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Notulen BALV Volkstuincomplex Tuinwijck
Datum 28 december 2016

Aanwezig
Dagelijks bestuur: Astrid Kuijper (voorzitter) tuin 175), Rinia Khairali (penningmeester) tuin 185,
Ans Posch (1e secretaris) tuin 32.
Algemeen bestuur: Floyd Fransman, tuin 178, Sofia van Hecke, tuin 153, Karel Schram, tuin 7,
Marcella Wolff, tuin 198, Henri Blommers, tuin 200, Yvette Korzelius, tuin 208.
Afwezig: Roos Eelman (vicevoorzitter) tuin 199, Sonja Brilman (2 e secretaris) tuin 217
Aanwezige leden: 20
Afmeldingen: 7

1. Opening
Mw Kuijper opent de vergadering, heet ieder hartelijk welkom en licht de noodzaak van deze BALV
toe.
Zij verontschuldigt de 2 afwezige bestuursleden, zij kunnen er wegens persoonlijke
omstandigheden vandaag niet bij zijn.
Er is op deze BALV ook geen afgevaardigde van de bond aanwezig.

2. Mededelingen
Mw Kuijper wijst er op dat er weliswaar deze dagen vuurwerk te koop is, maar dat het niet
toegestaan is dit op het tuincomplex af te steken.

3. Notulen
Deze worden goedgekeurd met dank aan mw Posch

4. Begroting
•

Mw Janssen en de heer Berndsen stelden op 26 november een aantal vragen over de
begroting.
Mw Kuijper vraagt of deze op deze nieuwe versie van de begroting en de toelichting daarop
voldoende beantwoord zijn. Mw Janssen en de Heer Berndsen gaan akkoord.

•

Mw Cora Brilman heeft een schriftelijk vraag gesteld over het begrote bedrag van € 1000,-voor vrijwilligers. Wat is de reden daarvan?
o De reden is dat de heer Bromet zijn eigen graafmachine gebruikt voor het
aanleggen van stroomkabels naar tuinhuisjes. Hij ontvangt daarvoor een
tegemoetkoming.
Als tuinpark dienen wij dit bedrag te begroten. Met deze tegemoetkoming
overschrijden we niet de norm waar boven loonkostenbelasting en BTW afgedragen
dient te worden.

•

De heer van Ginhoven, tuin 191, vraagt hoe het tekort van € 18.345,-- als eindsaldo is te
verklaren.
o Mw Kuijper licht toe dat we deze versie van de begroting op verzoek van de leden
zo opgesteld hebben als vorige jaren, zodat er beter vergeleken kan worden.
We hebben nu ook de reservering voor het rijdend materiaal, het opknappen van de
parkeerplaats en het kantineperk opgevoerd. Deze worden echter uit de algemene
middelen betaald. Op de jaarrekening zal zichtbaar zijn welke bedrag daarvan voor
reserveringen is begroot. Als dat bedrag afgetrokken wordt van het totaal saldo
lasten komt de begroting op een positief saldo te staan.

Er zijn verder geen vragen.
Deze versie van de begroting is bij deze door de leden goedgekeurd.

5. Rondvraag
Er zijn geen vragen

6. Afsluiting
Mw Kuijper dankt alle aanwezigen voor hun komst en bedankt ook de leden voor alle leuke
kerstkaarten die het bestuur mocht ontvangen.
Met het wensen van een fijne jaarwisseling en een mooi 2017 sluit zij deze BALV af

