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Beste Dahliavriendinnen en vrienden
Betreft: Voortgang
Beste tuinders,
Dit keer een tuinbrief over bestuurlijke zaken….

Contract
Het contract dat we met Euphrasia gaan afsluiten hebben Auke en ik samen met Hubert
doorgelopen, de nodige aanpassingen zijn doorgevoerd en binnenkort gaan we het definitieve
contract tekenen. Belangrijkste item is dat we tot en met 2025 kunnen blijven tuinieren, daarna
wordt bekeken of en hoe er wordt verlengd.

RABO
Omdat we nu zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vereniging konden we ook een
zakelijke rekening bij de Rabobank openen. Gisteren hebben Auke en ik onze pasjes ontvangen, dus
dat is geregeld.

Inmeten percelen
Auke en ik hebben de percelen op de tuin opgemeten, als we van het klooster de huurprijs van onze
tuin hebben doorgekregen kunnen we de huurprijs per tuinder berekenen aan de hand van het
oppervlak dat we per tuinder hebben opgemeten. Wordt vervolgd…

Dahliatuintje
Weer een geslaagde klusochtend! De dahliaknollen in ons gemeenschappelijke dahliatuintje zijn
zaterdagochtend deskundig uit de grond gehaald en opgeslagen in een vorstvrije ruimte onder het
klooster. Best wel een klus, maar daar hebben we volgend jaar weer profijt van. Dankzij de koffie,
appeltaart van Auke en kruidkoek van Caroline bleef de vaart er in…

Bestuur
Wat betreft de bestuurssamenstelling het volgende; Tot nu toe hebben Auke en ik na het overlijden
van Max de lopende zaken afgehandeld, maar het is uiteindelijk de bedoeling dat er 3 bestuurders
staan ingeschreven bij de KvK. We hebben jullie al eens benaderd om te kijken of er gegadigden zijn

om toe te treden tot het bestuur, en we hebben Caroline bereid gevonden om als bestuurslid toe te
treden, het plan is dat zij samen met het min of meer vaste festiviteiten team activiteiten gaat
organiseren (oogstfeest e.d.).
Het bestuur moet wel gekozen worden door de leden van de vereniging, zo staat dat in onze statuten
en dat is ook gangbaar bij verenigingen. Dan is de situatie als volgt: Auke is nu voorzitter en
penningmeester, ik ben secretaris en Caroline is kandidaat algemeen bestuurslid. Auke en ik zijn in
principe beschikbaar om ook de komende termijn ( 1 jaar) uit te dienen en Caroline is een nieuw
kandidaat bestuurslid. Mochten er meer kandidaten zich aanmelden, dan moeten we een algemene
vergadering beleggen om een en ander vast te stellen en te stemmen wie er in het bestuur komt.
Ons voorstel is dat we iedereen nog 2 weken de tijd geven om zich aan te melden, als niemand zich
aanmeldt en niemand bezwaar heeft in de door ons voorgestelde samenstelling, we er van uit gaan
dat het bestuur is gekozen. We schrijven Caroline dan in bij de KvK en over een jaar kunnen we kijken
of de samenstelling van het bestuur jullie is bevallen. Dus als ik voor 25 november geen aanmelding
van kandidaten of bezwaren tegen de voorgestelde samenstelling van het bestuur heb ontvangen
gaan we er van uit dat we zo verder kunnen.
Auke en Frits

