
Notulen ALV Tuinwijck 28 augustus 2021, vanaf 14:00 uur 
 

Aanwezig: tuinen: 7, 8, 11, 12,13, 23,32, 39, 42, 45, 49, 52, 56, 57, 59, 78, 84, 86, 92, 94, 100, 
108, 114, 124, 132, 134, 143, 146,153,155, 156, 157,158, 166, 167, 169, 171,172, 173, 175, 
178, 180, 181, 183, 188, 189, 192, 193, 196, 198, 200, 208, 209, 211, 215, 217, 225  
Machtigingen: 14, 16, 84, 97  
Afmelding: 147, 187, 197 
Vanuit de kantine: 14 personen vanuit de kantine 
 
Helaas vindt de vergadering online plaats vanwege corona.  
De vraag is, of het op deze manier mag en kan en of er via mail een uitnodiging gestuurd kan 
worden.  
Antwoord is: ja mail is rechtsgeldig en ja er is een noodwet i.v.m. Covid waardoor het op 
deze manier mag. Natuurlijk vindt het bestuur dit ook niet de ideale manier, maar het is in 
ieder geval beter dan de papieren versie. 
 
Welkomstwoord voorzitter,  
De bond van volkstuinen is nog steeds aan het onderhandelen met de gemeente Amsterdam 
over de volkstuinnota deze zal waarschijnlijk in december worden goedgekeurd door de 
gemeenteraad. Hierdoor gaat de verhoging pas in juni 2022 in. Ook zal er een uitwerking 
komen van de uitgangspunten die de gemeente stelt “meer groen voor de 
Amsterdammers”, en zullen we met Tuinwijck een plan moeten maken om dit te realiseren. 
We hopen door de aanleg van het voedselbos en de buurtmoestuinen op het landje de 30% 
verandering door van één verblijfstuin drie nutstuinen te moeten maken, te voorkomen.  En 
ook de discussie over het plaatsen van een enorm grote windturbine net buiten ons park, 
heeft de aandacht van het bestuur en andere noordelijke parken.  
Graag vragen we een minuut stilte voor allen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en 
specifiek voor de oud-tuinders de Hr. Commenee, Mevrouw Ricky Tibbe en Mevrouw Mieke 
Dijk. 
Het bestuur wil zijn dank uitspreken aan al de vrijwilligers die zich ondanks covid hebben 
ingezet om Tuinwijck draaiende te houden. En ook de tuinders die met hun eigen tuinbeurt 
toch vaak meer deden. 
 
Notulen van de ALV van november van Tuinwijck zijn met algemene stemmen goedgekeurd. 
 
Jaarverslag 2020 
is met algemene stemmen goedgekeurd. Met dank aan de mensen die een bijdrage hebben 
geleverd voor het jaarverslag 2020. 
 
Financiële rapportage 
Er zijn enkele vragen gesteld over de financiële rapportage: 
- Zijn de kosten voor onderhoud van het tuinpark allemaal aan het opknappen van de 
parkeerplaats uitgegeven, deze waren toch voor de aannemer?   
Toelichting: Deze kosten waren begroot voor het parkeer c.q. opslagterrein, het 
opslagterrein achterin, als we dit later zouden doen dan zouden we het dubbele kwijt zijn. Er 
is een nieuw groter hekwerk gemaakt, waardoor het nu prettiger is om daar te werken. Ook 
de verlichting wordt hier mee aangepakt en er is een fietsenstalling gekomen. 



 
- Het onderhoud gebouwen is dit alleen aan het schilderen uitgegeven? 
Toelichting: Het is niet alleen voor het schilderwerk, maar ook voor het vervangen van 
deuren, het dak van het tractorhok, afwateringspijpen ed.  
- Zijn de bestuurskosten niet aan de hoger kant? 
Toelichting: Het streven is om die laag te houden, maar de begroting is overschreden door 
corona. Veel mensen hebben meer dan anders vrijwilligerswerk gedaan. Ze zijn bedankt met 
een bloemetje ed. Er is een extra website voor de broeikas gemaakt. Verder waren er ook 
meer kosten aan beschermend plastic, tape, posters, inkt ed. i.v.m. corona. We hopen dat 
dit jaar het bedrag dat begroot is wel voldoende zal zijn. 
- Moet het inschrijfgeld van aspirantleden teruggegeven worden, nu men niet in aanmerking 
komt i.v.m. woonplaats beginsel? 
Toelichting: Nee, de mensen mogen ten alle tijden inschrijven, alleen als men nu voor een 
tuin in aanmerking wil komen, moet men in het toegewezen gebied wonen. 
 
- Verschil winkel van 8000, tussen in en verkoop.  
Toelichting: Broeikas, takkenkarren e.d. rekenen alles af via winkel. De omzet is ook hoger 
door corona. Veel eigen kweek. Overige zaken lopen nu via de winkel, omdat de winkel Btw-
plichtig is.  
- Zijn de telefoonkosten niet erg hoog? 
Toelichting: dit zijn geen echte telefoonkosten, maar een verbinding met de beveiligingslijn, 
die steeds een bericht stuurt. Als het goed is, gaat dat nu via internet. 
 
Meerjarenplan gebouwen is een begroting voor de lange termijn, zodat we nu kunnen 
sparen om op termijn ook onderhoud kunnen plegen met hogere kosten, zoals het dak van 
de kantine en we dan niet in dat jaar vele duizenden euro’s te moeten vragen aan de 
tuinders. 
Het plan is te vinden op de website. 
 
- Décharge verlenen aan het bestuur kan niet zoals dit in de uitnodiging staat. 
Toelichting: Hiermee wordt natuurlijk bedoeld: décharge over de jaarrekening van het 
afgelopen jaar, waarvoor het hele bestuur verantwoordelijk is en niet alleen de 
penningmeester. 
De kascommissie: stelt voor om décharge te verlenen aan het bestuur voor de financiën van 
2020. Dit voorstel is unaniem aangenomen met dank voor het werk. Hiermee is de 
jaarrekening 2020 goed gekeurd. 
 
Aftreden bestuur- en commissieleden. Er is hiervoor een schema, zodat niet het hele bestuur 
ineens vernieuwd moet worden. Benoemingen zijn steeds voor 3 jaar.  
Het bestuur zal het schema duidelijk op papier en op de website zetten.  
 
Het bijeenroepen van de vergadering via e-mail is rechtsgeldig. 
Stemmen:  
- Herverkiezing Irene Bijl als penningmeester: 41 voor 4 tegen 1 onthouding. 
- Herverkiezing Karel Schram: 42 voor 2 tegen en 1 onthouding 
- Herverkiezing Floyd Fransman: 38 voor 6 tegen en 1 onthouding 
- Nieuwe voordracht: Juliska Grahame: 47 voor 2 onthouding 



 
 
- De tuinder van tuin 107 gaat meewerken in technische commissie 
- De tuinders van de tuinen 73, 141 en 92 hebben zich aangemeld voor de havencommissie, 
het gaat om maken van plannen en het zoeken naar subsidiemogelijkheden 
 
- We zijn nog steeds op zoek naar mensen om de beschoeiing- en verfraaiingscommissies te 
versterken. 
 
De werkgroep gastenhuisje verzorgt een presentatie en er worden wat vragen beantwoord. 
- Een van de vragen is of als er bij wijze van uitzondering toestemming wordt gegeven dat de 
oppervlakte van het huisje groter mag zijn, omdat deze rolstoeltoegankelijk wordt gemaakt, 
deze uitzondering dan ook voor andere tuinders die dat nodig hebben geldt?  
De gemeente moet hier nog mee instemmen. Nu staan statuten dat nog niet toe. Het 
bestuur zal deze vraag meenemen. 
- Het huisje wordt zo gebouwd dat het mogelijk is om deze terug te verbouwen tot de 
maximale grootte van 28 m2. 
 
I.v.m. met technische problemen die het online vergaderen oplevert, wordt besloten om de 
stemmingen over het gastenhuisje uit te stellen tot de volgende vergadering.  
 
Toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de windturbines die net buiten ons 
park zijn ingetekend. Een werkgroep van de noordelijke parken is ermee bezig om te 
proberen dit te voorkomen.  
Deze groep zoekt nog versterking en de vraag is of er mensen zijn die zich hier ook voor in 
willen zetten. Meld je dan bij het bestuur. 
 
Rondvraag: 
- De tuinder van tuin 197 wil graag 1 x per week gebruik van de kantine maken als 
oefenruimte. Hij wil pijlen hoe hierover gedacht wordt. Proefperiode in de winter en dan in 
overleg met de ‘omwonenden’ hierover afspraken maken?  
Er wordt wel opgemerkt dat de basisregel is: geen hoorbare muziek op de tuin. 
Er wordt besloten om dit punt op de najaarsvergadering zetten, dan van tevoren afspraken 
maken en dit punt aan te kondigen, alvorens het in stemming te brengen.   
 
 


