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                 Voorstellen gastenhuisje najaars-ALV  
                 27 november 2021 

 

In de najaars-ALV 2018 hebben wij (werkgroep gastenhuisje) een presentatie gehouden over  

de enquête die de leden over het gastenhuisje hadden ingevuld.  

Uit de enquête kwam naar voren da (er waren meerdere keuzes mogelijk):  

• 55% voor een bijdrage uit de eigen middelen van Tuinwijck was.  

• 40% voor een kleine contributieverhoging was.  

• 60% voor het zoeken naar donaties was.  

Voorstel 1: de vereniging draagt bij aan het bouw- en tuinbudget. 

De vereniging draagt bij aan het bouw- en tuinbudget.  
Het saldo voor het huisje en de tuin is ruim € 20.000,=. Dat heeft de werkgroep dankzij  
hulp van heel veel sympathisanten bijeen gebracht.  

We hebben echter ruim € 30.000,= nodig voor de bouw van het huisje en de 
tuininrichting. De werkgroep heeft bij twee kleine fondsen aanvragen ingediend, voor een 
bedrag van 10.000 euro. Wij verwachten voor het einde van het jaar antwoord te krijgen 
van deze fondsen. 

We stellen voor dat de vereniging (een deel van) dit resterende bedrag van               
€ 10.000,=  doneert of leent.  

De tuinders kunnen aangeven of zij kiezen voor:  

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. 

Toelichting bij voorstel 1:  
Wij hebben gezocht naar donaties en hebben een crowdfunding gedaan. Inmiddels hebben wij  
€ 20.000,= in kas. Voor het bouwen van het huisje en de aanleg van de tuin hebben wij  € 
30.000,= begroot. Dit betekent dat wij nog € 10.000,= nodig hebben. Uit de uitkomsten van de 
enquête bleek dat een groot percentage van de leden voor was om bij te dragen uit eigen 
middelen. 
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Voorstel 2: de jaarnota van het gastenhuisje 

Hoe wordt de jaarnota van het gastenhuisje betaald?  
U kunt stemmen voor de optie 1, 2, of 3. 

 

 

1  2  3 

Gastenhuisje betaalt 
de  jaarnota 

Tuinwijck en het 
gastenhuisje  delen de 
jaarnota 

Tuinwijck betaalt de   
jaarnota in zijn geheel. 

€ 975,75  € 487,88  € 975,75 

€ 0,00 per tuinder  € 2,14 per tuinder  € 4,28 per tuinder 

 

 

Toelichting bij voorstel 2  

Het gastenhuisje wordt een algemene voorziening van Tuinwijck, zoals ook op andere  

tuinparken het geval is waar de jaarnota door de vereniging wordt opgebracht. Wij 

geven u drie opties.  

 

Naast deze voorstellen sturen wij ook de bouwbegroting en de 
exploitatiebegroting mee met meer uitleg over  de stand van zaken.  
Mocht u vragen hebben stuurt u dan een e-mail naar  
tuinwijcklogeerhuisje@gmail.com 

 

 

d.d. 31 oktober 2021  

De werkgroep gastenhuisje 


