dat het ook op de website staat.
Op een vraag uit de vergadering of de vrijwilligers zijn verzekerd. Verteld Peter dat we collectief
via de HB verzekerd zijn.

-

-

-

Dhr.Behm vraagt of de frequentie van de werkbeurten niet naar 3 keer kan.
Andre gaat dit is het plan meenemen en de frequentie aanpassen naar 3 keer.
In het plan is in 4 groepen verdeeld. Daar moet dan een coördinator op gezet.
Groep 1: Peter van der Hoeven
Groep 2: Aad Vrolijk
Groep 3: ??
Groep 4: Hanne
Andre vraagt aan de vergadering of iedereen zich kan vinden in het voorstel en vraagt om een
stemming, de grote meerderheid stemt voor.
Dhr,vd Berg stemt tegen en wil dit genotuleerd hebben.
Bij de volgende vergadering gaan we over de werkbeurten en het rooster evolueren.
Op 9 mei is er plantjes dag met beide verenigingen, we kunnen met korting plantjes bij de Lente
kriebel inkopen. Er is een afspraak met hun dat de plantjes die niet verkocht worden, weer
retour kunnen brengen sturen.
Hanne vraagt of de kantine met de werkbeurten wel open is. Peter geeft aan dat dit het geval is.

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 oktober 2014
-

Er was een verzoek om zelf vuilnis zelf af te voeren hebben we gedaan, het scheelt 475,00
euro op jaar basis.
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4. Verslag kascontrole - nieuw reserve lid kascontrole
Peter legt uit dat de begroting er niet is. Ron, die de verslagen maakt niet wist dat de vergadering
vandaag was en hij zit dus een weekje in Groningen.
Voorstel om deze te verzetten naar 16 mei komt niet zo goed uit.
- Peter heeft het nagevraagd bij de Haagse Bond of een accountant echt nodig is en dit is niet
het geval.
- Er wordt gestopt met de accountant en dit bespaard 475,00 euro op jaar basis.
- Kas controle wordt naar de algemene ledenvergadering van het najaar gezet.
- Vraag of het verslag van de kascontrole wel van te voren aan de leden kan worden gestuurd,
Peter beaamd dit via de mail of de post.
- Ron wordt door Peter ingelicht dat de samenwerking met ons wordt beëindigt.
5.

Rondvraag
-

-

6.

Dhr. Behm meld dat hij tijdens de werkbeurt een goudenring is verloren.
Dhr, vd Berg merkt op dat het kastje van Jan Scherpenzeel erg dicht bij het plaatsje staat.
Tijdens een werkbeurt wordt hier een hek omheen geplaatst.
Vergroting van de parkeerplaats is aangevraagd bij de Haagse Bond.
Het parkeren aan de achteruitgang van de volkstuin is verboden.
Andre legt uit dat er een koffie automaat aan is geschaft en er komt ook nog een frisdranken
automaat.
Tijdens bijzondere gelegenheden kan er een hapje en een drankje besteld worden verder is
de kantine gesloten. Er komt een rolluik voor de keuken, daarna kan de kantine voor het
gebruik van de koffiemachine ed. geopend worden.
Bianca meld dat de paasbingo en het kaarten stopt omdat er te weinig animo is, wat dan
zonde is voor de tijd en geld wat er ingestoken wordt.
Peter vraagt om iets meer animo en ideeën voor de vereniging te hebben om meer
activiteiten te ontwikkelen.
Er wordt geopperd om een workshop te houden.
Hennie merkt op dat bv de Italiaanse dag en de BBQ wel heel leuk waren en voor herhaling
vatbaar. Misschien een Surinaamse dag.
Peter geeft aan dat hij het heel jammer vindt dat Bianca er mee stopt. Ze wil wel nog de
kerstbingo verzorgen.
Rishma merkt op dat er niet zomaar op de tuin van een ander gekomen moet worden en als
je er toch bij moet bv. de watermeter die gedeeld wordt in 1 ton dan vragen en desnoods
iemand van het bestuur er bij halen.

Sluiting om 12.20 uur.
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