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Aan de leden van
Volkstuinvereniging Groen Gennep
Eindhoven, 20 september 2022

Beste allemaal,
Zoals reeds is aangekondigd vindt de tweede Algemene Leden Vergadering van dit jaar plaats op zaterdag 8
oktober 2022 aanstaande om 13:00 uur, ervan uitgaande dat de bijeenkomst in de buitenlucht kan plaatsvinden. (Bij
zeer slecht weer wordt, zoals beide voorgaande keren, de bijeenkomst in 2 sessies georganiseerd).
Opnieuw staat het Huishoudelijk Reglement op de agenda. Zo’n reglement is nu eenmaal nooit af, er komen altijd
nieuwe opmerkingen, inzichten en/of wijzigingen van buitenaf die tot herziening leiden. Ook dit keer komen wij
met enkele voorstellen voor belangrijke wijzigingen.
Ook de andere agendapunten vragen jullie aandacht.
En bedenk: als de ALV een besluit genomen heeft terwijl jij er niet bij was en de daaruit volgende veranderingen
doorgevoerd of acties uitgevoerd worden, dan heb je de kans om er vóór of tégen te zijn voorbij laten gaan en kan
het bestuur met protesten achteraf niets.
Wij doen daarom een dringende oproep: KOMT ALLEN!
De agendapunten voor deze Algemene Leden Vergadering zijn:
1.

Opening
Vaststelling aantal stemgerechtigden

2.

Goedkeuring verslag ALV 9 april 2022 – zie bijlage 1

3.

Financiële stand van zaken VTV Groen Gennep per 1 oktober 2022 – zie bijlage 2
2021
2022

Contributie
€
0,75
€
0,77

Inflatie
Stijging
3,3% (okt 2021) €
0,025
14,3% (aug 2022) €
0,110

€
€

Totaal
0,78
0,88

€
€

Voorstel
0,77
0,80

Voorstel contributie NIET met 14,3% inflatie te verhogen maar hetzelfde als vorig jaar 3,3%

4.

Rooster van aftreden
Artikel 12 van de Statuten stelt:
- Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af.
- Het dagelijks bestuur mag niet tegelijk aftreden.
- Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar.
- De voorzitter kan maximaal drie termijn besturen.
Het bestuur stelt het volgende rooster van aftreden voor:
2022: Cemal Findikli
2023: Gudule Martens
2022: Ad van Best
2023: Gemma van Zeventer

5.

Verkiezingen bestuursleden
1. Ad van Best - penningmeester
2. Ellen Stavast - secretaris (buitengewoon lid)
3. Cemal Findikli - bouwzaken

6.

Wijzigingen en aanpassingen Huishoudelijk Reglement
a. Art. 3. 3: Aanvraag 2e tuin of tuin elders
Indien een lid een officiële waarschuwing heeft gekregen komen de aanspraken op een 2e tuin of tuin
elders te vervallen tot het moment dat de oorzaak van deze waarschuwing is weggenomen.
b. Art. 5.1: Voorschriften voor leden
Wisselteelt toepassen betekent dat hetzelfde gewas pas na enkele jaren terugkomt op hetzelfde
moestuinbed, bijvoorbeeld aardappelen pas na drie jaar. Indien gewenst kan het bestuur na
geconstateerde gebreken individuele leden een specifiek gewasverbod opleggen.

c. Art. 4.6.d. Watergebruik
Ter voorkoming van onnodig sproeien is het gebruik van breed waaierige sproeiers met ingang van
8 oktober 2022 verboden.
d. Art. 3.1.f. Lidmaatschap – zie voor toelichting bijlage 3
➢ Bestaande artikel - Het lidmaatschap houdt naast baten en lasten van de eigen volkstuin tevens
in dat het lid zich inzet voor het algemeen belang van de vereniging in de vorm van tuindienst ten
bate van het gehele tuincomplex.
➢ Aanvulling - Elk tuinlid verplicht zich jaarlijks (naar redelijkheid) een hele dan wel twee halve
dagen tuindienst te verrichten en krijgt daarvoor korting op de jaarlijkse contributie. Registratie
vindt plaats door de verschillende werkgroepen. Het bedrag voor de tuindienst kan jaarlijks
worden vastgesteld en voorgesteld wordt dit voor het eerst in 2023 op € 24,00 vast te stellen.
e. Vraag A.L.V. Watergebruik bij extreme droogte
Is de vergadering van mening dat bij extreme droogte het bestuur bevoegd is/wordt om tussen 10:00
en 18:00 het water af te sluiten? Zo ja dan de afspraak opnemen onder art. 4.6.e.
f.

Vraag A.L.V. TuinPartners
Sinds 21 juni 2021 kunnen personen van buiten Eindhoven zich niet meer als aspirant lid aanmelden.
Geldt dat dan ook voor TuinPartners?

7.

Stroomschema Schouw
Verheldering Stroomschema – zie bijlage 4
Werkgroep Tuinzaken
➢ Week 1 - Mail Tuinzaken: Constatering onderhoud / Waarom / Welke Aanpak
➢ Week 3 - Check na 2 weken + herhaalde mail Tuinzaken: Komende 2 weken aan de slag
Bestuur
➢ Week 5 - Na inspectie geen aanpak en mail Bestuur: Zorgtuin + 1e waarschuwing
➢ Week 8 - Vrees dat het niet goed gaat en mail Bestuur: Zorgvrees + 2e waarschuwing
➢ Week 10 - Aanzegging over 2 weken wordt lidmaatschap opgezegd
➢ Week 13 - Lidmaatschap wordt definitief opgezegd

8.

Voortgang bomenbeleid
Nogmaals vaststelling uitvoering van het beleid zoals besloten op de ALV van 9 april – zie bijlage 5

9.

Verslag werkgroepen
A. Verslag werkgroep Kantine
B. Verslag werkgroep Winkel
C. Werkgroep Werkplaats
D. Werkgroep Tuinzaken
E. Werkgroep Duurzaamheid

10.

Overige zaken
• Voortgang aanpak Sanderspad
• Aanpak overige paden
• Privacy en veiligheid
• Samenwerking Gemeente Eindhoven
• Samenwerking Volkstuinen Eindhoven
• Toelichting Plastic kas H039
• Benoeming bijzondere leden

11.

Sluiting
Volgende ALV 11 maart 2023

Met vriendelijke groet,
Bestuur Groen Gennep

P.s.

Indien u niet aanwezig kan zijn en uw stem toch wil uitbrengen op de vergadering kan u een mede tuinlid
daartoe machtigen - zie bijlage 6 - MACHTIGING

