Artikel 14.
1. Op een algemene vergadering wordt een kascontrolecommissie gekozen uit de leden, bestaande
uit drie leden plus een reservelid.
2. De kascontrolecommissie kan in overleg met het bestuur een onafhankelijke accountant als
deskundige raadplegen.
3. Ieder jaar treden bij toerbeurt twee leden af op de in artikel 13 lid 2 van deze statuten genoemde
algemene vergadering. Deze leden zijn niet herkiesbaar.
4. De taak van de kascontrolecommissie bestaat uit het jaarlijks van tenminste vier maal controleren
van de boeken, de kas, en de aanwezige goederen van de kantine, het gashok en de bouw— en
tuincommissie
5. Bij de overdracht van de boeken, de kas etc. , aan een nieuwe penningmeester, is de
kascontrolecommissie aanwezig.
6. De kascontrolecommissie brengt na elke controle onmiddellijk verslag uit van hun bevindingen aan
het bestuur en jaarlijks aan de leden op de in artikel 13 lid 7 van deze statuten genoemde algemene
vergadering
—-——-—--—-—————--———- BOUW— EN TUINCOMMISSIE —-——-———-————————Artikel 15.
1. Op een algemene vergadering worden een bouwcommissie en een
tuincommissie gekozen uit de leden, elk bestaande uit minimaal drie leden.
2. Zij treden af in elk jaar op de in artikel 13 lid 7 van deze
statuten genoemde algemene vergadering, doch kunnen zich herkiesbaar stellen.
3. De taak van de bouwcommissie en de tuincommissie bestaat uit
het toezien op de naleving van de in het huishoudelijk reglement omschreven tuin—en
bouwvoorschriften en eventuele later genomen bestuursbesluiten
4. Bij het niet naleven van deze voorschriften en besluiten stelt de bouwcommissie dan wel de
tuincommissie het betreffende lid schriftelijk in kennis van zijn fouten (eerste aanschrijving met
kennisgeving aan het bestuur) en zien zij er op toe dat deze hersteld worden Bij het niet uitvoeren
van de herstellingen stellen zij het lid nogmaals schriftelijk (tweede aanschrijving met kennisgeving
aan het bestuur) in de gelegenheid om zijn fouten te herstellen.
5. Bij onwilligheid stelt de bouwcommissie dan wel de tuincommissie het bestuur hiervan in kennis.
Na het lid gehoord te hebben en het niet bereiken van een akkoord, waarvan de conclusie schriftelijk
wordt vastgelegd, zal het bestuur het betreffende lid voordragen voor vervallenverklaring ingevolge
artikel 8 van deze statuten.
6. Alle kosten (porto, aantekenen enzovoorts) zijn voor rekening van het betreffende lid en zullen
medegedeeld worden in het betreffende schrijven.
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