Aan tuinders/leden Tuinpark Buikslotermeer

Amsterdam, 4 november 2020
Betreft: Algemene Ledenvergadering 28 november 2020

Geachte tuinder/lid van Tuinpark Buikslotermeer,

Corona heeft onze samenleving sinds begin maart op zijn kop gezet. De maatregelen om het virus in
te dammen hebben verstrekkende gevolgen gehad voor iedereen. Bijeenkomsten en evenementen
werden aan banden gelegd met o.a. als resultaat dat er in het voorjaar geen Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden is. De ALV nogmaals afgelasten is geen optie. Volgens de statuten en
reglementen zijn er nu eenmaal zaken die instemming van onze leden behoeven. Ook zal er een
nieuw lid van de kascontrolecommissie benoemd moeten worden. Het beleid van uw bestuur dient
de goedkeuring van de leden te hebben. Alleen dan weet het bestuur zich gesteund door de leden en
kunnen wij ons werk goed blijven doen.
Met deze brief leggen wij u uit hoe de komende ALV veilig gehouden kan worden en hoe wij u zullen
informeren en raadplegen om vervolgens instemming te krijgen voor het beleid van de afgelopen
periode en het beleid voor de komende tijd op ons tuinpark. Zo voorkomen wij dat onze ALV
mogelijkerwijs een besmettingshaard wordt. Het bestuur kan en wil hiervoor geen
verantwoordelijkheid nemen.
Hoe wordt de komende Algemene Ledenvergadering georganiseerd
Het proces om instemming te krijgen kent drie fasen:
1. Het informeren: wat is er gebeurd en wat gaat er gebeuren.
2. Het raadplegen: horen wat de tuinders/leden daarvan vinden en daar reactie op geven.
3. Het besluiten: van de tuinders/leden een ja, nee of onthouding krijgen op voor te leggen besluiten.
In de normale situatie vindt het informeren vooraf plaats en het raadplegen en instemmen tijdens de
ALV. Hoe verandert dat als er geen fysieke vergadering gehouden kan worden?
Ad 1: Het informeren
Deze fase blijft grotendeels gelijk aan wat u gewend bent. U ontvangt bij deze brief een agenda met
de stukken die op de vergadering behandeld worden.
Ad 2: Het raadplegen
Normaal gesproken vindt deze fase plaats tijdens de ALV. Tuinders stellen vragen en/of maken
opmerkingen over de voorstellen en stukken van het bestuur en vervolgens antwoordt het bestuur.
Vanwege corona gaat dat niet lukken, simpelweg omdat deze vergadering niet gehouden kan
worden.

Daarom krijgt u de gelegenheid uw vragen en opmerkingen voor 18 november a.s. schriftelijk te
stellen aan het bestuur. Daarvoor is een termijn van 2 weken redelijk, gerekend vanaf de
dagtekening van de vergaderstukken.
Het afdelingsbestuur bespreekt deze vragen en opmerkingen en geeft hierop een schriftelijke reactie
aan alle tuinders. Op deze manier nemen de tuinders ook kennis van elkaars vragen en opmerkingen
en de reactie van het afdelingsbestuur hierop.
Ad 3: Het besluiten
Het kan zijn dat de in fase 2 aangedragen vragen en suggesties reden zijn voor het bestuur de voor te
leggen besluiten iets aan te passen. Daar worden de leden dan schriftelijk over geïnformeerd.
De te nemen besluiten zijn opgenomen in het bijgevoegde stemformulier. Tuinders/leden kunnen via
dit stemformulier hun keuze kenbaar maken. Alleen de tuinder/het lid mag een stem uitbrengen.
Deze stemformulieren kunnen worden gemaild naar bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl èn naar
kascontrolecommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl.
Het tellen van de uitslag per voorgelegd besluit doet het bestuur samen met de kascontrolecommissie. Hiermee wordt een controle ingebouwd. De uitslag wordt vervolgens bekend gemaakt
aan de tuinders.
Het bestuur hoopt dat met deze voorzet in de geest van onze statuten en reglementen vorm gegeven
kan worden aan het democratisch proces in onze vereniging. Met u hoopt het bestuur dat er gauw
weer een normale situatie intreedt.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Tuinpark Buikslotermeer

