Organisatie structuur tuinpark de Groote Braak
Tuinpark de Groote Braak is een afdeling van de Bond van Volkstuinders.
Aantal tuinen: 408
Bestuur
Bestaat uit: voorzitter, vice voorzitter, 1ste en 2de secretaris, 1ste en 2de penningmeester en 2 bestuursleden.
Het bestuur wordt op de algemene ledenvergadering van het tuinpark gekozen.
De voorzitter als persoon. De functie van de penningmeester, secretaris en bestuurslid wordt in een
bestuursvergadering toegekend.
Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de tuinleden.

Voornaamste taken:
Maken en zorgen voor uitvoering van het beleidsplan.
Uitvoering en handhaving van het de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders, het
huishoudelijk reglement en de bouwvoorschriften.
Zorgen voor het financieel beleid van het park.
Bovenstaande doen zij in nauwe samenwerking met de commissies.
Commissies
Een commissie bestaat uit een voorzitter en maximaal 4 leden.
De commissies is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
Arbo
Zorgt voor veiligheid tijdens het werk in het tuinpark van de vrijwilligers en werkbeurten
Veiligheidscontrole (KEMA-keur) apparatuur en speeltuin
EHBO diensten tijdens werkbeurten en festiviteiten
BTC
Taxeert huisjes voor verkoop.
Geeft advies over en controleert bouwtekeningen voor verzending naar de Bond van Volkstuinders voor
goedkeuring tot bouwen of verbouwen.
Buffet
Voorraad beheer van buffet en verzorgt de buffetwerkzaamheden tijdens feestavonden en bijeenkomsten.
Evenementen
Organiseert en/of coördineert evenementen voor tuinders.
NMC/WBC
Beheer, onderhoud en beplanting algemeen groen op natuurvriendelijke wijze. Draagt zorg voor
waterkwaliteit
Gezamenlijk overleg over te verrichten werkbeurten.
Schoonmaak
Coördineert en verzorgt schoonmaak van de kantine en het hoofdgebouw

Tuincommissie
Controleert het onderhoud van de tuinen: paden voor de tuintjes, de heggen, de slootkanten,
tuinnummers etc.
Zij voeren de tuintaxaties bij verkoop van een tuinhuis uit (sinds 15.9.2017 opgestart)
Tuinkrant
Redactie en vormgever verzorgen 5 maal per jaar de uitgave van de krant.
Watercommissie
Verantwoordelijk voor de waterleiding en waterputten op het tuinpark. Niet voor de waterleiding op de
tuinen.
Repareert en zoek oplossingen bij problemen betreffende de algemene waterleiding van het park.
Vraagbaak voor tuinders bij problemen me de waterleiding op hun tuin.
WBC (waarin opgenomen gebouwen beheer)
Regelt afspraken de werkbeurten.
Onderhoud gebouwen en machines voor onderhoud park.
Verzorgt tractorritten voor tuinders
Winkel
Verkoop tuinartikelen, gasflessen, natuurvriendelijke schoonmaakmiddelen etc.
Vrijwilligers
Tuinleden die na het verrichten van hun verplichte werkbeurten nog extra activiteiten voor het park
verrichten. Deze zijn gekoppeld aan een commissie of het bestuur waarvoor ze werkzaamheden verrichten

Contacten
Telefonisch/mondeling of per e-mail
Algemene ledenvergadering
2 maal per jaar (april en november)
Besprekingen.
●·

Bestuursvergaderingen ca. 12 maal per jaar.
Daarnaast wekelijks kort voortgangsgesprek.

●

Voorzittersvergaderingen ca. 5 maal per jaar (voorzitters commissies en bestuur)

●

Evaluatie gesprek aan het einde van het seizoen. Bestuur met elke commissievoorzitter afzonderlijk (of met
de hele commissie als de commissie voorzitter daar de voorkeur aan geeft).
Hierin wordt ook de aanvraag van het budget voor het komende jaar besproken.

●

Begin van het jaar bespreking plannen voor het nieuwe jaar per commissie. Bestuur met commissie
voorzitter of hele commissie.

Voortgangsgesprekken (commissies onderling)
WBC/NM/bestuur
ca. 10 maal per jaar
WBC/NM
wekelijks werkoverleg
Buffet/Evenementen
planning en uitvoering evenementen in het begin van het jaar
Tuincommissie/BTC
2 á 3 maal per jaar ivm tuintaxaties (aantal? nl net opgestart 15.9.2017)
Tuincommissie/NM?WBC
2 maal per jaar ivm tuintaxaties (aantal? nl net opgestart 15.9.2017)
Tuinkrant/bestuurslid
5 maal per jaar
Daarnaast houden de commissies zelf besprekingen om de werkzaamheden in hun commissie te bespreken.
Ad Hoc
Tussen bestuur en commissie(s) of commissie(s) onderling vinden er besprekingen plaats als de situatie daarom
vraagt.

