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Notulen ALV Volkstuincomplex Tuinwijck
Datum 3 juni 2017

Aanwezig
Dagelijks bestuur: Mw Astrid Kuiper (voorzitter tuin 175), Mw Roos Eelman, (vicevoorzitter, tuin 199), Mw
Ans Posch, (eerste secretaris, tuin 32)
Algemeen bestuur: Mw Yvette Korzelius (tuin 208), Mw Marcella Wolff (tuin 198), de Heer Floyd Fransman
(tuin 178), de Heer Karel Schram (tuin 7),de Heer Henri Blommers (tuin 200)

Afwezig Mw Sonja Brilman 2e secretaris (tuin 217), verhinderd door andere verplichtingen
Aanwezige leden: 73
Afmeldingen: Mw M v.d. Luit, tuin 212, de Heer A. van Hamond tuin 149, Mw Janssen tuin 192,
Mw A. Koksma, tuin 147
1. Opening
Mw Kuiper opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Zij licht de afwezigheid van Mw Brilman toe.
Voorts wordt er een moment stilte in acht genomen om de tuinders die ons afgelopen jaar ontvallen zijn te
gedenken.
Dat zijn: de Heer Jansen, tuin 17, de Heer Kesteloo, tuin 3, Mw van Boxtel, tuin 218, de Heer May, tuin 193

2. Mededelingen
Mw Kuiper doet het verzoek om trailers en aanhangwagens weg te halen ivm gebrek aan ruimte in het
weekend en mooie dagen.
In augustus wordt u gevraagd de watermeterstanden door te geven. Dit jaar is het bestuur echter bezig met
de nulmeting en komen er 2 mensen van de watercommissie ook de stand opnemen om te controleren of
deze juist zijn.

3. Ingekomen stukken
Er is 1 ingekomen stuk met opmerkingen/vragen over de jaarrekening. Deze vragen zijn inmiddels
beantwoord.
Er is een verzoek van de aanstaande jeugdcommissie binnengekomen. Dit verzoek behandelen we bij punt
6.
Er is een verzoek tot uitstel van agendapunten 4 t/m 8 betreffende de jaarstukken binnengekomen.
De reden is dat de jaarstukken niet op tijd zijn verstuurd. Deze punten worden nu ter behandeling
doorgeschoven naar 24 juni.

4. Agenda bondsvergadering 10 juni.
De agenda voor deze vergadering stond in de Vroegop.

Er zijn naar aanleiding daarvan geen vragen of opmerkingen.
Mw Kuiper en de heer Blommers zullen als afgevaardigden van het bestuur van Tuinwijck de vergadering
bijwonen. Mw A. Berkman, tuin 77, vertegenwoordigt Tuinwijck als lid.

1. Benoeming bestuursleden
Mw Eelman, vicevoorzitter, heeft een leuke nieuwe baan en heeft daardoor helaas te weinig tijd om haar
bestuursfunctie als vicevoorzitter te kunnen uitoefenen. Ze is niet herkiesbaar, er is dus een vacature.
Mw Brilman, 2e secretaris, is herkiesbaar. Zij wordt bij acclamatie opnieuw gekozen.
Vacature penningmeester
Mw Khairali is vanaf half januari geen penningmeester meer.
Er melden zich tijdens de vergadering geen kandidaten voor de vacatures.
Als u belangstelling heeft in een van bovenstaande functies kunt u zich aanmelden bij het bestuur.
Mw van Hecke, algemeen bestuurslid, heeft, wegens persoonlijke omstandigheden, in maart haar
bestuursfunctie neergelegd. Zij blijft het bestuur wel ondersteunen bij hand- en spandiensten.
Mw Kuiper bedankt de scheidende bestuursleden; zij krijgen bloemen en een cadeaubon voor hun inzet.
Mw Khairali weigert helaas de bloemen en cadeaubon in ontvangst te nemen.

11. Benoeming commissieleden
Kantine/ontspanningscommissie
De Heer Wil Jansen treedt toe tot de kantinecommissie.
De commissie kan nog meer mensen gebruiken. U kunt zich aanmelden bij de Heer IJsbrand Wals
Beschoeiingscommissie
Er zijn nu 3 mensen beschikbaar, dat is voldoende.
De commissieleden zijn: de Heer T. Witte,tuin 135; de Heer L.J. Wijnsma, tuin 106; de Heer N. Troost, tuin
50.

12. Benoeming Duurzaamheidsommissie
In vorig tuinseizoen is er een ideeënavond georganiseerd. Er werden veel ideeën over duurzaamheid op het
park geopperd. Dit heeft geleid tot het oprichten van een duurzaamheidscommissie.
Deze commissie bestaat uit: Mw Liset Boukema, tuin 155, De Heer Leo van der Meer, tuin 2, Mw Babette
van Diggele, tuin 110.

13. Jeugdcommissie
We heten de commissie van harte welkom. Zij bestaat uit: Mw Marcella Wolff, tuin 198; Mw Nicole
Lautenbach, tuin 188; de Heer Guido Zonneveld, tuin 200; Mw Jessica Heilbron, tuin 186.
Er is door hen een maquette gemaakt voor het speelveld. Mw Wolff geeft na de vergadering uitleg over de
opzet.
Uiteraard blijft het voetbalveld bestaan. Omdat de Heer Rinus May zich altijd hard heeft gemaakt voor de
aanleg en het behoud van het voetbalveld stelt Mw Kuiper voor het veld Mayveld te noemen.
Er wordt bij acclamatie voor gestemd.

14. Bestemming activiteit 100 jaar bond
De Bond bestaat dit jaar 100 jaar. Wij hebben als park 229 x € 5 = € 1145 gekregen.
Er worden 3 voorstellen gedaan door de leden.
- Investeer in het speelveld (Mw Jannie Verbeek, tuin 97)
- Schaf 100 bijen aan (de Heer Dennis Hendriks, tuin 13)
- Tuinfeest (de Heer Jaap Spoelder, tuin 152)
We nemen deze voorstellen mee in onze beslissing.

15. Wijziging Artikel 10 lid W van het Huishoudelijk Reglement
Er wordt ervaren dat de tijden waar binnen geluid gemaakt mag worden door het gebruik van elektrische
apparaten niet goed geregeld is. De meeste huisjes zijn rond de 40 jaar oud en er moet regelmatig iets
gerepareerd worden. Voor de verruiming van de tijden worden 3 voorstellen gedaan:
A. In het seizoen op woensdag van 13 tot 15 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur
De maanden april en oktober zijn toegevoegd om vrij te klussen.
B In het seizoen op woensdag van 18 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 13 uur
Van november tot 1 april kan er vrij geklust worden.
C Het blijft zoals het was, in het seizoen op zaterdag van 10 tot 12
Van 1 november tot 1 april kan er vrij geklust.
D Maak een verschil tussen tuin en klusgeluiden
Na verschillende voor- en tegenargumenten van een aantal tuinders is het volgende in stemming gebracht:
- woensdag van 17 tot 20 uur
- zaterdag van 9 tot 13 uur
- in april en oktober kan er vrij geklust worden.
Er wordt met een aanwezigheid van 73 stemmen gestemd.
Voor zijn 47, tegen 5 en 21 tuinders onthouden zich van stem.
Het bestuur legt dit voorstel als amendementswijziging voor aan de Bond.
Als het door de bond wordt goed gekeurd gaan de gewijzigde regels in. U wordt daar in een nieuwsbrief van
op de hoogte gebracht.
Bij overtreding van deze toegestane tijden kiest de meerderheid van de vergadering voor een sanctie in de
vorm van het uitvoeren van een extra werkbeurt.

16. Vergoeding lekkende waterleidingen
Deze winter zijn lekken in waterleidingen snel opgespoord. Gebleken is dat een aantal tuinders ondanks
waarschuwingen op de borden en de hekken hun waterleiding niet had afgesloten. Dit levert veel extra werk
en onnodige kosten op.
De vergadering besluit voor komende winter bij nalatigheid in het afsluiten van de waterleiding voor een
sanctie van € 100 per tuinder.
De heer Wil Janssen vraagt welk begrip gehanteerd wordt door het bestuur. Er wordt gesproken over
vergoedingen en sancties. Het woord vergoeding moet omgezet worden in boete.
De laatste jaren zijn bij tuinen die hun meterstanden niet opgaven schattingen gehanteerd. Dat kan nu
resulteren in flinke rekeningen voor sommige tuinders.
De Heer Janssen vraagt om opheldering over de nulmeting.
Mevrouw Kuiper geeft aan dat van alle tuinen afgelopen najaar meterstanden zijn doorgegeven. We hebben
zelf de meterstanden opgenomen van tuinen die geen meterstand doorgaven maar hebben geen check
gedaan bij tuinen die het zelf doorgaven.
Voor een volledige nulmeting zal het bestuur in augustus bij alle tuinen zelf de meterstanden opnemen.
De Heer Janssen vindt dat het niet juist was van het bestuur om een gedeelte van de hoge rekening aan een
tuinder kwijt te schelden. Ook al is er door een voormalig bestuurslid jarenlang voor haar een verkeerde
stand doorgegeven waardoor er een aantal jaren te weinig betaald is. Dat is niet terecht, er moet betaald
worden voor het water dat verbruikt is.
Waar van akte.

17. Open tuinen dag
Mevrouw Wolf vertelt dat de open tuinen dag op 25 juni samen met Kweeklust wordt georganiseerd en
uitgevoerd. Er zal op deze dag extra aandacht zijn voor het 100 jarig jubileum van de bond.

18. Jubilarissen

De jubilarissen die langer dan 25 en zelfs langer dan 40 jaar tuinder zijn op Tuinwijck krijgen als trouwe
tuinder een oorkonde en een bloemetje.
De jubilarissen die niet konden komen, of toch nog door de administratie zijn heen geslipt krijgen binnenkort
alsnog deze attentie op de ALV van 24 juni.

19. Rondvraag
-

Mw Petri Matthesius, tuin 94 zou graag in aanmerking komen voor een plekje voor haar bootje in het
haventje. Zij vraagt hoe dat nu geregeld is, er staan nummers bij de plekjes.
Mevrouw Astrid Kuiper antwoordt dat we in gesprek gaan met de mensen die graag een bootje c.q.
kano willen aanleggen en de mensen die dat al doen en daar een kleine vergoeding voor betalen.

-

De heer Spoelder vraagt of de vuilnisbakken weg gehaald kunnen worden. Ze zitten propvol met vuil
dat er niet in hoort en niemand ruimt het op. Mevrouw Kuiper merkt op het ook gezien te hebben, Zij
heeft het bewust niet opgepakt in de hoop dat tuinders elkaar hierover aanspreken,
zoals nu gebeurt door de heer Spoelder. De vergadering spreekt af dat de vuilnisbakken op de
eerstvolgende werkbeurt worden weg gehaald.

-

Mw Khairali legt uit waarom zij afgelopen januari aan een aantal tuinders een email gestuurd heeft
waarin zij een toelichting geeft over een aantal zaken.
Zij geeft aan dat zij desgewenst uw eventuele vragen daarover wil beantwoorden.

-

Mw Anita Wijland, tuin 161, merkt op dat het onkruid op sommige paden hoog staat en er te veel
overhangende takken zijn.
Mw Kuiper vraagt of mw Wijland een rol wil spelen in de controle daarop. Mw Wijland wil dit tijdens
een werkbeurt zeker doen.

20. Sluiting
Mw Kuiper vraagt nogmaals of er nog vragen/opmerkingen zijn over de bondsvergadering volgende week
zaterdag?
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Voorts geeft zij aan dat tijdens de “brand” en rook in de kantine vorige week opviel op dat de brandweer last
heeft van overhangende takken op de paden. Om een goede doorgang voor brandweerauto’s en
ambulances te garanderen is het noodzakelijk dat takken niet lager dan 3 meter boven de grond hangen.
Mw Kuiper verzoekt iedereen vriendelijk regelmatig overhangende takken bij te snoeien.
Mw Kuiper bedankt een ieder die zich inzet voor Tuinwijck, zowel in commissies als extra als vrijwilliger.
Er volgt een applaus voor alle vrijwilligers.
Zij vraagt iedereen nog eens na en mee te denken over het vervullen van de vacatures, met name die van
penningmeester.
Zij schorst de vergadering met de wens dat we gezamenlijk Tuinwijck mooi houden en nog mooier maken!
De volgende ALV, waar met name de financiële stukken en het jaarverslag besproken zullen worden, vindt
plaats over 3 weken op zaterdag 24 juni om 13 uur.

