
  

Agenda  ALV 2021   28 augustus via Zoom  

 1. Opening (14.00 uur)  

2. Mededelingen  

3. Ingekomen stukken  

4. Notulen ALV november 2020  

5. Jaarverslag Tuinwijck 2020  

6. Financiële rapportage 2020  

7. Kascommissie verslag  

8. Dechargeverlening bestuur 2020   

9. Benoeming/ aftreden: a- bestuur  b-commissieleden  

10. Gastenhuisje  

11. Volkstuinnota  

12. Windmolens  

13. Bond van Volkstuinders   

14. Rondvraag   

15. Sluiting  

  

  

Toelichting bij de agenda  
  

4 - Notulen ALV november 2020  

Het verslag van de vorige ALV vindt u hier op onze website  

  

  

5 - Jaarverslag Tuinwijck  

Het jaarverslag 2020 vindt u hier op onze website  

  

  

6 - Financiële rapportage  

De financiële rapportage 2020 vindt u hier op onze website  

U kunt eventuele vragen over de financiële rapportage (tot 21 augustus) schriftelijk aanleveren via 

het mailadres tuinwijckbestuur@gmail.com  of in de witte bestuursbrievenbus  Dan kunnen zij alvast 

eventuele benodigde informatie opzoeken of aan u toezenden.   

  

  

7- Verslag kascommissie  

Het verslag van de kascommissie vindt u hier op onze website  

  

  

8 -Decharge bestuur  

Decharge is het besluit van de ALV dat het bestuur het bestuurswerk over de afgelopen periode 

correct heeft achtergelaten en afgerond. Hierbij wordt het bestuur ontslagen van verdere 

aansprakelijkheid over het afgelopen verenigingsjaar.   
  

  

https://www.tuinparktuinwijck.nl/de-bibliotheek/alv-2020
https://www.tuinparktuinwijck.nl/de-bibliotheek/alv-2020
https://www.tuinparktuinwijck.nl/bestanden/jaarverslagtuinwijck2020.pdf
https://www.tuinparktuinwijck.nl/bestanden/jaarverslagtuinwijck2020.pdf
https://www.tuinparktuinwijck.nl/bestanden/finrapportage2020tuinwijckalv.pdf
https://www.tuinparktuinwijck.nl/bestanden/finrapportage2020tuinwijckalv.pdf
https://www.tuinparktuinwijck.nl/bestanden/finrapportage2020tuinwijckalv.pdf
https://www.tuinparktuinwijck.nl/bestanden/verslagkascontrolecommissie2020.pdf
https://www.tuinparktuinwijck.nl/bestanden/verslagkascontrolecommissie2020.pdf


9- Benoeming en aftreden bestuursleden en commissieleden   

Oproep voor kandidaat-bestuursleden: Kandidaat: vicevoorzitter 

Opgeven voor 21 augustus (liefst per mail) naar het bestuur (tuinwijckbestuur@gmail.com  

  

9-a Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid:  

         Mw.  Juliska Grahame als 2e Secretaris  

  

Ik stel me graag aan de ALV voor:  

Ik ben Juliska Grahame, 65 jaar en sinds 2 jaar samen met mijn man  in het trotse bezit van tuin 49 op 

het Puntje. Vanaf 1 augustus dit jaar ben ik met pensioen en hoop dan meer tijd door te kunnen 

brengen op de tuin. Ik leer nog iedere dag bij over de tuin en tuinieren.  
In mijn werkzame leven ben ik teamleider van het Projectbureau Duurzaamheid en Veiligheid van 

Woningcorporatie Ymere geweest. Ik gaf daar leiding aan 40 mensen.  

Ik hoop mijn kennis en kunde in te zetten voor het Bestuur van Tuinwijck. In de korte tijd dat ik er deel 

van uit maak zie ik hele toegewijde mensen die veel tijd besteden aan het goed laten reilen en zeilen 

van het Tuinpark. Ik maak daar graag deel van uit.  

  

Om te voorkomen dat het hele bestuur gelijktijdig aftreedt, treden er elk jaar volgens een vastgesteld 

schema enkele bestuursleden af.   

  

9a- Aftredend volgens schema  

Aftredend: Bestuurslid: 1. Karel Schram herkiesbaar    

Aftredend: bestuurslid: 2  Floyd Fransman herkiesbaar  

    

Schema: benoeming en wisseling bestuursleden   

Na 1 jaar: penningmeester – 2de secretaris- vicevoorzitter - algemeen lid 5  

Na 2 jaar: secretaris – algemeen lid 1 - algemeen lid 2- algemeen lid 6 Na 3 jaar: voorzitter- algemeen 

lid 3 - algemeen lid 4  

  

  

9b- Benoeming Commissieleden  

Gezocht: nieuwe leden ontspanningscommissie, verfraaiing, technische dienst, haven, bagger- en 

beschoeiing. U kunt u tot 21 augustus opgeven liefst per mail naar het bestuur 

(tuinwijckbestuur@gmail.com )  

  

1. Benoeming bagger-commissie:   

2. Benoeming technische-commissie:  

3. Benoeming verfraaiing:  

4. Benoeming havencommissie  

  

Toelichting bij de Havencommissie  

Door de volkstuinnota van de gemeente gaan er veranderingen plaats vinden, om het park opener en 

toegankelijker te maken voor de Amsterdammers. Vandaar dat er wordt gedacht voor een op/uitstap 

plek voor kano en supboard bij Tuinpark, (en in de winter, ijsopstap plek).  

Hierover moet met de gemeente van gedachte worden gewisseld en daarbij subsidie worden 

aangevraagd. Ook zal er toestemming gevraagd moeten worden aan het hoogheemraadschap. Het 

bestuur zoekt hier vrijwilligers voor om deze kar te trekken.  

  



  

10-  Het Gastenhuisje  

Zoals u weet, werkt een groep Tuinwijckers al enkele jaren aan deze algemene voorziening waar 

oudTuinwijckers op leeftijd, maar ook mensen met een fysieke of geestelijke beperking, of in een 

sociaaleconomische achterstandssituatie kunnen genieten van een weekje of enkele dagen 

Tuinwijck.     
  

De werkgroep gastenhuisje heeft nu 3 voorstellen ingediend ter stemming tijdens ALV. Als toelichting 

op deze voorstellen heeft de werkgroep ook een korte presentatie gemaakt met onder meer het 

bouwontwerp, het tuinontwerp en de financiële onderbouwing van de plannen.   Deze presentatie 

vindt u hier op onze website.  

  

De drie stemvoorstellen van de werkgroep gastenhuisje vindt u hier op onze website.  
  

  

11-  Volkstuinnota  

Aan het einde van 2020 zorgde de Amsterdamse politiek nog voor een stormachtige afsluiting toen in 

december de plannen van de gemeente met de Amsterdamse volkstuinen zoals die geformuleerd 

werden in de ‘Nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid’ bekend werden. In twee weken tijd 

hebben ruim 29.000 mensen de petitie tegen het voorgenomen besluit ondertekend. Waardoor de 

wethouder teruggestuurd werd naar de tekentafel en er gezocht moest worden naar een nieuw 

Bonds bestuur.  

  

Intussen is er heronderhandeld tussen de gemeente en het nieuwe bondsbestuur. Het bestuur van 

Tuinwijck zal hier kort verslag doen van de laatste stand van zaken.  

  

De volkstuinnota van de gemeente Amsterdam en de verschillende reacties daarop  vindt u hier op 

onze website  

  

  

12- Windmolens  

Ook een ander plan van de gemeente zorgde voor veel onrust. Tuinwijck ligt in één van de 

zoekgebieden voor een eventuele windmolen. Wij deden via onze website uitgebreid verslag van alle 

acties rondom de windmolens. Het bestuur zal hier kort verslag doen van de laatste stand van zaken.  

  

  

13- Bond van Volkstuinders  

Mededelingen vanuit de Bond van Volkstuinders. Zie de VroegOp  
  

  

Rondvraag   

Hier is eventueel ruimte voor korte informatieve vragen over zaken die niet op de agenda staan.   
  

Heeft u een vraag voor de rondvraag? Deze kunt u dan het best vooraf per mail (voor 21 augustus!) 

naar het bestuur (tuinwijckbestuur@gmail.com) sturen. Dan kunnen zij alvast eventuele benodigde 

informatie opzoeken of aan u toezenden.   

  

https://www.tuinparktuinwijck.nl/bestanden/presentatietuinwijckgastenhuisjeversie6alv28-7-2021.pdf
https://www.tuinparktuinwijck.nl/bestanden/presentatietuinwijckgastenhuisjeversie6alv28-7-2021.pdf
https://www.tuinparktuinwijck.nl/bestanden/stemvoorstellentuinwijckgastenhuisjealv-versie628-7-2021.pdf
https://www.tuinparktuinwijck.nl/bestanden/stemvoorstellentuinwijckgastenhuisjealv-versie628-7-2021.pdf
https://www.tuinparktuinwijck.nl/de-bibliotheek/de-plannen-van-de-gemeente
https://www.tuinparktuinwijck.nl/de-bibliotheek/de-plannen-van-de-gemeente
https://www.tuinparktuinwijck.nl/de-bibliotheek/de-plannen-van-de-gemeente
https://www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/defvroegop19april2021voorwebsite.pdf
https://www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/defvroegop19april2021voorwebsite.pdf

