
Samengevoegde verslagen “jaarverslag” Tuinwijck 2020 
 
Verslag Tuinwijck bestuur 2020 
2020 was voor iedereen en ook voor Tuinwijck een heel raar jaar. Het tuinseizoen was nog niet 
begonnen of half maart nam de regering verregaande maatregelen die een grote impact hadden op 
ieders leven om de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken. 
 
Als tuinders met een tuin op Tuinwijck leerden we de rijkdom van deze tuin alleen nog maar meer te 
waarderen en gelukkig hadden we mooi lenteweer. Hierdoor waren veel mensen nog eerder en 
vaker op de tuin te vinden dan normaal. Voor veel mensen was de tuin een welkom toevluchtsoord 
in een periode dat we zoveel mogelijk thuis moesten werken en veel bezigheden waar we normaal 
gesproken van genieten niet meer konden doen. Op de tuin konden we genieten van het buitenleven 
en op veilige afstand een praatje met de buren maken. 
 
Helaas heeft ook het normaal zo bruisende verenigingsleven van Tuinwijck door de anti-
coronamaatregelen grotendeels stil gelegen. In 2020 konden we hierdoor niet gezamenlijk lunchen, 
niet gezamenlijk op de woensdagavond eten, geen open-tuinen-en- kunstdag, geen bingo etc. Het 
bestuur heeft net als ieder ander ook een weg moeten vinden hoe om te gaan met de maatregelen.  
 
Uiteraard volgde het bestuur de richtlijnen van het RIVM en de Bond van de Volkstuinders. De 
maatregelen maakten ook het overleg onderling en met de verschillende commissies soms lastig. 
Gelukkig kon er later in het jaar wel iets meer, waardoor de tuinbeurten wel weer gezamenlijk 
gehouden kon worden en ook de winkel en de kas konden in aangepaste vorm weer open. 
 
Niet alleen wij tuinders leerden het hebben van een tuin meer dan ooit waarderen, ook andere 
inwoners van Amsterdam en omstreken bleken opeens grote belangstelling te hebben in het hebben 
van een volkstuin. Het aantal mensen die zich in wilden schrijven groeide enorm, wat de kansen voor 
belangstellenden om op korte termijn een tuin te kunnen bemachtigen kleiner maakte.  
 
In het voorjaar kon de ALV niet doorgaan, door corona konden we niet met zoveel mensen 
bijeenkomen en we hadden nog geen goede alternatieve manier gevonden om de ALV te houden. In 
november/december hebben we volgens de richtlijnen van de bond de ALV op afstand gehouden. 
Het was niet de ideale manier om een ALV te houden, maar het was om dat moment de enige 
manier de ALV te kunnen houden.  
 
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. 
 
Het bestuur wil alle tuinders en vrijwilligers danken voor de inzet, de flexibiliteit en het geduld die ze 
getoond hebben in 2020.  
 
 
Winkel 
Ook voor de Tuinwijck winkel is 2020 een raar jaar geweest. Toen we in de lente opengingen leek het 
nog of alles gewoon door kon gaan: iedereen was welkom in de winkel en het was leuk om elkaar na 
de winter weer te spreken. Maar na die ene keer kwamen er al snel restricties: éérst per mail 
bestellen bij het bestuur, daarna pas afhalen bij de winkel (waar we inmiddels een soort buitenbalie 



omringd door regentonnen hadden gemaakt), en dan per factuur via de Bond betalen. Dat liep helaas 
niet helemaal gesmeerd. Gelukkig werd het wat makkelijker toen we vanaf begin juni toestemming 
kregen om in de winkel weer gewoon te pinnen en iedereen ter plekke weer spulletjes kon uitkiezen, 
al was het met één klant tegelijk.  
 
Via een inhaalslag in de herfst hebben we goed kunnen uitzoeken wie nog geen factuur via de Bond 
had ontvangen. We waren heel blij dat we vrijwel alle tuinders per mail hebben kunnen bereiken met 
informatie over de nog openstaande bedragen. En vooral: wat geweldig dat iedereen in de laatste 
maand dat we nog open waren is komen pinnen in de winkel! De tuinders die we niet per mail 
hebben kunnen bereiken hebben via de Bond alsnog een factuur ontvangen. Doordat iedereen zo 
goed meewerkte hebben we tóch een mooie omzet kunnen draaien en voor Tuinwijck wat winst 
kunnen genereren. Bedankt iedereen! 
 
Oud-tuinder Maps heeft een mooi schilderij voor onze winkel geschilderd. Melanie heeft ook dit jaar 
weer regelmatig voor een raamgedicht gezorgd. We hebben ook veel aanmeldingen gekregen van 
tuinders die het leuk vonden om in de winkel mee te werken. Heel fijn dat iedereen zo enthousiast 
was en dat het nooit een probleem was om elkaar te vervangen als er iets tussen kwam. Wat zijn we 
een goed winkelteam samen! 
 
Kantine 
De vraag van het bestuur/redactie gazet was of er een verslagje geschreven kon worden over het 
afgelopen jaar met betrekking kantine. 
 
Het afgelopen jaar was een jaar met gesloten deuren, dit i.v.m. de regels van uit de Bond van 
Volkstuinders. Wat moet je daaraan toevoegen … het was in ieders belang. Wij moesten voorraden 
afschrijven doordat de houdbaarheidsdatum ruim was verlopen.  
 
Het is nog niet duidelijk wat het aankomende jaar gaat brengen, wij kunnen dan ook nog niks 
aangeven wat betreft activiteiten, die weer kunnen doorgaan in de kantine, indien er ruimte is zullen 
wij dit aangeven via de gebruikelijke kanalen. Wij hopen dat de deuren weer open kunnen in de 
zomer en we weer wat gezelligheid terug kunnen brengen op Tuinwijck. 
 
Duurzaamheid 
Een opsomming van onze werkzaamheden van de Duurzaamheidscommissie in 2020.  
We hebben deze in volgorde van tijd over 2020 geplaatst. 

- Vervolginspectie groene paden met een tussentijds verslag 
- Eerste besprekingen gevoerd over het “ landje” tussen Tuinwijck en het talud met jeugdcommissie, 
commissie verfraaiing en het bestuur 
- Onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van onderhoud septic tanks i.v.m. 
vervuilde sloten 
- Besprekingen gevoerd met studenten landscape design i.v.m. het landje 
- Stukjes geschreven voor de website en gazet (duurzaamheid, groene paden, ratten) 
- Input geleverd voor het tabblad 'het tuinieren' op website en deze onderhouden 
- Contact en overleg gehad met Marc Siepman i.v.m. nieuwe cursus (maar corona) 
- Ontmoetingen met nieuwe tuinders ten behoeve van het wegwijs maken in natuurlijk tuinieren 
- Besprekingen gehad met Jelle Fekkes (voedselbos expert) i.v.m. het landje 
- Meer bomen project (voor bomen voor het landje) 
- Inventarisatie gedaan van de mogelijkheden om de Dam tot Dam-route door Tuinwijck te laten 
lopen 
- Bomen opgehaald  
- Perenbomen op het landje gepland 



- Eerste aanzet gedaan voor het updaten van de 'boven het ij wandelroute' door de tuinparken in 
Noord.   
- Groene Paden:  Na een succesvolle pilot van drie jaar zouden wij, van de duurzaamheidscommissie, 
aan de leden willen vragen of ze punten van verbetering zien. Mocht dit niet zo zijn dan zullen we op 
dezelfde voet doorgaan. Graag kenbaar maken via ons email adres.  
 
Wij proberen samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties buiten Tuinwijck om op 
vrijwillige basis het landje deels te ontwikkelen tot een voedselbos. We hebben een klein groepje 
mensen dat graag aan de slag wil gaan. Vooralsnog zijn we bezig om het pad te onderhouden. Hoe 
meer wandelaars op het pad hoe beter want dan blijft het riet daar laag. (Dit is een uitnodiging!). Na 
de zomer gaan we planten. We zullen dit aankondigen en via een app groepje hebben we korte 
lijntjes. Neem ook via de email  duurzaamheidtuinwijck@gmail.com contact met ons op als je mee 
wilt doen" 
 

Website en nieuwbsrief 
In 2020 (het Covid-19 jaar) waren de nieuwsbrief en de website nog belangrijker dan normaal als  
communicatiemiddelen voor de Tuinwijck community. De nieuwsbrief verscheen in een maandelijkse 
editie met daarnaast van tijd tot tijd een ‘special’ zoals bijvoorbeeld over de Algemene 
Ledenvergadering.  
 
In de nieuwsbrief werd verslag gedaan van komende activiteiten, openingstijden, bestuurszaken, 
plannen van de gemeente en er was ruimte voor andere actuele zaken, zoals het verloop van de 
gastenhuisje-actie, tips rond het tuinieren en de wintersluiting. De nieuwsbrief werd digitaal 
verzonden naar meer dan 230 e-mailadressen. Op het mededelingenbord bij de centrale ingang werd 
ook steeds de recente nieuwsbrief opgehangen, zodat ook mensen die geen e-mailadres (willen) 
hebben, kennis kunnen nemen van wat er zoal speelt op en rondom ons tuinpark. 
 
Naast de nieuwsbrief verschijnt op de website van Tuinwijck steeds de meest actuele informatie. In 
2020 kreeg de website een iets logischere indeling, afgestemd op de verschillende redenen waarom 
mensen de website bezoeken 

• De pagina ‘start’ bevat steeds het meest actuele nieuws. 

 Daarnaast kan de bezoeker nu via de bovenbalk kiezen uit 5 menu opties.  

• Inschrijven & kopen (veel bezocht door aspirant leden),  

• Voorzieningen (met daaronder alle info van commissies van en over de voorzieningen zoals 

de kas, de winkel, de kantine en het bestuur) ,  

• Het tuinieren (met alles op en rond uw tuin, zoals tips voor composteren en info over het 

gebruik van motorisch gereedschap)  

• De bibliotheek (met daarin alle naslaginformatie, officiële stukken, oude Gazets en 

bijvoorbeeld historische foto’s van Tuinwijck)  

• Contact (met adressen en andere contactinfo) 

 
De verfraaiing in 2020. 
Ook voor de verfraaiing was 2020 een raar jaar. In maart zijn wij gestart met een gezamenlijke 
tuinbeurt, zonder lunch en daarna kwamen de tuinbeurten op de zaterdagochtend stil te liggen. We 
mochten niet meer met grote groepen bij elkaar komen, corona gooide roet in het eten. Het onkruid 
trekt zich echter niets van corona aan en groeide welig. Via de nieuwsbrief hebben we een beroep op 
de tuinders gedaan om samen de schouders eronder te zetten en eenieder gevraagd om zelfstandig, 
op een moment dat het hen uitkwam, in het algemeen groen aan de slag te gaan. Gelukkig werd daar 
door velen gehoor aan gegeven, zodat ons park niet geheel overwoekerde van onkruid. 
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Ruim 3 maanden hebben de tuinbeurten op de zaterdagochtend stil gelegen en half juni zijn we 
voorzichtig aan weer begonnen op de zaterdagochtend, met in achtneming van de corona-
maatregelen. Men mocht niet de kantine binnen en op afstand werd er voor 10 uur een kopje koffie 
buiten gedronken en daarna verspreidde men zich over het park om het achterstallige onderhoud te 
verrichten. 
 
Door dit rare jaar waren we niet in de gelegenheid om nieuwe projecten op te zetten en ook de 
afsluiting van dit jaar was zeer sober. Er zat geen gezamenlijke lunch in en na de laatste gezamenlijke 
beurt wenste eenieder elkaar het beste en dat was het dan, hopende dat we in 2021 weer een 
gewoon tuinjaar zouden hebben. 

 
Verslag van de Kascontrole-commissie van Tuinwijck 2019-2020 

Beste leden van Tuinwijck, 

De commissie heeft de kascontrole op hoofdpunten uitgevoerd en heeft van de penningmeester 
inzage gekregen in de stukken. 

Op kantoor van de BVV konden we terecht in de grote vergaderzaal, daar stonden keurig de 
kasboeken klaar om doorgenomen te worden. 
 
We hebben de balans 2019, de toelichting op de balans 2019, de staat van baten en lasten, de 
toelichting op de W&V rekening met elkaar doorgenomen. 
 
Er werd een kasverschil geconstateerd, dit was te wijten aan de aankoop met cashgeld aan 
kweekbakken voor de kas. Later is dat dubbel verrekend. Het kasverschil is rechtgezet. 
 
Er werd een balansverschil geconstateerd, dit was te wijten aan een rekening die in 2019 reeds 
betaald moest worden, maar pas in 2020 is teruggekregen van Heijmans. Deze is onder onderhoud 
gebouw opgenomen. 
 
We hebben de zgn "kascommissie checklist" kunnen doornemen, en deze zonder problemen kunnen 
aftekenen. 
 
We hebben wel een aantal opmerkingen die we maken rondom de balans, de jaarrekening 2019. 
 

• Er is over 2019 minder uitgegeven dan er is begroot. 

• Er is door een aantal commissies geen goede begroting afgegeven, bijvoorbeeld door de 
kantinecommissie. 

• We adviseren om de kas op te laten gaan, qua betalingen en betalingsproces, via de winkel. 
Het huidige proces is tijdrovend en foutgevoelig. De aankopen in de kas kunnen eenvoudig, 
net als alle andere zaken (gas, takkenkarren etc.) door 1 centraal punt financieel goed 
afgehandeld worden, de winkel.  

Vanwege een duidelijk overzicht met de resultaten, begroting en kundige uitleg, verlenen wij 
décharge over het afgelopen boekjaar van 2019. 

Verslag Gazet in 2020 
Afgelopen jaar konden we gelukkig gewoon doorgaan met de Gazet. We hadden wel wat minder 
edities dan voorgaande jaren, maar ze waren allemaal extra dik en er was een speciale Corona-editie, 



waarbij de cover gemaakt werd met allemaal tuinders die hun hark of schep gebruikten om afstand 
te houden. Of de editie met de mooiste moestuin van Schellingwoude of de serie met tuinmode op 
Tuinwijck.  
 
Een keer was de levering te laat en misten we een belangrijke dag om hem uit te delen. Afgelopen 
jaar zijn we opnieuw in gesprek gegaan met de drukker met een nieuw voorstel qua kosten. We 
zullen de komende maanden de beslissing nemen of we bij deze drukker blijven. 
 
Commissie elektra 
In 2020 zijn 5 nieuwe tuinders aangesloten op het elektranetwerk van Tuinwijck. 
In totaal maakt 92% van de tuin gebruik van dit netwerk. 
Door Covid-19 heeft er in 2020 alleen acuut onderhoud plaatsgevonden. 
 
Jaarverslag van het trekkerwerk 2020 
Als eerste moet dan de goede samenwerking van betrokken mensen genoemd worden. Zoals de 
organisatie vanuit het winkeltje waarbij erg attent gecommuniceerd werd. Dan was de 
samenwerking van de trekkerrijders collegiaal, zodat het werk in vriendschappelijke sfeer geklaard 
werd. 
 
Dat het terrein voor aarde, zand en takken beter is ingedeeld en opnieuw bestraat heeft bijgedragen 
aan efficiënter werken. Het idee om het tuinafval te composteren en het snoeihout zelf te hakselen 
was erg goed, al zijn er nog wel wat verbeterpunten, maar we hopen dat Jos, Heleen en de 
vrijwilligers ook dit jaar weer de schouders eronder willen zetten. Wij als trekkerrijders hopen dat 
ook dit jaar onze medetuinders weer net zo begripvol zullen reageren als het een keertje niet gaat 
zoals we wensen. Van onze kant hebben wij er weer zin in om er een mooi seizoen van te maken. 
 
Update van Het Gastenhuisje 
Zoals velen van u weten is de werkgroep Gastenhuisje Tuinwijck 3 jaar geleden gestart met het 
verkennen van de mogelijkheden om een gastenhuisje op Tuinwijck te realiseren; raadpleeg voor 
meer info daarover de website van Tuinwijck: www.tuinparktuinwijck.nl 
 
Afgelopen najaar (2020) zijn  we een crowdfundactie gestart op het online platform Voorjebuurt.nl 
Twee tuinsters hebben een filmpje voor de crowdfundactie gemaakt . Het filmpje is nog steeds te 
zien op onze website en was een belangrijke startup bij de actie. Vervolgens kwam er een 
kettingreactie van bijdragen op gang - waarbij de originele en verrassend grote inbreng van € 1350,- 
van de Tuinwijck-Kidsclub een speciale vermelding verdient, en is er  € 20.125,- bijeen gebracht. 
 
We zijn nu bezig met het bouwrijp maken van de tuin. Een recent afgestudeerde landschapsarchitect 
heeft een ontwerp voor de tuin gemaakt. Zijn ontwerp én het ontwerp voor het huisje zijn nu 
onderwerp van gesprek. Er is een eerste aanzet voor het formeren van een bouwgroep: een groep 
van tuinders die bereid zijn mee te bouwen aan het huisje. Daar kunnen nog mensen bij! Dus 
mensen die deskundig zijn op gebied van plannen en bouwen, worden bij deze uitgenodigd mee te 
doen. 
 
Met de partners worden de banden warm gehouden. De partners zijn externe instellingen als Doras, 
De Regenbooggroep en Cordaan. Zij gaan te zijner tijd mensen uit de doelgroep aanleveren en 
denken mee. We blijven voorts actief met het werven van fondsen en benaderen van bedrijven voor 
bijdragen.  
 
Inmiddels hebben Pim en Judith, die vanaf het eerste uur bij de werkgroep waren betrokken, zich uit 
de werkgroep teruggetrokken. Judith is verhuisd naar een andere stad, maar wil zich af en toe nog 
wel inzetten; Pim heeft zich om meerdere redenen teruggetrokken. Bij deze nogmaals dank voor hun 



actieve en betrokken inzet.  Mocht iemand zich voor langere tijd aan de werkgroep willen verbinden, 
meld je aan! 
 
Al met al is het gastenhuisje een heel uitdagend project, waarbij we heel blij zijn met alle support.  
We blijven u op de hoogte houden van onze vorderingen; op de website, op de facebookpagina, in 
de ALV en in nieuwsbrief en Gazet. 


