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Aanwezig waren; 
Auke en Lineke, Bo en Ria, Hessel en Iet, Christine, John, Michiel, Arent, Jan, Jolanda, Frits 
  

- In memoriam Max, even een minuut stilte, precies een jaar geleden is Max ons 
ontvallen… 

- Goedkeuren statuten en huishoudelijk reglement, er waren geen bezwaren, dus 
vanaf nu is het huishoudelijk regelement van kracht. Gezien de manier waarop de 
zaken momenteel lopen op de tuin hebben helemaal geen reglement nodig, maar 
mochten er in de toekomst geschillen komen dan hebben we een handvat om daar 
mee om te gaan. 

- Financiën, alle nota’s zijn voldaan en de kas is redelijk gevuld. We hebben nog geen 
rekening van de pacht van ons perceel van het klooster ontvangen, als dat globaal 
overeenkomt met wat we in het verleden betaalden dan hoeven we de jaarlijkse 
bijdrages van de leden niet bij te stellen. 

- Update klooster. Hubert is nog op vakantie dus daar is weinig over te melden. In 
juli/augustus zou het hoofdbestuur beslissen over de voortgang van de 
nieuwbouwplannen, in eigen beheer of laten uitvoeren door de ontwikkelaar. Op de 
plannen voor de bouw van een nieuwe opslag ter vervanging van het huidige 
schuurtje zijn ingediend en als er geen bezwaar tegen wordt aangetekend kan de 
bouw op korte termijn beginnen. 

- Bestuurssamenstelling, kandidaten? Auke, Frits en Caroline zijn beschikbaar voor de 
komende periode.  Er waren geen kandidaat leden voor bestuursfuncties, dus we 
gaan nog minstens een jaar door met Auke, Caroline en Frits 

- Gemeenschappelijk Dahlia veldje te groot? Met de laatste wied dag bleek dat het 
huidige veldje goed is te onderhouden met de vrijwilligers, iedereen is het er over 
eens dat het gemeenschappelijk Dahliaveldje meerwaarde heeft, dus we gaan daar 
mee door! 

- Klusdagen, wat te doen? Met 3 tot 4 klusdagen per jaar kunnen we alles netjes 
onderhouden, zo doorgaan! 

- Rondvraag. Geen issues. 
 

- We hebben ons ingeschreven bij RABO om onze clubkas wat beter te vullen, we zijn 
ingeschreven met als bestedingsdoel een nieuwe grasmaaier en eventueel een 
bosmaaier, wordt vervolgd! 


