Streven naar Verbetering
Volkstuinvereniging sinds 1938

Voorstellen aan de algemene ledenvergadering van 31 oktober 2020
Boete voor brommeren over het complex
We hebben een boete voor het fietsen over het complex van € 25 en we hebben een boete voor het autorijden over
het complex van € 150. Echter, de laatste jaren zien wij steeds vaker dat er met brommers over het complex gereden
wordt, soms ook met een hoge snelheid.
Aangezien het brommeren over de paden gevaarlijk is voor mensen die nietsvermoedend hun tuin uitlopen, en zeker
voor kinderen die in en uit tuinen rennen, willen we de boete voor het brommeren op het complex ten opzicht van
de boete voor het fietsen over het complex verhogen naar € 100 per incident.
Boete voor het niet onderhouden van een eigen border
Tuinleden die niet naar hun algemeen werkbeurten komen en zich ook niet afmelden kunnen een boete opgelegd
krijgen van € 30 per keer. Voor het bijhouden van een eigen border bestaat echter geen boeteregeling. Dat is niet
eerlijk tegenover tuinleden die een boete voor een ploeg op de zaterdagochtenden opgelegd kunnen krijgen en wij
stellen voor deze vorm van algemeen werk op te nemen in de boeteregeling. Maandelijks worden alle borders
nagelopen en wanneer een tuinlid zich niet af heeft gemeld voor het onderhoud aan hun vaste border stellen wij
voor een boete van € 30 op te leggen. Afspraak voor bijhouden van een eigen border is dat een eigen border het
hele jaar door onkruidvrij wordt gehouden.
Administratiekosten voor betaalherinneringen bonnen winkeltje, loods en clubhuis, e.d.
Het kasgeld komt niet meer terug in de vereniging. Voor het clubhuis werken we inmiddels met software welke ook
de barbonnen verstuurt. Het winkeltje gaat binnenkort op dezelfde manier werken. Vanuit die software worden
overzichten geprint van alle bonnen en geboekt in ons boekhoudprogramma. Het bestuur stelt de ledenvergadering
voor om administratiekosten van € 2,50 op te nemen als tuinleden herinnerd moeten worden aan hun openstaande
bonnen. De administratiekosten gelden niet voor de jaarnota’s, maar uitsluitend voor de bonnen van clubhuis, loods,
winkeltje en bijvoorbeeld bonnen voor het gebruik van de aanhanger.
Boeteregeling verbreken van verzegeling aan watermeters
In 2019 gaf de ledenvergadering haar toestemming voor het verzegelen van alle watermeters. Die verplichting werd
reeds in 2011 door Evides aan de vereniging opgelegd maar daar was niets mee gedaan. Dat was nodig om
misbruik van water via de meters te voorkomen maar ook omdat bij het uithalen van de watermeters niet wordt
gelet op de openstaande waterleidingen wat ernstige risico’s geeft voor onze gezondheid. In die ledenvergadering
gaf het bestuur aan dat een voorstel tot een boeteregeling op een volgende ledenvergadering zou worden
voorgesteld. Gezien het grote belang van de (door Evides verplichte) verzegeling van watermeters stelt het bestuur
een boeteregeling voor van € 250 per incident.
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