Toelichting begroting 2018 Tuinwijck :
Inleiding:
Samen met de commissies en met ondersteuning van de afdeling financiën van de bond van
volkstuinders heeft het bestuur gewerkt aan de begroting. Zonder deze hulp en inbreng zou er
geen begroting zijn geweest, dus we danken de betrokkenen voor hun inbreng. Jammer genoeg
is de begroting niet geheel sluitend omdat er groot onderhoud moet worden gepleegd aan de
bomen op het parkeerterrein en we nieuwe initiatieven willen honoreren. Het bestuur heeft de
keuze gemaakt om dit bedrag € 4.500,= uit de algemene middelen te halen en niet het bedrag
van € 23,-- dat vorig jaar in mindering is gebracht weer op te voeren. De reden is dat er bij de
jaarnota ook al verhogingen zijn.
Het bestuur van Tuinwijck heeft bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een
aantal uitgangspunten:
•
•
•
•
•

De baten en lasten zo inzichtelijk mogelijk maken
Streven naar de 4e stip in het kader van het project Natuurlijk Tuinieren
Een meerjaren-onderhoudsplan maken
Tuinwijck zo duurzaam mogelijk maken
Ideeën en initiatieven een kans geven

De begroting is opgemaakt volgens de richtlijnen van de Bond van Volkstuinders. Volgens deze
richtlijnen zijn bepaalde baten en lasten samengevoegd.
Jaarnota:
De bond maakt de jaarnota voor uw eigen tuin waarop is te lezen wat u moet bijdragen. Hierop
ziet u ook de doorberekeningen van het water, elektra en gas voor het algemeen gebruik. Dit
bedrag is in mindering gebracht op uw jaarlijkse verenigingsbijdrage. In 2018 bedraagt de
afvalstoffenheffing en rioolbelasting € 20,58. Dit wordt berekend via de waterafname. Dit staat
los van het feit of Tuinwijck is aangesloten op het riool. Er is bezwaar gemaakt bij de gemeente
maar daar is, bij het maken van de begroting, nog geen uitspraak over geweest, zodat we er van
uit gaan dat we het moeten betalen.
Meerjaren-Onderhoudsplan:
Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het onderhoud van het park, onder de post
onderhoudsbijdrage stadsdeel (13) worden de kosten die nodig zijn voor dit onderhoud en
verbetering van het park direct geboekt. Gedeeltelijk overlappen deze kosten met de begroting
van de Verfraaiing (4&5 Tuincommissie). Extra geld wordt er begroot voor de Verfraaiing waar
ze druk bezig zijn met het opknappen van het Kerklanderpad, zodat dit stukje er weer mooi uit
gaat zien en jarenlang mee kan. Ook worden de deuren van het tractorhok vervangen en vinden
er herstelwerkzaamheden plaats aan de gebouwen.
Bij het bestuur bestaat de wens om meer vooruit te kijken om zodoende de kosten ruim van te
voren in beeld te hebben. We zijn dan ook bezig met het maken van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor Tuinwijck. Met diverse commissies is een start gemaakt met het
inventariseren van de aanwezige opstallen, materialen, rijdend materiaal, gereedschap en
terugkerende werkzaamheden. Vervolgens wordt het hier bijbehorende werk gepland en
begroot in meerjarenperspectief van 1, 5, 10 jaar en verder. Arbeidsuren worden daarin
meegerekend omdat er niet altijd vrijwilligers beschikbaar zijn die het kunnen uitvoeren. Met de
Bond van Volkstuinders wordt er ook gekeken naar het reserveren voor dit onderhoudsplan, we
hopen u hier meer uitleg over te kunnen geven bij de jaarcijfers in april 2018.
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Met een deskundige is er naar de bomen van Tuinwijck gekeken. De bomen op het
parkeerterrein krijgen groot onderhoud, en de grote populieren gekapt omdat er bij storm grote
kans bestaat op schade.
Nieuwe initiatieven:
Het afgelopen seizoen waren de maaltijden en lunches een groot succes. Men wil dit graag
voortzetten. De kantinecommissie heeft de wens uitgesproken om meer gebruik te maken van
de keuken en de kantine en de werkplek te vergroten
Het plan is verder om ieder die iets wil met de kantine uit te nodigen voor een “plan van aanpak
kantine” zodat we integraal kunnen kijken wat er nodig is. We hopen zo geen spijt te krijgen van
iets dat we nu uitvoeren waar van een jaar later zou blijken dat dat toch niet handig was
Voor de keuken is nu € 5.000,- begroot (geboekt onder kosten barcommissie) voor de
verbouwing en aanschaf van div werkbanken, een koeling en een oven. Voor een vlonder/terras
voor de kantine is € 1.500,- begroot (geboekt onder onderhoud gebouwen).
Voor het speelveld is het plan een waterbaan te maken en een verhoging aan de rand van het
speelterrein. De waterbaan zorgt ook voor de verversing van het water bij de heemtuin.
Daarvoor is op de begroting € 1.000,- voor materialen opgevoerd (geboekt onder
ontspanning/jeugdcommissie). Kosten worden bespaard door onder meer groenafval te
gebruiken voor de verhoging.
De opentuinendag met kraampjes op het speelveld voor deelnemers wordt een jaarlijks
terugkerend festival.
Tot slot:
Dit jaar heeft de afdeling financiën van de Bond van Volkstuinders de administratie voor hun
rekening genomen. Daardoor komt er meer overzicht in de werkelijke baten en lasten en is het
vergelijken met andere parken handig. Ook in samenspraak met accountants zal er worden
gekeken naar richtlijnen voor de algemene reserves.
Een penningmeester zal extra ondersteuning geven bij het begroten en berekenen van deze
plannen. Dus wilt u iets doen voor Tuinwijck en heeft u iets met cijfertjes meld u aan als
penningmeester!
Namens het bestuur,
Astrid Kuiper, voorzitter
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Voorbeeld van een waterbaan
Tekening kantine:

3

Tekening keuken:
GAS
40 cm

FRITUUR
50 cm

WERKBLAD

50 cm

BAKPLAAT
80 cm

60 cm
meterkast 1,25

243 cm

1,25 cm

2,95
235 cm
2,10 cm
VAATWASSER

hete lucht oven

werkbank met onderkast koeling

water spoel
met afvoer

80 cm
80 cm
koelkast/diepvries

koelkast
glazen deur

deze
opstelling

muziekinstallatie

aanpassen

190
diepvries
glas schuif
1,90

BAR
nieuwe situatie

Agenda punt 11.
Groene paden in Tuinwijck
Op de cover van de laatste Vroegop (herfst 2017) prijkte een prachtig beeld van een groen pad.
Dat willen wij ook zo graag voor Tuinwijck.
Wij moeten de koers doorzetten om te streven naar die vierde stip van Natuurlijk Tuinieren!
We zijn gaan kijken en vragen bij Wijckergouw ( 4 stippen) en Rust en Vreugd ( beide in de top 3
van mooiste tuinparken) want zij hebben al van deze groene paden. En hebben extra navraag
gedaan bij het AVVN.
Naast de mooie, natuurlijke uitstraling, is het nl een belangrijke verrijking van het bodemleven,
vogels kunnen hier voedsel vandaan halen en ook de wateropvang wordt enigszins verbeterd.
En ....bijkomend groot voordeel is dat men niet meer hoeft te schoffelen:)
Alleen af en toe gras maaien en onkruid verwijderen.
Het grind, waarover we het gras willen laten groeien, zorgt dan nog voor grip en dat de grond
niet heel zompig wordt bij grote regenval.
Ons voorstel is om alleen de kleine zijpaden te laten vergrassen, het hoofdpad blijft zoals hij is.
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