
Notulen ALV Tuinwijck - 27 november 2021 14:00 uur 
 
Aanwezige tuinen: 7, 11, 27, 33, 37, 39, 49, 52, 59, 67, 69, 70, 74, 87, 99, 100, 103, 108, 115, 122, 
124, 132, 134, 143,145, 146, 147, 150, 152, 157, 166, 167, 172, 175, 178, 180, 181, 183, 185, 188, 
191, 193, 196, 199, 200, 201, 205, 208, 209, 215, 217, 222, 225 
  
Afgemelde tuinen: 8, 56, 81, 97, 156,  171, 187, 198, 200, 201  
 
Gast: Annemarie Timmermans van De Bond voor Volkstuinen 
Machtigingen: 156, 169, 171, 187, 198, 201   
Schriftelijk gestemd: 1 
 
 
De voorzitter heet alle deelnemers en de vertegenwoordiger van de Bond voor Volkstuinders 
welkom. 
Helaas wordt deze ALV door corona weer online gehouden. 
De voorafgaande dag heeft de bond een overeenkomst met de gemeente Amsterdam getekend. 
Enkele elementen daaruit zijn: Het contract voor de huur van de grond is met tien jaar verlengd. De 
contributie van de huur gaat in een aantal stappen omhoog. De gemeente wil dat de volkstuinen 
meer gaan doen voor de buurt en de Amsterdammer, de volkstuinparken moeten toegankelijker 
worden. De parken blijven zelf voor het groenonderhoud zorgen, en hiervoor komt een beheers-
fonds. 
 
Tuinwijck heeft het afgelopen jaar een vierde ster gekregen van de AVVN voor natuurlijk tuinieren. 
Dat is goed nieuws. We hopen dit in het voorjaar te kunnen vieren.  
 
Een andere bedreiging voor Tuinwijck zijn de plannen van de gemeente voor een windturbine. Vul 
vooral de enquête van de gemeente in. Kijk hiervoor op de website. Eventuele vragen kunnen 
gesteld worden aan Sonja Brilman (algemeen bestuurslid) 
 
Notulen ALV 28 augustus 
De notulen van de ALV van 28 augustus zijn goedgekeurd. 
 
Poll 1 
Gevraagd besluit: Het bestuur verzoekt de ALV om de tekst van de notulen van de vorige ALV goed 
te keuren  

 
Eens   37/40  90% 
Oneens  0/40 
Blanco   3 / 40  
 
Begroting 
Er zijn enkele vragen gesteld over de begroting: 
- Vraag: is er ook geld voor grind op het park? Ja, dat zit in onderhoud complex. 
- Vraag: Waarom zijn de overige verenigingskosten lager dan vorig jaar? Dit heeft met het 
parkeerterrein te maken, die in vorige begroting meegenomen moest worden. 
- Waarvoor zijn de kosten voor commissies? De kosten voor commissies zijn niet kosten die aan 
vrijwilligers worden gegeven, maar kosten die nodig zijn voor het werk dat ze doen. 
 
De begroting voor Tuinwijck voor 2022 is goedgekeurd. 
 
 



Gevraagd besluit: Het bestuur verzoekt de ALV om de begroting 2022 goed te keuren 
 
Eens   36/42 85% 
Oneens    1/42 
Blanco                  5/42 
 
6.Sociaal huisje 
Er zijn enkele vragen gesteld over het gastenhuisje: 
Er is gevraagd om de stemming over het sociaal huisje uit te stellen, omdat de stemming de vorige 
online vergadering niet goed ging. De verwachting is dat de stemming deze keer wel goed zal 
verlopen en stellen de stemming daarom niet uit. Mocht dat niet het geval zijn, kunnen we altijd nog 
naar een andere oplossing zoeken. 
 
De werkgroep geeft een toelichting  
Het idee voor het sociaal huisje is ontstaan door vragen van oud-tuinders en mensen die niet het 
hele jaar een tuin kunnen hebben, maar wel graag betrokken willen worden bij Tuinwijck.  
De grondgedachte achter het sociaal huisje is dat het om een voorziening gaat voor mensen die het 
niet breed hebben. In 2017 is er een werkgroep in het leven geroepen om de mogelijkheden hiervoor 
te onderzoeken.  
Er is navraag bij andere parken gedaan en een enquête onder leden gehouden. De meerderheid was 
voor een sociaal huisje voor oud-tuinders en mensen die fysiek en/of financieel kwetsbaar zijn. 2019 
was het startsein.  
In 2020 kwam daar de gemeentelijke nota voor tuinparken bij. De gemeente verwacht van de 
volkstuinparken dat ze meer naar buiten treden, toegankelijker zijn en een voorbeeldfunctie 
vervullen. Het gastenhuisje past daar heel goed in.  
De werkgroep heeft contact met welzijnsinstellingen in Amsterdam Noord. Het plan is om duurzaam 
te bouwen, biodiversiteit is uitgangspunt voor de aanleg. Daarmee levert het sociaal huisje een 
belangrijke bijdrage aan het voorbestaan van het tuinpark. 
 
De werkgroep heeft afgezien van het eerste ontwerp, omdat dit kostbaar en arbeidsintensief was en 
er niemand was die het op vrijwillige basis zou kunnen coördineren. Inmiddels is er afgestapt van het 
idee van zelfbouw en wordt er gekeken naar prefab.  
De werkgroep bestaat uit 10 enthousiaste vrijwilligers. Er zijn afspraken met een aantal prefab 
bouwers gemaakt en er is een info-map gemaakt. Hierbij is er aandacht voor de mogelijkheid voor 
terugbouw naar 28 m2.   
Als het financieel mogelijk is, gaan we de bouwfase in. In voorjaar gaan we weer in gesprek met 
Cordaan en andere organisaties en hebben we ook weer overleg met andere parken voor verdere 
uitwerking van de verhuur. 
 
De werkgroep wil dat uitstraling van het huisje aansluit op de bestaande huisjes. Er is hard gewerkt 
om donaties binnen te halen. Nu is er ongeveer € 25.600,- en daar komt nog € 2400,- bij dat 
verkregen is door verkopen op Marktplaats, dus het startbedrag is zo’n € 2800,-. Los daarvan lopen 
er nog twee aanvragen bij fondsen, die er hoopvol uitzien.  
We hopen op het vertrouwen van de leden. 
 
Er worden een aantal vragen gesteld: 
Vraag: in verbad met Cordaan, is de vraag of dagbesteding de bedoeling is? 
De bedoeling is dat het sociaal huisje zo’n 20 weken in het seizoen verhuurd wordt. Er wordt wel 
nagedacht over winterdagbesteding, maar dat is nog niet concreet. De verwachting is dat het in het 
seizoen vol zal zitten, als niet het geval is, is dagbesteding een mogelijkheid. 



Het is de bedoeling dat het sociaal huisje zichzelf zal kunnen bedruipen. Alleen kan dat nu nog niet, 
omdat het nog in de opstartfase zit. Op andere parken als Amsteglorie en Ons Buiten lukt dat ook, 
dus we verwachten dat het zeker succesvol zal zijn. 
 
Vraag: Waarom de wens om een groter huisje te maken?  
Dat is vanwege de mogelijkheid om toegankelijk te zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. 
Maar het wordt gebouwd met duidelijk mogelijkheid om de oppervlakte weer te verkleinen tot 28 
m2. 
De doelgroep is niet uitsluitend mensen met een lichamelijke beperking. 
Vraag: Er zijn afspraken gemaakt met Doras, Cordaan en de Regenboog over kortingen ed. Wat voor 
een afspraken zijn dat? Gaat het om verplichtingen? Verbindingen we ons ergens aan?  
Er zijn geen afspraken over kortingen gemaakt, maar over de selectie van mensen uit de doelgroep. 
De bedoeling is dat de kosten € 100,- per week zijn. Cordaan heeft gezegd dat ze dat willen betalen 
voor hun mensen. Dat is enige afspraak. 
Leden kunnen ook gasten aandragen, maar het moet wel gaan om mensen die weinig te besteden 
hebben. 
Vraag: Door wie worden de extra werkzaamheden gedaan? Het is een langdurend project.  
De leden van de groep hebben zich er voor langer aan verbonden. 
Vraag: Is de verbinding met mensen met een fysieke beperking nieuw? 
Vaak krijgen oudere tuinders op leeftijd fysieke beperkingen. Het idee om voor hen iets te doen 
bestond al langer, maar er is nooit iets van gekomen. Deze doelgroep alleen is te klein, vandaar de 
uitbreiding van de doelgroep. Iedereen die kwetsbaar is, is welkom om er een week te verblijven.  
Er is ook een vraag van de gemeente om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een 
taakstraf een rol te geven. Net als de kinderen van Orion. Daar wordt ook over nagedacht. 
 
Vraag: Eerder gelezen dat in december 2020 het bedrag van € 30.00 binnen was.  
Dat klopt dan niet met de huidige informatie? De tuinder zegt dat er eerder gevraagd is om 
transparantie en heeft het idee dat dat ontbreekt. 
Het bestuur kan zich niet herinneren dat dat bedrag eerde is gecommuniceerd.  
(Achteraf heeft het bestuur achterhaald dat een externe partij dat ten onterechte heeft 
gecommuniceerd.) 
Vraag: Waarom steeds vragen stellen aan andere parken?  
Andere parken zijn ons voorgegaan in dit traject en daar kunnen we alleen maar van leren. 
Vraag: Er is een bouwbegroting en een exploitatiebegroting voorbij gekomen. 
Waarover stemmen we?  
Er is meer geld nodig dan er binnen is, de bouwkosten zijn recent erg gestegen. Dus is er meer geld 
nodig. Mocht het allemaal niet lukken, dan wordt het huisje teruggegeven aan Tuinwijck. We willen 
blijven proberen om het te realiseren. 
 
Poll 3 
Gevraagd besluit: 
Het bestuur verzoekt de ALV om zich uit te spreken over de financiële bijdrage van tuinpark Tuinwijck 
aan het bouw- en tuinbudget.  
Leden kunnen kiezen uit de volgende opties (voor de periode dat het huisje nog niet in de verhuur is) 
 
1) De vereniging doneert het gehele resterende bedrag van € 10.000,=  
2) De vereniging doneert € 5.000, = en leent € 5.000, = aan het gastenhuisje en het gastenhuisje 
betaalt de lening in 5-jaarlijkse termijnen van € 1.000, = terug.  
3) De vereniging leent het gehele resterende bedrag van € 10.000, = aan het gastenhuisje en het 
gastenhuisje betaalt de lening in 10-jaarlijkse termijnen van € 1.000, = per jaar terug.  
4) De vereniging doneert of leent geen geld aan het gastenhuisje.  
5) Blanco 



1:  20/52 39% 
2:  11/52 
3:  10/52 
4:  11/52 
5:   0/52 
 
Poll 4 
Gevraagd besluit ronde 1: Het bestuur verzoekt de ALV om zich uit te spreken over de jaarnota van 
het gastenhuisje  
Leden kunnen kiezen uit de volgende opties 

1. Gastenhuisje betaalt de jaarnota  
2. Tuinwijck en het gastenhuisje delen de jaar nota: € 2,14 per tuinder  
3. Tuinwijck betaalt de jaarnota in zijn geheel: € 4,28 per tuinder  
 
1:   20/49 40% 
2:   12/49  
3:   17/49  

 
Vervolgvraag Poll 4: 
1 Gastenhuisje betaalt:   18/41 43% 
2 Tuinwijk betaalt:   21/41  
3 Blanco:    2/41 
 
Voorstel:  We kunnen de stemming hierover nog een keer schriftelijk laten verlopen, omdat het een 
erg krappe uitslag is. Daartoe wordt inderdaad besloten.  
 
7.Mededeling Bondsbestuur. 
Annemieke Timmermans van het Bondsbestuur vertelt dat er inderdaad de dag voor de vergadering 
een overeenkomst is met de gemeente is getekend. Goed dat Tuinwijck vier stippen heeft gehad van 
de AVVN. Er is een initiatief om heel Noord tot natuurgebied te bestempelen. In december is de 
bondsvergadering. De stukken daarvoor staan in de Vroegop en online. Annemieke is weer kandidaat 
en de bond is altijd op zoek naar nieuwe mensen. Op het moment is de bond bezig met het 
aanpassen van de reglementen. Namens Tuinwijck zullen Astrid Kuipers, Irene Bijl en René Roelofs  
  
8.Bondsvergadering 
Poll 5 
Gevraagd besluit: Het bestuur verzoekt de ALV van Tuinwijck om akkoord te gaan met de 
bondsafgevaardigden en ze een mandaat te geven om tijdens de Bondsvergadering op 11 december 
hun stem uit te brengen over de geagendeerde onderwerpen.    
 
Eens:   30/39 77%  
Oneens:    1/39  
Blanco:    8/39  
 

9. Gebruik kantine oefenruimte:   
Vraag: is de kantine niet van de gemeente?  
Nee, de kantine is van Tuinwijck. Er is een grote behoefte om van de kantine gebruik te maken, ook 
door externen. 



 
Poll 6 
Gevraagd besluit: Het bestuur verzoekt de ALV van Tuinwijck zich uit te spreken over het gebruik van 
de kantine als oefenruimte 
 
Eens:    33/44 75% 
Oneens:     8/44 
Blanco:     3/44 
 
Het gaat nu om een proef tot 1-4 daarna gaan we evalueren. 
 
10: Rondvraag 
Vraag: Is het niet een abrupte wijziging dat tuinbeurten van 70 naar 75 zijn gegaan? 
Dat is al lang geleden door de bond besloten. 
Vraag: Wat als tuinders zich niet aan afspraak houden?  
Dan volgt er een aanschrijving, een boete, een gesprek. Dossier opbouw en uiteindelijk het opzeggen 
van het lidmaatschap. 
Vraag: kan er nog winterbewoning worden aangevraagd 
Winterbewoning kan niet meer aangevraagd worden, Dat had al eerder moeten gebeuren. Er zijn 
strenge regels om permanente bewoning te voorkomen. 
Vraag: op bepaalde stukken van het park zijn de heggen wel erg hoog moeten deze niet lager?  
Reglementair Ja, is dit de bedoeling, maar soms is een situatie al 30 jaar zo. Dit ook met allerlei 
aanbouw. Daar moet in de toekomst meer aandacht voor zijn / discussie over plaatsvinden. 
 
De voorzitter bedankt alle deelnemers. We hopen dat de volgende vergadering weer live plaats kan 
vinden. 
De stemming over het gastenhuisje zal nog een keer schriftelijk plaatsvinden en de kascommissie zal 
gevraagd worden om het te controleren.  
Felicitaties voor penningmeester die vandaag jarig is. 
Denk aan het afsluiten van het water, want er komt weer koud weer aan.  
Dank aan alle vrijwilligers. We moeten het samen doen. Als er iets is, meld het dan. 
Fijne dagen zorg goed voor uw zelf en voor elkaar. 

 


