
Toelichting begroting 2022 Tuinwijck  
 
Inleiding:  
Samen met de commissies en met ondersteuning van de afdeling financiën van de bond van 
volkstuinders heeft het bestuur gewerkt aan de begroting. Zonder deze hulp en inbreng zou er 
geen sluitende begroting zijn geweest, we danken de betrokkenen voor hun inbreng. De jaarlijkse 
begroting is het korte termijnplan van ons tuinpark Tuinwijck. We gebruiken voor het opstellen van de 
begroting de volgende uitgangspunten: 

• Meerjarenplan gebouwen 

• Duurzaamheid  

• Betrokkenheid van de tuinders 

• Natuurlijk tuinieren en biodiversiteit  
 

Dit jaar hebben we ook rekening te houden met een aantal actuele ontwikkelingen: 

• Nieuw beleid van de gemeente wat betreft de toekomst van de volkstuinparken 

• Het covidvirus en de maatregelen hiertegen  

• De buurt en groenliefhebbers meer betreken bij het park 

• Het maken van een meerjarenplan groen i.v.m. de nieuwe plannen van de gemeente  

• Het maken van een plan van aanpak naar aan leiding van de uitgangspunten Volkstuinnota 
 
Hieronder zijn extra punten toegelicht 
 
Baten:  
Ook dit jaar hebben we weer redelijk veel nieuwe aanmeldingen, maar wederom kunnen we niet in een 
glazenbol kijken en begroten we voorzichtig op 55 nieuwe aanmeldingen van aspirantleden. De 
wisseling van tuinen is ook naar beneden gesteld.  
 
We begroten geen boetes en werkuren. Het bestuur gaat ervanuit dat we hieruit in principe geen 
inkomsten willen hebben. We zijn samen Tuinwijck en willen dat alle tuinders zich verantwoordelijk 
voelen voor het nakomen van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt.  
 
De onderhoudsbijdrage is een subsidie van de gemeente Amsterdam voor de kosten van het onderhoud 
van het park. Deze subsidie is ondergebracht bij diverse commissies en geeft daardoor wat vrijheid in 
de begroting. Er wordt wel een meerjaren groenplan verwacht in het plan van aanpak. 
 
Lasten - Jaarnota:  
De bond maakt de jaarnota voor uw eigen tuin waarop is te lezen wat u moet bijdragen. Hierop ziet u 
ook de doorberekeningen van water, elektra en gas voor het algemeen gebruik. De grondhuur is in 
2022 in 2 termijnen van een half jaar verdeeld. Dit komt door de verhoging van de gemeente 
Amsterdam. Het eerste halfjaar betaalt u nog de oude prijs voor de grondhuur van € 0,50 en het tweede 
halfjaar de nieuwe grondhuur van € 0,59.  
 
Zoals u weet heeft dit alles te maken met de Nota Volkstuinen. Deze nota stelt ook een aantal 
doelen/eisen aan de tuinparken. Tuinwijck heeft al 2 sociale doelen en is druk bezig deze verder te 
realiseren. Petje af voor de vrijwilligers van het Voedselbos en het Gastenhuisje! 
 
Tevens hebben wij de kosten voor de vuilafvoer omlaag gebracht door het hakselen van ons 
boomafval. Hiervoor ook petje af voor de Hakselaars! 
 
Algemene verenigingskosten /huisvesting 
Onderhoud gebouwen is nodig en we zullen dit verder oppakken met als leidraad het meerjarenplan.  
We realiseren ons dat de eerder geschatte kosten hoger zullen uitpakken. 



 
 
Algemene kosten /Advieskosten 
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er juridische bijstand nodig zal zijn tegen de plaatsing van een 
windturbine, hiervoor is een bedrag gereserveerd. Deze kosten zullen gedeelde kosten zijn tezamen met 
andere tuinparken. 
En hopen we het komend jaar ook weer de vrijwilligers in het zonnetje te kunnen zetten en dat in de 
zomer het festival weer plaats kan vinden 
 
Nieuwe initiatieven:  
Een commissie voor het haventje is in het leven geroepen en met vereende krachten zullen zij het 
´oude´ haventje nieuw leven inblazen en subsidie aanvragen bij de gemeente voor een opstapsteiger. 
We willen meer plaats voor boten/sub´s/et cetera van en voor alle water-tuinders.  
 
 
Namens het bestuur 
Irene Bijl  
  


