TUINPARK “TUINWIJCK”
Liergouw 55, 1026 BW Amsterdam

e-mail: tuinwijckamsterdam@gmail.com website:
www.tuinparktuinwijck.nl

Algemene Leden Vergadering op 19 mei 2018:
Om 14:00 uur in de kantine van Tuinwijck
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen ALV 25 nov 2017
Jaarverslag Tuinwijck 2017
Financiële rapportage 2017
Kascommissie verslag
Benoeming/ aftreden: bestuur/commissieleden

8a: Benoeming bestuur: aftredend volgens schema*
Aftredend: secretaris: Mw. Posch, niet herkiesbaar
Aftredend: bestuurslid 1 Mw. Korzelius, herkiesbaar
Aftredend: bestuurslid 2 Mw. Wolff,
herkiesbaar
Het bestuur draagt voor:
Mw.Bijl (tuin 52) als algemeen bestuurslid (penningmeester)
Zie bijlage onderaan de agenda
8b: Benoeming Commissieleden
Benoeming kascommissie: reserve lid
Benoeming bagger-commissie: Remy Janssen (17)
Benoeming technische-commissie: Hr. Keijser (170)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mededeling van uit het bondsbestuur
Agenda bondsvergadering (zie VroegOp nr. 107)
Sociaal huisje
Voorstel Groene Paden (vorige vergadering)
Parkeerterrein
Waterhuishouding park
Opentuinendagen
Jubilarissen
Rondvraag
Sluiting

Vragen aangaande de financiële rapportage moeten schriftelijk aangeleverd worden via het
mailadres tuinwijckbestuur@gmail.com of in de witte brievenbus voor 14-05-2018.
Oproep voor kandidaat bestuursleden:
Kandidaat: secretaris m.i.v.
kandidaat: algemeen bestuurslid
Oproep Commissie leden
Gezocht: nieuwe leden: kascommissie, ontspanningscommissie, Gazet, technische
dienst, bagger en beschoeiing.
Graag voor de vergadering melden bij het bestuur
----------------------------------------------------------------------------------------------*Schema: benoeming en wisseling bestuursleden ter voorkoming van het gelijktijdig aftreden van het
gehele bestuur:
•
•
•

Na 1 jaar: penningmeester – 2de secretaris- vicevoorzitter
Na 2 jaar: secretaris – algemeen lid 1 - algemeen lid 2
Na 3 jaar: voorzitter- algemeen lid 3 - algemeen lid 4

-------------------------------------------------------------------------------------------Vele handen maken het nog mooier en beter op Tuinwijck :

Bijlage
Beste Tuinwijckers,
Graag stel ik mij even aan u voor.
Ik ben Irene Bijl. Sinds 2015 tuinder op tuin 52.
Aanvankelijk had ik gereageerd op de vacature voor het winkeltje maar toen ik met Astrid
Kuiper in gesprek kwam en hoorde dat nog steeds gezocht werd naar een penningmeester,
hoefde ik niet lang na te denken. Ja, dat lijkt me leuk om te doen.
Ik heb veel boekhoudervaring, zowel opgedaan bij werkgevers als nu in mijn eigen bedrijfje in
de administratieve dienstverlening.
Deze kan ik goed inzetten voor Tuinwijck.
Het lijkt mij een uitdaging om hier aan de slag te gaan.
Ik ga mijn uiterste best doen voor de tuinders van Tuinwijck!
Irene Bijl

