TUINPARK “TUINWIJCK”
Liergouw 55, 1026 BW Amsterdam

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

Notulen ALV Volkstuincomplex Tuinwijck
24 juni 2017

Aanwezig
Dagelijks bestuur: Astrid Kuiper (voorzitter, tuin 175), Sonja Brilman (tweede secretaris, tuin 217),
Algemeen bestuur: Floyd Fransman (tuin 178), Karel Schram (tuin 7), Marcella Wolf (tuin 198), Henri
Blommers (tuin 200).

Afwezig: Ans Posch (eerste secretaris tuin 32) ivm vakantie, Yvette Korzelius, algemeen bestuurslid (tuin
208), ivm ernstige zieke grootvader

Aanwezige leden: 50
Afmeldingen: 4
1. Opening
De voorzitter, mevrouw Kuiper heet de aanwezigen en de heer Grevelink, nieuwe voorzitter van het
Bondsbestuur en Marjon Dekker, algemeen bestuurslid, welkom.
Marianne van der Luit (tuin 212) is door het bondsbestuur tot erelid benoemd.
Morgen, zondag 25 juni is er weer een open tuinendag.

2. Mededelingen
De heer Grevelink, bondsvoorzitter, krijgt het woord. Hij meldt dat er in het stadsarchief, donderdag
29 juni een tentoonstelling over 100 jaar volkstuinieren, wordt geopend. Deze tentoonstelling is
gratis te bezoeken. Vanwege het 100-jarig bestaan van de bond, is het boekje Groene Vingers gemaakt,
Dit boekje wordt aan iedere tuinder ter beschikking gesteld. Tuinders kunnen dit ophalen op hun eigen
Tuinpark.
• De afgelopen weken moest de ambulance op het tuinpark komen, deze keer op het puntje.
De ambulance kon niet tot aan de tuin komen, omdat er te laag overhangende takken waren.
Tuinders wordt gevraagd hiernaar te kijken en de overhangende takken op een hoogte van 4
meter af te zagen. Het bestuur gaat hier de komende tijd op letten.
• De familie van Wijland is geïnterviewd door radio 1. Dit is ook in het kader van 100 jarig bestaan
van de Bond van Volkstuinders.
• Sonja Brilman gaat begin augustus alle watermeters opmeten. Zij vraagt hierbij hulp van
vrijwilligers. U kunt u na de vergadering opgeven
• Er worden regelmatig andere zaken dan takken en groenafval op de takkenkarren aangetroffen.
De takkenkarren zijn hier niet voor bedoeld. Anders dan groenafval, moet dat door de tuinder zelf
worden afgevoerd.
De stemprocedure wordt uitgelegd.
We stemmen met stembriefjes, 1 per tuin op naam van de tuinder. Groen is voor en
rood is tegen.

3. Ingekomen stukken.
Geen

4. Notulen ALV 28 december en 3 juni
notulen 28 december 2016
De notulen van 28 december worden goedgekeurd
Notulen 3 juni 2017
Motie van 28 december wijziging huishoudelijk reglement Artikel 10 W was aangenomen.
De heer van den Heuvel, tuin 219, vraagt om verduidelijking.
De tijden dat er, in het seizoen van 1 mei t/m 30 september, geluid gemaakt mag worden, worden
verruimd. Dit mag op de woensdagen van 17 tot 20 uur en op de zaterdagen van 9 tot 13 uur.
Buiten het seizoen kan er geklust worden, van oktober t/m april. Het artikel is inmiddels door het
bondsbestuur bekrachtigd.
De notulen van 3 juni worden goedgekeurd.

5. Jaarverslag
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

6. Jaarrekening en Balans
De heer Grevelink (voorzitter bondsbestuur) geeft aan dat de contributie is verhoogd omdat de
kosten van het bestuur bureau iets gestegen zijn.
Mevrouw Jansen( huisje 172) heeft een vraag over de jaarrekening en de balans en de inkomsten
van de winkel
Het bedrag van de verkoop van de winkel lijkt niet te kloppen. Bij de omzet van de winkel worden ook de
takkenkarren, kiepkarren, de inkomsten van de kas en de vuilniszakken gerekend. Hierdoor komt de
de omzet hoger uit en lijkt het alsof de winkel meer winst maakt. De kosten van groenafvoer, vuilnisafvoer
inkoop kas en onderhoud tractoren moeten hier vanaf worden getrokken.
Mevrouw Jansen meent toch dat dit in deze nieuwe weergave te onduidelijk blijft.
M. van den Heuvel doet de suggestie om deze zaken te boeken onder het kopje goederen
eigen gebruik.
De heer Grevelink (voormalig bondspenningmeester) geeft hier uitleg over. Het heeft o.a. te maken met
de andere weergave van de balans en de jaarrekening. In het Afassysteem komen de kopjes niet meer
overeen met hoe Tuinwijck dit in voorgaande jaren gewend was weer te geven. Tuinwijck heeft voor de
inrichting van dit systeem geen input gegeven. Wel is het mogelijk om door te klikken en dan te zien
welke posten er achter de verschillende posten zitten. Dit systeem is opgezet om meer eenduidigheid
bij de verschillende tuinparken te krijgen, te kunnen vergelijken en in de toekomst heldere gegevens aan
de belastingdienst te kunnen verstrekken
Mevrouw Jansen: Ik zie in de balans dat de commissie winkel op begin 2016 :300 euro
In kas hadden en op eind 2016 :19 euro. Mevrouw Kuiper geeft hierop
het antwoord dat op 31 december, wordt vastgelegd wat er dan precies volgens de boeken in kas is.
Het verschil zit er dan in, dat er een paar bedragen in de boeken niet terug te traceren waren.
Mogelijk omdat zij onder een andere noemer geboekt waren. De heer Grevelink vult aan: bij het
administreren kunnen fouten worden gemaakt. De weergave is de stand van zaken op 31 december
2016. Mevrouw Jansen blijft van mening dat de gemiddelde tuinder niet goed wijs kan
Worden uit de jaarrekening en de balans. Mevrouw Jansen blijft zich wel verantwoordelijk
voelen voor het verschil, omdat het haars inziens toch lijkt of zij een bedrag van 281 euro niet kan
verantwoorden..
Mevrouw Kuiper licht de jaarrekening toe.
Over de toevoeging aan reservering
• Het gereserveerde bedrag van het parkeerterrein is niet gebruikt, dit blijft gereserveerd.
• Het gereserveerde bedrag van de pergola/kantine perk is niet gebruikt, dit blijft gereserveerd.
• Het bedrag 3487 gereserveerd voor verduurzamen gebouwen?

7. Kascommissieverslag
Anna Berkman (tuin 77) licht de verklaring van de kascommissie over de jaarrekening en balans toe.

Er is een verklaring van de kascontrole, waarin vermeldt wordt dat de kascommissie het bestuur
decharge verleent.
De kascommissie zou een volgende keer wel inzicht willen hebben in hoe de achterliggende posten
geboekt en verwerkt zijn. Dan kan de commissie beter inzicht krijgen in de uitgaven en inkomsten.
- Er zijn geen onregelmatigheden gevonden.
- De kascommissie is zich bewust van de (moeilijke) overgang van het ene systeem naar het andere.
- De kascommissie ziet dat het bestuur veel tijd kwijt is aan het financiële deel van het besturen
- De kascommissie adviseert het bestuur, dat als er geen penningmeester vanuit Tuinwijck het
bestuur komt versterken, een externe penningmester te zoeken en aan te stellen. Dit
zal dan een betaalde kracht zijn.
Mevrouw Kuiper, bedankt de kascommissie en de bond voor hun inzet.
De vergadering keurt de jaarrekening en balans goed door middel van een meerderheid aan groene
briefjes.

8. Benoeming 2 nieuwe leden kascommissie
Af treden en aantreden kascommissieleden
De heer van den Heuvel treedt af als kascommissielid.
De heer B. Berndsen (tuin 8), de heer J. Veldmeijer (tuin 121) en mevrouw A. Berkman blijven
zitten.
De heer Noordermeer (tuin 183) treedt toe tot de commissie.

9. Jubilarissen
Namens het bestuur deelt de heer H. Blommers, de oorkondes uit aan leden die 25 of 40 jaar
lid zijn De leden die niet aanwezig zijn, zullen deze oorkonde op een ander moment ontvangen.

10. Rondvraag
Mevrouw Jansen is jarig vandaag.
Verder heeft zij nog een constatering, dat de bezorging en de betaling van aarde en zand niet optimaal
verloopt. Dit is een verschil met toen er nog 1 iemand hiervoor verantwoordelijk was. Zij ervaart de
communicatie als lastig.
De voorzitter, mevrouw Kuiper zal met de tractorclub en mevrouw Jansen om tafel gaan zitten om te
kijken of deze zaken op te lossen zijn.
Verder wordt er gemeld dat men op de takkenkarren ook puin, hout en huisvuil aantreft. Dit is verboden,
het zijn groenkarren. Tuinders worden geacht ander afval dan groenafval, zelf af te voeren.
Het vuil kan ook niet aan de weg gezet worden zegt de heer van den Heuvel , het afval moet
worden aangeboden op het huisadres. De heer Grevelink (voorzitter bondsbestuur) bevestigt dit.
Mevrouw M, Faber (tuin 11): is het een idee grofvuil, via de boerderijen aan te bieden?
Het is wel zo dat tuincomplexen worden gezien als bedrijf en dus hoger worden aangeslagen.
De vraag aan het bestuur is, om te onderzoeken of de gemeente op Tuinwijck groot afval kan komen.
ophalen. De voorzitter, mevrouw Kuiper belooft om dit op te pakken.
Mevrouw Jansen geeft aan dat er vaste snoeiperiodes zijn in het voor- en najaar.
Dan is er meer groenafval te verwachten.

11. Sluiting
De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter mevrouw Kuiper
Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid en de inzet voor Tuinwijck.

