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Bondsvergadering 11 juni 2022 

Agendapunt 2. Verslag vorige bondsvergadering (11 december 2021) 
 
Gevraagd besluit:  
Het bondsbestuur verzoekt de bondsvergadering om de tekst van het verslag van de vorige 

bondsvergadering (11 december 2021) vast te stellen. 
 
Verslag van de 120e bondsvergadering van de Bond van Volkstuinders gehouden op 11 december 

2021, online via Zoom. 

 

1. OPENING EN WELKOM 
 

De voorzitter Eric van der Putten verwelkomt de afgevaardigden van de afdelingen en alle andere 
aanwezigen. Door de beperkende maatregelen rond corona wordt de bondsvergadering wederom 

online via een zoomsessie gehouden. 
Er zijn, op moment van opening, in totaal 59 stemgerechtigden aanwezig. 
De vertegenwoordiger van het AVVN Ruud Grondel is bij deze vergadering aanwezig en wordt 

welkom geheten. Eric stelt de mede-bondsbestuurders voor: Marjo Visser – vicevoorzitter, Marieke 

Schep – bestuurslid communicatie, Maarten Otto - penningmeester, Katherine Diaz - secretaris, 
Martèl Bakker Schut – bestuurslid juridische zaken en Annemieke Timmerman – bestuurslid groen  
Vergaderorde 

Hoofd bondsbureau Els de Wit legt kort de zoomregels uit. Bij deze Bondsvergadering zijn helaas 
geen toehoorders aanwezig; dit vanwege het feit dat het niet mogelijk is om een splitsing te maken 

tussen stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde deelnemers.  

 

2. VASTSTELLING VERSLAG VORIGE BONDSVERGADERING 
 

Trudy, afgevaardigde tuinpark Eigen Hof, heeft een opmerking over het verslag, daarin staat dat het 

woonplaatsbeginsel vanaf nu gehanteerd wordt bij de inschrijving aspirant-leden. Dit klopt niet, 
aspirant-leden mogen overal wonen. Eric van der Putten geeft aan dat dit inderdaad niet klopt. Pas 

op het moment van toewijzing van een tuin geldt het woonplaatsbeginsel. 
 
BESLUIT | Het verslag van de Bondsvergadering 12 juni 2021 wordt, met inachtneming van deze 

opmerking, bij acclamatie vastgesteld. 

 

3. TERUGBLIK INTERIM-BESTUUR 
 

Eric van der Putten geeft een korte terugblik op de afgelopen periode.  
Het interim-bestuur is, na het aftreden van het vorige bestuur, half januari 2021 van start gegaan. Er 

lagen een aantal flinke dossiers: de onderhandelingen met de gemeente Amsterdam, het verbeteren 
van de communicatie met tuinders en afdelingsbesturen, het dossier 30% gelden Buikslotermeer 

(vandaag ook op de agenda), de dreigende opheffing van tuinen in De Nieuwe Kern. Inmiddels zijn in 
de meeste dossiers grote stappen gezet. 

 
Als ‘jong’ bestuur moesten niet alleen deze dossiers worden aangepakt maar ook moesten het 
nieuwe bestuur, met vallen en opstaan, als team gaan functioneren. Over het uitgangspunt, een 

open transparante bond, was iedereen het eens; over de manier waarop waren er de nodige 
levendige discussies.  
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Drie bondsbestuurders gaan nu weg. Ze hebben zich in januari gecommitteerd om in ieder geval voor 

1 jaar hun tijd, kennis en ervaring in te zetten voor onze vereniging en dat ook ten volle gedaan. Het 
is erg jammer dat ze weggaan maar we zijn blij dat we in gezamenlijkheid in deze periode flinke 
stappen hebben kunnen zetten. Eric bedankt hen, namens het bestuur en de vereniging, ontzettend 
daarvoor. 

 
We zijn er natuurlijk nog niet: de hele operatie van transitie van de Bond is nog in volle gang en zal 

komend jaar nog de volle aandacht vergen. Ook in het volgend jaar moet nog veel gebeuren; het 
bondsbestuur zal dan opnieuw een beroep doen op de afdelingsbesturen en betrokken tuinders om 

zich in te zetten voor deze zaken. 
 

4. STAND VAN ZAKEN ONDERHANDELINGEN GEMEENTE AMSTERDAM 
 
Marjo Visser, vicevoorzitter bondsbestuur en één van de onderhandelaars, geeft een toelichting. 

• De basisafspraken over de nieuwe huurcontracten (‘Gezamenlijke Uitgangspunten’) zijn voor 

de zomer rondgekomen (mei 2021 – goedgekeurd door de Bondsvergadering juni 2021) – 
daarna viel het helaas een beetje stil: De uiteindelijke overeenkomst is ondertekend op 26 

november 2021 door de gemeente Amsterdam, de Bond van Volkstuinders en een 
afvaardiging van de zelfstandige tuinverenigingen. 

• Een van de basisafspraken is de oprichting van een beheerfonds voor het meerjarig 
onderhoud van de tuinparken. Dit fonds wordt financieel gevuld met de grondhuurverhoging 
van de individuele tuinen. Voor investeringen voor de verdere openstelling van de 

tuinparken is een andere pot beschikbaar (Bovenwijks Groen). 

• Voor de verdere uitwerking van de basisafspraken is een stuurgroep met vijf voorbereidende 
projectgroepen in het leven geroepen. De Bond is zowel in de stuurgroep als de 

projectgroepen vertegenwoordigd. De projectgroepen zijn: projectgroep Huurcontracten, 
Beheerfonds, Samenwerkingsafspraken tuinparken <> gemeente (Plannen van Aanpak), 

Vuilwaterproblematiek en de projectgroep Communicatie.  

• De gemeente wil per 1 juli 2022 een nieuw huurcontract kunnen tekenen; wij denken dat dit, 

mede gezien de vertraging in de ondertekening van de basisafspraken, dat dit te ambitieus is. 
Eric van der Putten vult aan 

• Er zit een zorg in of dat het wel goed gaat: op het moment van tekenen was 20% van het 
werk gedaan, 80% moet nog worden gerealiseerd. Deze zorg is ook uitgesproken naar de 

gemeente toe. 
 
Tuinpark Ons Buiten (schriftelijk ingediend) 

• Wij krijgen nu 30.000 euro per jaar aan onderhoudsbijdrage; wordt het bedrag uit het 
Beheerfonds naar grootte van de parken over de parken verdeeld?   

Marjo Visser 

• Nee, dat zal niet zo 1-op-1 het geval zijn. Het in te dienen meerjarenonderhoudsplan van het 
tuinpark zal aan de basis liggen voor de bijdrage uit het Beheerfonds. 

 

Mirjam, afgevaardigde tuinpark Buikslotermeer  

• Spreekt haar waardering uit voor hetgeen is gedaan, ze wil zich aanmelden voor een 

projectgroep maar wil eerst een indicatie van de werkwijze en het tijdsbeslag. Voor 
deelprojecten wordt er vanuit de gemeente soms een programmamanager benoemd. Kan dit 
gevraagd worden bij de gemeente of dit ook voor onze projecten gerealiseerd kan worden.  
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Marjo Visser 

• We hebben om een vast aanspreekpunt gevraagd. Niet alleen om deze 
programma’s/projectgroepen te begeleiden vanuit de gemeente maar ook als 

aanspreekpunt na het opleveren van de producten.  
Freek, afgevaardigde tuinpark Kweeklust  

• Merkt op dat er (ook) behoefte is aan een ander soort programmamanager, namelijk iemand 

die ondersteuning zou kunnen geven binnen de bond bij het opstellen en de uitwerking van 
de plannen van aanpak.  

Mirjam, afgevaardigde tuinpark Buikslotermeer  

• Haar vraag had hier betrekking op. Voor de plannen van aanpak geeft zij als advies, zoals ook 
besproken in het besturenoverleg: kijk naar wat je al hebt als tuinpark en ga vandaaruit 
nieuwe plannen maken. 

 

Annemarie, afgevaardigde tuinpark Lissabon  

• Informeert of de projectgroep communicatie ook verbonden is met de invulling van het plan 
van aanpak, kan een tuinpark daar gebruik van maken. 

Marjo Visser  

• Geeft aan dat dit nu nog niet speelt, maar ook daar kan ieder zich voor aanmelden. 
 
Paul, afgevaardigde tuinpark De Bretten  

• Vraagt wat de status is van onderhoudsgelden die de afgelopen jaren niet zijn uitgekeerd 

door de stadsdelen/gemeente 
Eric van der Putten 

• Gemeente gaat die uitkeren; dit geld moet vervolgens terugvloeien naar de tuinparken in 

kwestie. Er is nog wel discussie hoe moet worden omgegaan met de BTW. 

 

5.1 VOORTGANG STATUTEN EN REGLEMENTEN 
 

Els de Wit geeft een toelichting  

• Er zijn 7 bijeenkomsten van tuinders en afdelingsbestuurders geweest waar geïnventariseerd 
is welke zaken spelen rond de huidige statuten en reglementen. De inventarisatie is 
bijgevoegd bij de stukken voor deze vergadering; dit is een lijst met klein en groot, rijp en 

groene punten, soms zelfs tegenovergesteld. Aanvullingen daarop kunnen nog worden 
gemaild. 

De status van de lijst is dat deze nog niet is afgesloten. Er is vanuit de inventarisatielijst een voorstel 

gekomen, tijdspad en aantal stappen. 
 

En ook twee vragen aan de bondsvergadering. Vraag om akkoord te gaan met de geschetste gang 
van zaken qua aanpak en ook de vraag of de bondsvergadering opdracht kan geven aan het 
bondsbestuur. 
 

Bart, afgevaardigde tuinpark de Bretten  

• Zou graag 1 algemene ledenvergadering per jaar verplichten in plaats van 2. Dit om het 
afdelingsbestuur te ontlasten. 

Els de Wit geeft aan dat het punt is genoteerd en wordt meegenomen in de overwegingen. 
 
Lonneke, afgevaardigde tuinpark De Vijf Slagen  

• Vraagt of er rekening gehouden wordt met de verschillen tussen nuts- en verblijfstuinen op 
het punt van de statuten en reglementen. 
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Els de Wit  

• Is ook naar voren gebracht in de bijeenkomsten en staat genoteerd 
 

Tuinpark Ons Buiten (schriftelijk – twee vragen) 

• Ons Buitens afgevaardigden willen graag nog eens wijzen op ons verzoek om het mede-
huurderschap opnieuw in te voeren, met name voor andere relaties dan echtparen en 

geregistreerde partners. 

• Ook het punt van de aspiranten-contributie (graag deel daarvan naar de afdelingen) 
brengen we graag nog een keer onder de aandacht. 

Els de Wit antwoordt dat beide punten bekend zijn en zijn genoteerd op de inventarisatielijst. 
 
Monique, afgevaardigde tuinpark Nut en Genoegen  

• Vraagt of de veranderingen die de werkgroep statuten en reglementen bewerkstelligt in één 
keer wordt aangeboden of ook tussentijds aangeboden, ter beoordeling? 

Els de Wit  

• De bedoeling is om al eerder en tussentijds de concept-regelingen te bespreken en niet pas 
op de bondsvergadering. Ook de lid-tuinders zullen een moment moeten hebben en krijgen 

om zich uit te spreken in de ALVs van de tuinparken. 
 
BESLUIT | De bondsvergadering gaat akkoord met vervolgstappen, planning en aanpak zoals 

voorgesteld.  
Eens 57 stemmen – Oneens 1 stem – Blanco 0 stemmen 
BESLUIT | De bondsvergadering verleent opdracht aan het bondsbestuur, onder delegatie aan hoofd 

bondsbureau voor deze vervolgstappen, planning en aanpak. 
Eens 55 stemmen – Oneens 1 stem – Blanco 2 stemmen 

 

5.2 TERUGKOPPELING HERORIENTATIE 
 

Dit onderwerp is geagendeerd als eerste aanzet. Het bondsbestuur wil de komende tijd een 

heroriëntatie op de bond van volkstuinders als vereniging. Daarbij zien we twee grote 
aandachtsgebieden. 

• We zien dat de betrokkenheid van veel lid-tuinders vaak gering is. Er is weinig respons op 
vacatures, besturen zijn overvraagd en overbelast. We zien het als de grootst mogelijk 
uitdaging om een brede betrokkenheid terug te krijgen voor de vereniging en voor het 

tuinieren. 

• De verhouding tussen bond en afdelingen behoeft aandacht. Het decentrale principe is dat 
tuinpark de zaken oppakt waar dit mag/kan, de bond wanneer dit moet. 

 

5.3 VOORSTEL ALV SLOTERDIJKERMEER 
 

In het najaar 2019 heeft de ALV van tuinpark Sloterdijkermeer ingestemd met het voorstel van een 

tuinder om het bouwen van een kattenren en een afdak boven op de bestaande bebouwing mogelijk 

te maken. Hiervoor zouden de bondsbouwvoorschriften en het tuinreglement moeten worden 
verruimd. Dit punt is ter sprake gekomen in eerdere bondsvergaderingen, maar nooit ter stemming 

gebracht op een bondsvergadering. 
 
Advies van het bondsbestuur is om de regels hierop niet te verruimen. De nadere toelichting daarop 

staat in bijgevoegde stukken. 
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BESLUIT | De bondsvergadering gaat akkoord om de reglementen met betrekking tot de oppervlakte 

van het tuinhuis en de oppervlakte van de verharding NIET te verruimen. 
Eens 51 stemmen – Oneens 2 stemmen – Blanco 3 stemmen 
 

6. WOONPLAATSBEGINSEL – EVALUATIE EN VERDERE BESLUITVORMING  
 
In de voorgaande bondsvergadering is het besluit genomen om het woonplaatsbeginsel in te voeren 
op de volgende manier: iedere aspirant-tuinder die zich na 12 juni 2021 heeft ingeschreven bij de 

Bond van Volkstuinders moet op het moment van toewijzing wonen in de gemeente Amsterdam, 

Ouder-Amstel, Landsmeer of Almere. Er is toen ook besloten om de invoering hiervan te evalueren op 
deze Bondsvergadering. 
 
M.b.t. Reikwijdte van woonplaatsbeginsel 
Er is brede steun voor een vorm van woonplaatsbeginsel maar er zijn nadere wensen/opmerkingen 

over de precieze invulling daarvan. 

• Suggestie dat dit wellicht ook per tuinpark geregeld kan worden; een tuinpark kan dan zelf 
de keuze maken welke omliggende gebieden/gemeenten van toepassing zijn. 

• Suggestie om het woonplaatsbeginsel niet alleen toe te passen bij toewijzing maar bij het 
moment van inschrijving c.q. ook bij het moment van inschrijving. 

• Suggestie het woonplaatsbeginsel van toepassing te verklaren op tuinders die gaan verhuizen 
buiten de gekozen (waardoor ze dus hun tuin moeten verlaten). 

• Suggestie om het gebied uit te breiden met Diemen en Badhoevedorp. Deze suggestie wordt 

later in de vorm van een motie ingebracht. 
 

M.b.t. Statutenwijziging wel/niet nodig (voorstel 3)? 
Het Bondsbestuur stond in het verleden op het standpunt dat voor de invoering van het 
woonplaatsbeginsel een statutenwijziging nodig was. Over dit standpunt is nader juridisch advies 

gevraagd. De jurist gaf aan dat er geen simpel ‘ja’ of ‘nee’ hierbij is; het staat of valt hoe je de 

statuten leest. De jurist zelf gaf ook aan dat hij neigde naar ‘ja, er is statutenwijziging nodig/gewenst’. 
Het bondsbestuur legt i.c. de interpretatie voor aan de bondsvergadering (in overeenstemming met 

Afdelingsreglement artikel 23, lid 8)  
Vraag vanuit de vergadering 

• Wordt hiermee het juridisch advies genegeerd?  
Els de Wit 

• Nee, m.i. wordt dit niet genegeerd. Het juridisch advies geeft aan dat beide interpretaties 

mogelijk zijn. Wel zullen we, bij de Statutenwijziging, de bepaling anders beschrijven zodat 
hier deze interpretatieverschillen niet snel meer mogelijk zijn. 

Er liggen een aantal voorstellen waarover gestemd gaat worden. De voorstellen en de onderbouwing 

daarbij zijn opgenomen in de stukken bij de Bondsvergadering. 
 

Voorstel 1. 

1.1 Het bondsbestuur verzoekt de bondsvergadering voor de goede orde tot het herbevestigen 

van optie C woonplaatsbeginsel (d.w.z. vier gemeenten). 
1.2  Indien het verzoek om herbevestiging niet tot een meerderheid van stemmen leidt, dan 

wordt het eerste voorstel van 12 juni 2021 opnieuw in stemming gebracht als volgt: een 
keuze te maken tussen optie A, B of C. 

1.3  En indien dit niet leidt tot een uitkomst waarbij één van de drie opties meer dan de helft van 
alle geldig uitgebrachte stemmen krijgt, wordt vervolgens gestemd over de twee opties met 
de meeste stemmen uit de laatste stemming. 
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De stemming hierover verloopt verwarrend. Een aantal bondsafgevaardigden realiseerden zich pas 
na het tellen van stemmen dat een Blanco stem niet meetelt bij het tellen van de stemmen. 
Nadat eerst optie C in stemming is gebracht en aangenomen (Eens 27 – Oneens 22 – Blanco 7) wordt 
aan het einde van de vergadering een motie ingediend om optie C (vier gemeenten) uit te breiden 

met de gemeente Diemen en met postcodegebied Badhoevedorp waardoor het uiteindelijke besluit 
als volgt luidt: 

 
BESLUIT | De Bondsvergadering gaat akkoord met de uitbreiding van het woonplaatsbeginsel voor de 

gemeente Diemen en voor postcodegebied Badhoevedorp; dit naast de gemeenten Amsterdam, 
Ouder-Amstel, Landsmeer en Almere. 
Eens 43 stemmen – Oneens 10 stemmen – Blanco 1 stem 
 

Voorstel 2. Het bondsbestuur verzoekt de bondsvergadering om in te stemmen met de uitzondering 

op het woonplaatsbeginsel voor de geregistreerde partner-tuinder met een voorkeursrecht. 

 

BESLUIT | De Bondsvergadering stemt in met de uitzondering op het woonplaatsbeginsel voor de 
geregistreerde partner-tuinder met een voorkeursrecht. 
Eens 37 stemmen – Oneens 8 stemmen – Blanco 9 stemmen 
 

Els de Wit 

• Dit betekent dat iedereen die zich na 12 juni 2021 bij de Bond van Volkstuinders heeft 
ingeschreven, bij toewijzing van een tuin, moet wonen in het besluit genoemde gemeenten 

of postcodegebied; dit met uitzondering van de geregistreerde partner van een lid-tuinder. 
Hij of zij kan na overlijden of opzegging van lid-tuinder opteren voor het voorkeursrecht en 

zo de tuin verwerven – ook als hij/zij niet in de genoemde gemeenten/postcode woont. 

• Dat betekent ook dat de tuinparken op het moment van toewijzing moeten controleren waar 

iemand woont (aan de hand van uittreksel gemeente) én, als iemand niet in de genoemde 

gemeenten/postcodegebied woont, moet controleren wanneer hij/zij zich heeft 

ingeschreven bij de Bond.  

• De Bond heeft het woonplaatsbeginsel opgenomen op de website en op het 
inschrijfformulier zodat aspirant-leden hierover goed zijn geïnformeerd. Verzoek aan de 

tuinparken om het woonplaatsbeginsel ook te communiceren aan de aspirant-leden die zich 
willen inschrijven voor hun wachtlijst. 

 
Voorstel 3. Het bondsbestuur verzoekt de bondsvergadering om in te stemmen met lezing 1 van 

artikel 4 lid 1 van de Statuten (d.w.z. lezen als >> ‘leden dienen (..) tenminste in NL te wonen en een 
vaste verblijfsplaats te hebben’)  
 
BESLUIT | De Bondsvergadering stemt in om artikel 4 lid 1 van de Statuten te lezen als ‘leden dienen 
(…) tenminste in NL te wonen en een vaste verblijfsplaats te hebben’. 

Eens 48 stemmen – Oneens 3 stemmen – Blanco 4 stemmen  

 

7. BUIKSLOTERMEER 30% GELDEN 
 
Met het bijgevoegde voorstel wil het bondsbestuur komen tot de afronding van het conflict tussen 
tuinpark Buikslotermeer en de Bond van Volkstuinders. Na de vorige bondsvergadering zijn er 
verdere gesprekken geweest tussen het bondsbestuur en tuinpark. Al met al was het een niet 
gemakkelijke periode maar de vraag die nu voorligt aan de bondsvergadering is om nu het geheel 
goed te keuren en daarmee ook dit conflict af te sluiten. 
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Monique, afgevaardigde tuinpark Nut en Genoegen  

• Wijst erop dat de tekst niet helemaal klopt, er was nog geen besluit maar het leek wel zo. 
Martèl Bakker Schut  

• Geeft aan dat dit de vorige keer uitgesproken is maar nog niet besloten, dit was misschien te 

voortvarend.  
 
Er ligt een samenhangend pakket voor met de volgende 5 onderdelen. Het bondsbestuur adviseert 

de bondsvergadering om in te stemmen met het gehele pakket. 

1. Het bondsbestuur adviseert de bondsvergadering om het voorstel van 12 juni 2021 voor 
aanpassing van de reglementen over het oplossen van interne conflicten binnen de statutaire 
en reglementaire mogelijkheden, in te brengen bij de werkgroep statuten en reglementen. 

2. Het bondsbestuur adviseert de bondsvergadering om voor de aanvraag van Buikslotermeer 
van 28 september 2021 de benodigde gelden, nu nog onderdeel van de algemene reserve, 

effectief betaalbaar te stellen. 
3. Het bondsbestuur adviseert de bondsvergadering om het bondbestuur te mandateren om 

aanvragen van Buikslotermeer voor besteding van het restant van de 30%-gelden verder 
zelfstandig af te handelen, en adviseert de bondsvergadering om daartoe alsdan bij voorbaat 

de benodigde 30%-gelden effectief betaalbaar te stellen. 
4. Het bondsbestuur adviseert de bondsvergadering om op dit moment geen uitspraak te doen 

over een mogelijke finale einddatum voor het doen van aanvragen door Buikslotermeer, en 
adviseert de bondsvergadering om het bondsbestuur te verzoeken haar over een jaar weer 

te informeren over de voortgang van de afhandeling. 
5. Het bondsbestuur neemt geen standpunt in over de juridische kosten. Voor beide 

opvattingen valt iets te zeggen, en ook ‘waar twee kijven hebben twee schuld’ of ‘het 

verleden laten rusten’ et cetera. Bij Buikslotermeer aandringen op een vergoeding zou de 

herstelde relatie met Buikslotermeer waarschijnlijk opnieuw aantasten. Een en ander 

overwegende adviseert het bondsbestuur de bondvergadering om het punt van de juridische 

kosten te laten rusten. 
 
BESLUIT | De bondsvergadering stemt in met het volgen van het advies m.b.t. de Buikslotermeer 
30% gelden (punten 1 t/m 5). 

Eens 46 stemmen – Oneens 2 stemmen – Blanco 8 stemmen 

 

8. VASTSTELLING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2020 
 

Er zijn geen opmerkingen over de jaarrekening 2020. 
 

BESLUIT | De bondsvergadering stemt in met vaststelling van de geconsolideerde jaarrekening 2020. 
Eens 54 stemmen – Oneens 0 stemmen – Blanco 2 stemmen 
 

9. ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2022 
 

9.1 ACTIVITEITENPLAN 2022 
Er zijn geen nadere vragen of opmerkingen. 
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9.2 VOORSTEL VERBETERING COMMUNICATIE 
Marieke Schep, bestuurslid communicatie, licht het voorstel kort toe. Vroegop magazine verschijnt 
twee keer per jaar; daarnaast ontvangen de leden en aspirant-leden jaarlijks een aantal keren de 
Vroegop nieuwsbrief per mail. 

Om de communicatie tussen tuinparken onderling en met het bondsbestuur te vergemakkelijken 

wordt het programma Slack aangeschaft  
 
BESLUIT | De bondsvergadering stemt in met het voorstel Verbetering communicatie. 
Eens 49 stemmen – Oneens 7 stemmen – Blanco 1 stem 
 

9.3 VASTSTELLEN CONTRIBUTIES EN RENTEPERCENTAGES 
Er zijn geen nadere vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT | De bondsvergadering stemt in met de contributie 2022 voor leden (€ 81,30) 

Eens 54 stemmen – Oneens 2 stemmen – Blanco 1 stem 
BESLUIT | De bondsvergadering stemt in met de contributie 2022 voor aspirant-leden (€ 40,65) 
Eens 54 stemmen – Oneens 2 stemmen – Blanco 1 stem 
BESLUIT | De bondsvergadering stemt in met het rentepercentage van 2% voor geldleningen Bouw-

en Solidariteitsfonds 

Eens 52 stemmen – Oneens 2 stemmen – Blanco 3 stemmen 

 

9.4 BEGROTING 2022 
Vragen naar aanleiding van de gepresenteerde begroting 2022 

 

Vraag Ons Buiten: Het bedrag voor vrijwilligersvergoeding is bijna verdubbeld. Hoe komt dat?  
Antwoord: Er zijn meer bondsbestuurders. Zij ontvangen een belastingvrije vrijwilligersvergoeding 
van max. 1800 € per jaar (12 x 150 €). 

Vraag Ons Buiten: Ook bij commissies wordt vrijwilligersvergoeding begroot. Hoe zit dit? 

Antwoord: Dit betreft vergoeding van reiskosten e.d.  

 

Vraag Buikslotermeer: Waar zijn de berekende boetes voor? 

Antwoord: Betreft kosten van tuinders 
Vraag Buikslotermeer: Cursuskosten zijn laag. Betreft het hier de EHBO-cursussen? 

Antwoord: Ja  
 

Vraag Buikslotermeer: Waarom zijn de accountant kosten verhoogd? 

Antwoord: De accountant kosten zijn ondergebracht bij ‘Advieskosten’. I.c. zijn niet de accountant 
kosten verhoogd maar er is wel een extra bedrag aan advieskosten opgenomen i.v.m. (eventueel) 

extra in te winnen advies bij de onderhandelingen over de huurcontracten.  
 

Vraag Buikslotermeer: De personeelskosten zijn gestegen, maar er is geen werkapparaat voor de 
afdelingen. De afdelingen worden op veel terreinen niet ondersteund.  

ACTIE | Wil graag deze vraag meenemen om te bespreken in het Besturenoverleg 
 
BESLUIT | De bondsvergadering stemt in met de begroting 2022 

Eens 51 stemmen – Oneens 3 stemmen – Blanco 2 stemmen 
 

10. BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN EN LEDEN BONDSCOMMISSIES 
 

BESLUIT | De bondsvergadering stemt in met de benoeming van Theo Mondij als penningmeester 
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Eens 52 stemmen – Oneens 0 stemmen – Blanco 1 stem 

 
BESLUIT | De bondsvergadering stemt in met de benoeming van Joseff Iping als lid van de 
tuchtcommissie. 
Eens 56 stemmen – Oneens 0 stemmen – Blanco 0 stemmen 

 
BESLUIT | De bondsvergadering stemt in met de benoeming van Carolijn Winnubst als lid van de 

Commissie van Beroep. 
Eens 53 stemmen – Oneens 0 stemmen – Blanco 1 stem 

BESLUIT |De bondsvergadering stemt in met de benoeming van Gonny Hendriksen-Neijssen als lid 
van de Commissie van Beroep.  
Eens 52 stemmen – Oneens 0 stemmen – Blanco 2 stemmen 
BESLUIT | De bondsvergadering stemt in met de benoeming van Lieke Beijlsmit als lid van de 

Commissie van Beroep.  

Eens 53 stemmen – Oneens 0 stemmen – Blanco 1 stem 

 

Werkwijze Commissie van Beroep 
 
BESLUIT | De bondsvergadering stem in met het verzoek nu alvast in werking treden van de 
commissie van beroep in de huidige formatie van drie leden, in afwijking van het tuchtreglement, in 

afwachting van de uitbreiding naar vijf leden bij de volgende bondsvergadering.  
Eens 53 stemmen – Oneens 0 stemmen – Blanco 2 stemmen 

BESLUIT | De bondsvergadering stemt in met de werkwijze dat de commissie van beroep voor dit 
moment zijn eigen voorzitter kiest. 
Eens 53 stemmen – Oneens 0 stemmen – Blanco 2 stemmen 

 

11. RONDVRAAG EN SLUITING 
• Er wordt een motie geformuleerd voor uitbreiding woonplaatsbeginsel waarover wordt 

gestemd. Dit is genotuleerd bij agendapunt 6. 

• Jet, afgevaardigde tuinpark Molenaar geeft aan dat de Vroegop wel of niet papier, dat dit 

wordt beslist met een kleine groep leden. Waarom geen stuk hierover in de Vroegop. Er zijn 

nog steeds veel oudere tuinders die niet steeds op de laptop zitten. Daar wordt aan voorbij 
gegaan. Marieke Schep antwoordt dat het wordt voorgelegd aan de afgevaardigden van de 
tuinparken en niet aan de leden.  

• Paul, afgevaardigde tuinpark De Bretten meent het punt activiteiten te hebben gemist. Eric 
van der Putten zegt dat is benoemd maar niet uitgebreid. 

• Paul, afgevaardigde tuinpark De Bretten geeft aan dat bij natuurlijk tuinieren de aanvraag 
doen niet goed mogelijk was. Annemieke Timmerman antwoordt dat in een besturenbrief 

hierop toelichting is gegeven.  
ACTIE |Graag hierover apart contact in het 1e kwartaal volgend jaar. 

• Eline, afgevaardigde tuinpark De Oase vraagt in het vervolg de stemming van tevoren beter 
uit te leggen (want de blanco stemmen waren niet duidelijk).  

ACTIE |Wordt in het vervolg gedaan 

• Hendrikje, afgevaardigde tuinpark Nieuwe Levenskracht heeft ideeën voor de vorming plan 
van aanpak. In de buurt is er een wachtlijst van vrijwilligers voor het doen in groen. Kan de 
vereniging daar ook niet naar kijken of zij iets voor ons kunnen betekenen? Is dat een idee of 

niet. 
ACTIE | Kan worden meegenomen in een volgende besturenbrief. 
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• Joseff, afgevaardigde tuinpark De Bongerd geeft aan dat de nood hoog is om betrokkenheid 

tuinders te stimuleren, en vraagt of het niet mogelijk is om de tuinders een sociaal contract 

te tekenen? Het lukt nu allemaal maar moeizaam. 

ACTIE | Nood wordt gedeeld. Er wordt teruggekomen op de inzet van onze leden. Er zijn heel 
veel ideeën. 

 
Bondsvergadering voorjaar: zaterdag 11 juni 2022 
Bondsvergadering najaar: zaterdag 10 december 2022 

 
Eric van der Putten bedankt nogmaals Maarten Onno, Katherine Diaz, Martèl Bakker Schut voor de 
inzet voor het bestuur. Eric bedankt de aanwezigen voor de prettige vergadering en sluit deze om 
15.30 uur. 

 
 


