
Notulen ALV 4 juni 2022 14:00 uur in de kantine van Tuinwijck 
 
Aanwezige tuinen: 7, 11, 13, 17, 33, 34, 38,39,49, 50, 51, 52, 53, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 87, 88, 
89, 92, 94, 97, 99, 103, 108, 113, 115, 117, 118, 124, 125, 128, 132, 134, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 
156, 157, 158, 161, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 182, 183, 185, 188, 191, (192), 
193, 198, 199, 201, 202, 204, 209, 214, 215, 217, 218, 222, 228, 229 
 
Afgemelde tuinen: 124, 155, 187, 198, 200  
 
 

Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. En verwoordt dat het fijn is dat we weer live kunnen 
vergaderen. Er is geen vertegenwoordiging van de bond, omdat er deze dag meerdere ALV’s waren.  
We herdenken gezamenlijk een aantal tuinders die ons ontvallen en houden een minuut stilte. 
De gemeente heeft een vervelende mededeling gedaan. Naar aanleiding van een wandeling is 
geconstateerd dat er veel illegale bouwsels zijn en de gemeente wil daarop gaan handhaven. Het is 
dus beter om die weg te halen, voordat de gemeente dat gaat doen.  
 
Notulen ALV 27-11-2021: Er zijn geen opmerkingen, goedgekeurd. 

 
Jaarverslag: Geen opmerkingen. Dank aan inzenders van verslagen, goedgekeurd. 
 
De financiële rapportage 
N.a.v. de vragen van de tuinders van tuinen 211 en 215: Deze vergadering gaat om een terugblik naar 
het afgelopen jaar. Deze vragen hebben betrekking op de begroting van Tuinwijck en die wordt in de 
najaars-ALV besproken. Maar op zich zijn we wel bezig om de uitgaven van zaken naar voren te halen 
en ziet het bestuur ook dat sommige tuinders het in deze tijd financieel moeilijk hebben. De 
suggestie wordt meegenomen voor het najaar.  
De tuinder van tuin 157 heeft vragen gesteld over het terugvragen van te betalen BTW. De 
penningmeester legt uit dat het daarbij niet om een balanspost gaat. Vraag: wat zijn de kosten van 
de barcommissie? Antwoord: Dit zijn o.a. de kosten voor het kassasysteem, internet, pinapparaat, 
pinkosten, Hanos-leveringen en licenties. 
De tuinder van tuin 157 kan de balans niet vinden in de winst- en verliesrekening. Antwoord: Deze is 
per ongeluk niet op de website geplaatst. Hij is er wel en is in te zien en zal nog op de website gezet 
worden.  
De tuinder van tuin 157: De volkstuinen zijn sinds kort BTW-plichtig, maar daarmee is het ook 
mogelijk om BTW terug te vragen. Hij stelt voor om dat ook inzichtelijk te maken.  
Paula Bollen geeft toelichting op het décharge verlenen van de kascommissie. 
Het financieel verslag is goedgekeurd. Er waren 5 blanco stemmen. 
 
Benoemingen en aftreden van bestuursleden 
Voor het bestuur wordt Ron Veerman, tuin nummer 167 voorgedragen als bestuurslid. Ron stelt zich 
voor.  
Peter van der Wel, Astrid Kuiper en Yvette Korzelius zijn herkiesbaar. 
 
Er zijn 78 stemgerechtigden aanwezig en 5 afgegeven machtigingen  
Astrid: voor: 65 - tegen:  11 - blanco: 4 = 80 
Yvette: voor: 74 - tegen: 3 - blanco: 2 = 79 
Peter: voor: 67 - tegen: 2 - blanco: 4 = 82 
Ron: voor: 72 - tegen: 1 - blanco: 5 = 78 
 
De kascommissie zoekt nieuwe leden. De tuinders van tuin 17 en tuin 183 melden zich hiervoor aan. 



De verfraaiing zoekt ook mensen. Maartje geeft een toelichting. Nicole vult aan dat er behoefte is 
aan iemand die kennis van planten heeft. En het is wel de bedoeling dat iemand die zich aanmeldt op 
zaterdagen beschikbaar is. 
Daarnaast is het bestuur ook op zoek naar een nieuwe ledenvertegenwoordiger voor de 
bondsvergadering die twee keer per jaar wordt gehouden. De tuinder van tuin 53 stelt zich hiervoor 
beschikbaar. Dit gaat in vanaf najaarsvergadering.  
 
Update gastenhuisje 
Sonja Brilman, geeft namens gastenhuisje een toelichting op de stand van zaken. Het gastenhuisje 
heeft nu ruim 28.000 euro in kas en het bedrag groeit nog verder. De bond is akkoord gegaan met 
bouwplannen, maar heeft alleen gevraagd om een aanvullend plan voor een eventuele terugbouw, 
mocht dat nodig zijn.  
Wanneer er een akkoord is, kan er met de bouw worden begonnen.  
De tuinder van tuin 215 wil een stemming over het voorstel dat de bouw van het gastenhuisje voor 1 
mei 2023 klaar moet zijn en het anders teruggeven moet worden.  
Antwoord: Het gastenhuisje heeft niet alles zelf in de hand. Ze zijn ook afhankelijk van externe 
factoren zoals corona, de bond, de gemeente. Het is dus moeilijk om dergelijke afspraak te maken. 
Bovendien vervult het gastenhuisje een belangrijke rol bij het ten uitvoer brengen van de wensen 
van de gemeente, die wil dat de volkstuinen zich open stellen voor een groter publiek en meer 
mensen er gebruik van te laten maken. De tuinder van 158 zegt daarom dat het gastenhuisje 
belangrijk is voor het behoud van het tuinpark.  
De tuinder van tuin 81 stelt voor om de stemming uit te stellen, omdat het haar overvalt.  
De meerderheid wil de stemming uitstellen naar najaarsvergadering. De plannen komen op de 
website en de borden. 
 
Volkstuinnota 
De tuinder van tuin 134 vraagt of het onderhoudsfonds van de bond gebruikt kan worden voor het 
gastenhuisje. Antwoord: Er is nog geen onderhoudscontract en geen huurcontract. Daar wachten we 
nog op. Daarom kan de gemeente ook de nieuwe prijen nog niet in rekening brengen. De bond heeft 
gezegd: ‘geen huurverhoging zolang er geen contract is’. Waarschijnlijk gaat de verhoging per 1 juli 
dus niet door. Er moet nog een verdeelsleutel komen. Het kan niet zo zijn dat parken die geen 
reserveringen hebben gedaan, een beroep kunnen doen op het fonds ten koste van parken die dat 
wel hebben gedaan. 
 
Als er mensen zijn die mee willen helpen met het ontwikkelen van plannen, kunnen die zich bij het 
bestuur melden. 
We werken ook samen met de andere parken in Noord. 19 juni is er een open-tuinendag in Noord. 
 
Windturbines 
Sonja Brilman geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de windturbines. Er is 
een nieuwe stedelijke adviesraad voor de gemeentelijke plannen met de windturbines opgericht. Er 
is daarin 1 tuinder die de noordelijke parken vertegenwoordigt en 1 tuinder die de vrije parken 
vertegenwoordigt. Het is belangrijk om alert te zijn. Wat betekent bijvoorbeeld geluid van de 
windturbines voor een volkstuinpark Dat wordt onderzocht. Op dit moment mag een windturbine op 
een afstand van 200 meter van een park staan. Het is de vraag wat daarvan de gevolgen zijn.  
 
VroegOp 
Agendapunt 4 tuinders die met een opheffing worden geconfronteerd voorrang op aspirant-tuinders. 
Voorstel tuinder tuin 183: een quotum instellen, zodat deze tuinders evenredig over de verschillende 
volkstuinparken verdeeld worden.  
Stemming: meerderheid stemt in met het voorstel. 
 



Slagboom parkeerplaats  
Het laatste jaar staan er vaak veel auto’s op parkeerplaats die niet van (bezoekers van) Tuinwijck zijn. 
Binnen drie jaar wordt ook overal in Amsterdam-Noord betaald parkeren ingevoerd. Daarom is het 
verstandig om een slagboom aan te laten leggen bij de parkeerplaats, zodat de (bezoekers van) 
tuinders er wel een plekje kunnen vinden om te parkeren. De kosten voor een slagboom liggen rond 
de € 15.000,-. Het is de bedoeling dat tuinders dan met een druppel toegang tot de parkeerplaats 
hebben. Een tuinder kan dan kan dan ook eventueel bezoek met de druppel toelaten. In najaar zal 
hierover gestemd worden. 
 
Rondvraag 
- De tuinder van tuin 152 heeft een vraag: ze wil tuinders vragen om naar het hek te gaan als ze een 
bestelling hebben gedaan, om deze op te halen, want de koeriers die nu vaak naar de huisjes gaan 
rijden vaak veel te hard over de paden.  
 
- De tuinder van tuin 157 heeft een vraag over het speelveld. Er zijn op het speelveld veel dingen 
gecreëerd, wilgentakken neergelegd, een berg gemaakt, een stuk van het grasveld afgehaald en er is 
een bloemperk in het speelveld gemaakt. Dit perk is weer dichtgegroeid. Hij verzoekt om het 
speelveld als speelveld te behouden.  
 
- De tuinder van tuin 168, houdt zich vooral bezig met het binnenwater. Het is nu schoon. De 
kwaliteit is sterk verbeterd. De storm eerder dit jaar was heftig. Er zijn toen veel spullen in de sloot 
terecht gekomen. Vis kan uitgezet worden. Hij verzoekt om rekening met gevolgen van noodweer te 
houden. Te voorkomen dat dingen weg kunnen waaien en te zorgen dat de dakgoot schoon is en de 
afvoer goed werkt. Bedankt voor het baggeren. 
 
Eindelijk is de oprit naar de kantine voor mensen met een beperking af, dank aan de mensen die zich 
hiervoor hebben ingezet. De tuin is van ons allen. De inzet van ons allen daarvoor is belangrijk.  


