WIE HET ONDERSTAANDE VERSLAG PER E-MAIL WIL ONTVANGEN, KAN ZICH MELDEN BIJ
HET BESTUUR OP ZATERDAGMORGEN TUSSEN 10.00 EN 12.00 UUR, OF U STUURT EEN EMAIL NAAR INFO@VTVDEVENHOEVE.NL
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van VTV de Venhoeve gehouden op
zaterdag 10 december 2016
1.Opening
Henk Verschoor (voorzitter) opent om 13.08 uur de vergadering en heet een ieder welkom.
Helaas lukt het nog steeds niet om een hogere opkomst te behalen, maar deze keer weer een iets
betere opkomst als gewoonlijk.
2.Appèl
Er zijn 70 leden aanwezig en 16 leden zijn met kennisgeving afwezig. Wederom moet vastgesteld
worden dat een meerderheid van onze leden niet eens de moeite neemt zich af te melden.
Dat is te betreuren.
Een minuut van stilte om een ieder die ons is ontvallen te herdenken.
3.Verslag van de ledenvergadering van 9 april 2016
Dit verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld. De voorzitter dankt de notulist.
4.Ingekomen stukken

Willem Molkenboer – Tuin 51
Kan de bestrating bij het hek voor het fietsenhok opgehoogd worden?
-

Henk Verschoor geeft aan dat dit al is ingepland en op korte termijn wordt uitgevoerd.

Mevrouw Verbeet – Tuin 10
Heeft melding gemaakt i.v.m. de bomenkap. Zij heeft hierop een brief ontvangen waarin
de herplantingsplicht wordt gemeld.

5. Mededelingen van het bestuur
Henk Verschoor geeft een uitleg inzake de voorwaardelijke opzeggingsbrief van het lidmaatschap van
de RBvV. De verhuur inclusief de verplichte lidmaatschap vervalt per 1 januari 2017, doordat de ALV
het bestuur opdracht heeft gegeven de opdracht inzake beheer terug te geven aan stadsontwikkeling.
Per 1 januari 2017 zal de nieuwe beheerder Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) worden.
Alles op 1 januari 2017 overzetten is technisch niet mogelijk, dus zal de overgang gefaseerd worden
uitgevoerd.
Wij zijn onderdeel van TKC-RO Tuinkring Kralingen-Crooswijk Rotterdam Oost en zullen als eerste
groep tuinen de “Pilot” zijn voor de overgang.
De op dit moment bekende datum zal zijn op 1 juli 2017.

In januari zal het AVVN een rondje maken op de Rotterdamse volkstuinverenigingen om een
voorlichtingsbijeenkomst te organiseren, zodra hiervan data bekend zijn wordt een aparte uitnodiging
verzonden.
Er zijn nog geen concept statuten en huishoudelijk reglement beschikbaar, door de gefaseerde
overgang is de druk voor deze wijzigingen van de ketel.
Momenteel zijn wij in het bestuur bezig om de eerste concept statuten en huishoudelijk reglementen te
maken en verwachten dat deze ongeveer half februari 2017 gereed zullen zijn.
Er wordt dan nog een datum vastgesteld voor de pro-forma vergadering.
Het streven is om dit nog in februari 2017 te doen.
Er zijn inmiddels 105 brieven ingeleverd met de voorwaardelijke opzegging per 1/1/2017.
Wij zullen de overige 92 leden alsnog telefonisch benaderen om hun keuze alsnog bekend te maken.
Wanneer er nog geen brief aanwezig is, blijft u lid van de RBvV.
Wij proberen alles netjes af te ronden met de RBvV en houden rekening met alle mogelijkheden,
regels etc. Wij houden de brieven in ons bezit en leveren alles pas in als we zeker weten dat het
juridisch mogelijk is.

Er wordt nog een algemene oproep gedaan i.v.m. de nog niet ingeleverde waterbriefjes.

6. Rondvraag
Er zijn geen rondvragen
7. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor hun aanwezigheid

