
Geachte leden, 

Bijgaand een korte toelichting op de begroting 2023 van ons Tuinpark Tuinwijck.  

Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met de financiële afdeling van de Bond van 

Volkstuinders waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. 

Momenteel zijn het barre tijden, de klimaat- en energiecrisis  houden ons allen druk bezig, onzekere 

tijden.  

Uw bestuur heeft ervoor gekozen de begroting duurzaam en sluitend te maken. Waarbij onze 

gedachte is aan de tuinders met een kleinere beurs. Daarvoor is er gekozen om dit jaar de jaarlasten 

van de voorziening te halveren. Dit ziet u terug in de jaarlasten. Er is een bedrag van € 100,00 in 

mindering gebracht. Volgend jaar zullen we hier opnieuw naar kijken.   

We hebben als vereniging een spaarpot en we doen ons best deze zo goed mogelijk in te zetten.  

Ons complex heeft, in de afgelopen 48 jaar, weinig onderhoud aan de bomen gehad. Hier gaan we de 

komende tijd extra aandacht aan besteden.    

Baten 

De onderhoudsbijdrage van het stadsdeel in 2023 niet opgenomen omdat deze pas volgend jaar 

bekend is.  

De advertentieopbrengsten zijn minimaal omdat er nog maar 1 adverteerder is. Acquisitie is hier 

wenselijk.  

In 2020 en 2021 hebben wij een stijging gezien van de overige inkomsten van onze vereniging dit 

kwam door de vele inschrijvingen van aspirant leden. Dit jaar beduidend minder inschrijvingen en de 

verwachting is dat in 2023 gelijk zal blijven aan 2022.  

Lasten 

De kosten van de leden zijn iets verhoogd dit heeft te maken met de inflatie waar we allemaal mee te 

maken hebben. Uitgegaan van de werkelijke kosten van 2021 is 2023 begroot.  

De algemene verenigingskosten zijn omlaag gegaan in 2023, dit is terug te zien In het MJOP idem 

voor de huisvestingskosten het onderhoud van de gebouwen.  

De bankkosten zijn verlaagd dit komt doordat de banken de rente op positief saldo hebben gewijzigd.  

Mooi om te zien is dat de waterafname omlaag is gegaan ondanks de warme zomers.  

De elektra kosten voor 2023 zullen zo goed als gelijk blijven. Er is door het bestuur begin 2022 een 

nieuw contract afgesloten met onze energieleverancier met een minimale verhoging voor een 

periode van 4 jaar.  

De gelden die bijeen zijn gebracht door de leden die zijn aangesloten op elektra is op advies van de 

BvV en de accountant blijven staan op de elektra rekening. Dit is puur voor onderhoud en 

calamiteiten aan het elektriciteit netwerk. 

Het te organiseren feestje door de elektracommissie zal uit andere middelen worden bekostigd.   

 

 Laten we in 2023 er weer een mooi tuinjaar van maken. 

Namens het bestuur, Irene Bijl 

November 2022. 

 


