TUINPARK “TUINWIJCK”
Liergouw 55, 1026 BW Amsterdam

Algemene Leden Vergadering op papier november 2020.
Beste Tuinders,
Dit tuinjaar 2020 gaat de boeken in als het Corona jaar, waarin we elke keer ons moesten aanpassen,
afstand moesten houden en niet met veel bij elkaar konden komen. De voorjaars ALV kon hierdoor
ook niet doorgaan. In overleg met de Bond van Volkstuinen organiseren de afdelingen nu de
Algemene Leden Vergadering op papier.
Vanaf nu kunt u tot 28 nov 2020 24.00 uur reageren op de stukken voor de ALV en eventuele vragen
stellen.
Als u wilt reageren of vragen heeft kan dat per mail aan het bestuur (tuinwijckbestuur@gmail.com}
met als onderwerp ALV 2020. Vergeet u niet ook uw tuinnummer te vermelden! Voor de enkeling
die nog niet digitaal kan of wil reageren. U kunt ook een briefje in de witte brievenbus doen.
In week 49 zal het bestuur bijeenkomen en alle vragen en opmerkingen doornemen. U krijgt daar
dan verslag van en tevens ontvangt u dan de definitieve besluitenlijst en de stembriefjes. Deze kunt u
dan inleveren tot 12 december 24.00 uur.
In week 51 vindt controle plaats van de vragen en stembriefjes door de kascommissie.
Daarna doen we u zo snel mogelijk verslag van de genomen besluiten.
Op de website van Tuinwijck kunt u in de bibliotheek alle stukken voor de ALV vinden. U kunt ook
HIER klikken. Naar tuinders die geen internet willen gebruiken, sturen we in overleg de stukken op.
De concept - agenda van deze ALV ziet er aldus uit.
1. Notulen ALV 30 nov 2019
2. Jaarverslag Tuinwijck 2019
3. Financiële rapportage 2019
4. Kascommissie verslag
5. Decharge verlening bestuur 2019
6. Benoeming/ aftreden: bestuur/commissieleden
7. Begroting 2021
8. Logeerhuisje
9. Bondsvergadering stukken in de VroegOp herfst.
6a: Benoeming bestuur: aftredend volgens schema*
Aftredend: 2de secretaris: Mw. S. Brilman herkiesbaar als algemeen lid
Aftredend: bestuurslid 3 Mw. Yvette Korzelius (arbo) herkiesbaar
Het bestuur draagt verder voor:

Mw. I. Goldsman (tuin 11) als algemeen bestuurslid 1 (Secretaris)
Hr. P. van der Wel (tuin 143) als algemeen bestuurslid 5 (communicatie)
6b: Benoeming Commissieleden
Benoeming Kascommissie: Aftredend Mw. S.Janssen, Mw. N.Peters, Hr. L.Hart
Het bestuur draagt voor Mw. A. de Nijs (tuin 151) en Mw. A. Koksma (tuin 147)
Oproep voor kandidaat-bestuursleden:
Kandidaat: algemeen bestuurslid Jeugdcommissie/ 2de secretaris
Oproep Commissieleden
Gezocht: nieuwe leden: verfraaiing, technische dienst, bagger en beschoeiing.

*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:

