ALV 3 oktober 2020
Vragen die werden gesteld en de antwoorden.
Vraag Pamela:
Wat is het standpunt van het bestuur met betrekking tot houtkachels?
In ons huishoudelijk reglement staat het volgende:
Het is de leden verboden:




tuinafval of ander vuilnis op de tuin te verbranden. (Art 23.6)
Te B.B.Q-en op gewoon hout (alleen op houtskool)(Art 23.24)
niet—brandvrij opgestelde toestellen voor kookdoeleinden, verwarming of verlichting te
hebben. (Art 23.23)

Volgens de regels van de gemeente Utrecht (APV) mag er vuur gestookt worden "indien geen
afvalstoffen worden verbrand", dus alleen ongeverfd hout, geen afval of plastic e.d.
In dit geval gaat het om een gesloten houtkachel die brandvrij is opgesteld en dat mag dus volgens
de regels.
Maar natuurlijk geldt ook hier dat geen overlast veroorzaakt mag worden voor de buren.
In eerdere communicatie was er sprake van dat het besluit om een dergelijke houtkachel te hebben,
foutief was goedgekeurd door het bestuur maar dat is dus volgens de regels niet het geval.
Een brandvrij opgestelde kachel in een huisje mag dus, mits er schoon hout verbrand wordt en mits
het stoken geen overlast geeft voor buren en andere tuinleden.
Vraag Simone:
Ik zou graag tijdens de ALV besproken zien hoe er geworven gaat worden voor bestuursleden,
coördinatoren en commissieleden beheer, bar, bouw en winkel. Ik denk echt dat de behoefte
daaraan meer moet doordringen tot de leden. Maar een goed antwoord weet ik zelf ook niet.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar nagedacht over de vraag of bestuursfuncties anders ingericht
kunnen worden om de taken minder zwaar te maken. We onderzoeken o.a. mogelijkheden om
mensen (coördinerende) taken te geven zonder dat ze in het bestuur zitting nemen. We zullen dat dit
najaar verder uitwerken en vermoedelijk komen we daar in een volgende ALV op terug.
Ondertussen zijn we wel doorgegaan met wat we al deden:
- Inventariseren wat de interesse, kennis en kunde van adspirantleden is
- Persoonlijk contact onderhouden met de tuinleden gedurende het jaar en ze proberen te
enthousiasmeren voor verschillende functies
- Regelmatig via de nieuwsmail aandacht vragen voor opengevallen plekken.

Vraag Adriëtte:
Ik zou graag een toelichting op de gevolgen van corona voor onze vereniging ontvangen. Wat zijn
de gevolgen in financiële zin? Maar ook op andere gebieden (verenigingsleven/verenigingsgevoel),
het gevuld krijgen van vacatures, etc.. Hoe gaat het bestuur hier het komend jaar mee om? Wordt
hier al over nagedacht?
Ja er wordt zeker over nagedacht.
Wat de financiën betreft: we geven in 2020 meer geld uit aan schoonmaakmiddelen om de toiletten
netjes en veilig open te kunnen houden. Ca 250 euro tot nu toe. De kantine is gesloten dus zijn er
minder inkomsten (2019: 600 euro, 2018: 1200 euro). Ook de winkel is lang gesloten geweest en
levert waarschijnlijk minder op. Maar nieuwe initiatieven; een enorm succesvolle buitenverkoop dit
voorjaar en hernieuwde openstelling op woensdag compenseert dit gedeeltelijk. De aparte
buitenverkoop zorgde voor een groot saamhorigheidsgevoel voor die dagen.
Tegelijkertijd merken we dat tuinders zelf (extra) enthousiast zijn over hun tuin in deze Corona-tijden
en ook meer op hun tuin zijn en er meer van lijken te genieten dan in andere jaren.
Dat enthousiasme merken we ook in de enorme belangstelling van buitenaf; het regent aanvragen
voor een volkstuin.
Wellicht dat we het komende jaar, nu we allemaal wat beter weten hoe om te gaan met de Coronamaatregelen, wat meer (veilige!) buitenactiviteiten kunnen organiseren maar we staan open voor
ideeën.
Heb je zelf misschien suggesties? Wij zijn nu in ieder geval erg blij dat het park open is er goed uit
ziet.
Vraag Geertje:
Ik miste in de stukken dat er ook een nieuwe coördinator voor de winkel gezocht wordt.
Dat klopt maar de stukken zijn natuurlijk uit maart van dit jaar en toen hadden we nog een
winkelcoördinator/voorzitter inkoop. We hebben die stukken niet aangepast, wat niet betekent dat
we niet actief naar mensen zoeken, ook om de winkelgroep te versterken.

