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colofon redactie

Tuinpark Buikslotermeer

Afdeling van de Bond van Volkstuinders Amsterdam
Volendammerweg 305 1027 EA Amsterdam Tel.: 020-8943399 (spreek voicemail in)
www.tuinparkbuikslotermeer.nl email: bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl
Redactie tuinkrant
Arie Snel (teksten)
Guus van Veen (teksten en
vormgeving)
		
Jan de Jong (eindredactie)

tuin 227
tuin 221
tuin 179

Redactie website
Jan de Jong
tuin 179
webmaster@tuinparkbuikslotermeer.nl
Drukwerk
Bond van Volkstuinders
Volendammerweg 301
1027 EA Amsterdam
Advertenties
Voor info en tarieven
Post- en krantbezorging
Jan Terweij

Nieuwe Kopij
De volgende tuinkrant verschijnt
begin juni 2014
Wilt u een bijdrage leveren aan onze
tuinkrant? Ook foto’s zijn welkom.
Mail uw bijdrage voor 15 mei naar
redactie@tuinparkbuikslotermeer.nl
De redactie behoudt zich het recht voor
om ingezonden stukken te weigeren, in te
korten en of aan te passen. Onderteken uw
stukken want anonieme stukken worden
niet geplaatst.

Goed om te weten
tel 06-23237380
tuin 86

Ziekenhuis Boven IJ
Statenjachtstraat 1 1034 CS Amsterdam
tel: 020-6346346

Alarmnummer brandweer / politie
tel: 112
Politie
Bureau Waddenweg tel: 0900 8844
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van het bestuur

van het bestuur

Kom naar de vergadering

e

D

eze tuinkrant staat grotendeels in het
teken van de voorjaarsvergadering op
17 mei. Tijdens deze vergadering behandelen we traditiegetrouw de jaarstukken van
2013. Maar tijdens deze vergadering is het
van groot belang dat er nieuwe bestuursleden worden gekozen. Ewald van Wilsem
en Suzan Dogan treden af en dus zakt
het aantal bestuursleden onder het minimum aantal van vijf. Bovendien zoeken we
al sinds vorig jaar zomer naar een nieuwe
secretaris en nu ook naar een nieuwe penningmeester. Als we geen mensen voor
deze functies vinden komt alles stil te liggen. De nood is dus hoog en ik wil iedereen
oproepen na te denken over kandidaten.
Verder staat op de vergadering het elektraplan weer op de agenda. Inmiddels heeft

53% van de tuinders aangegeven een elektraaansluiting te willen. Dat is nog niet de
afgesproken 60% die we met elkaar hebben
afgesproken. U kunt zich nog steeds inschrijven. U vindt een inschrijfformulier in deze
tuinkrant. Het bestuur is echter van mening
dat we er zo dichtbij zitten, dat we voorstellen het percentage nu te verlagen naar
50% betalende leden. Dit geeft ruimte om
in september te kunnen beginnen met de
aanleg van het elektranetwerk.
Kortom, het wordt weer een belangrijke
vergadering en ik roep u allen op vooral te
komen op 17 mei. Er zijn vele belangrijke
besluiten te nemen. Het wordt wederom
een spannend jaar voor ons tuinpark. Laten
we er samen iets moois van maken.
Chris de Wild Propitius voorzitter

van de redactie

...en verras ons!
M

et dit prachtige voorjaar is het een genot om op de tuin te zijn.
En zeker met de regen die we onlangs hebben gehad is het een
groot plezier om alles weer tot bloei te zien komen. In deze tuinkrant
hebben we diverse tuintips naast de nodige stukken om u voor te bereiden op de komende bestuursvergadering. De voorzitter doet een
oproep in deze krant die ik alleen maar kan ondersteunen: NIEUWE
BESTUURSLEDEN. Ik hoop dat ze zich van te voren aanmelden.
Geniet van de krant en van de tuin en verras ons met uw aanwezigheid op de voorjaarsledenvergadering of als nieuw bestuurslid.
Met een vriendelijke groet,
De redactie, Arie Snel tuin 227
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Het bestuur
nodigt u uit voor het
bijwonen van

de voorjaarsledenvergadering
op zaterdag 17 mei
om 13.00
in het clubhuis
aan de
Volendammerweg
305 te Amsterdam

e
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boek

Zelf Geboerd , deel 2,
van Marian Flint, Snor & Boot

I

k vond dit boek in een design
winkeltje: Magazin op de Czaar
Peterstraat. (Moet je naar toe
als je van mooie spullen houdt.
Veel spullen komen van allerlei
ontwikkelingstrajecten, dus het
steunt ook nog een goed doel)
Urban Farming is hot. Dit boek
geeft een les in de basics van
urban farming, dus: hoe maak je
een groententuin in kisten, of hoe maak je een
verticale tuin. Maar je kunt ook je eigen bijen

gaan houden en zelf honing gaan
maken en je krijgt een handleiding
in zelf kippen houden. En als je het
leest denk je: ik ga het doen. Zo
eenvoudig en helder is het uitgelegd aangevuld met prachtige
praktische tekeningen. Daarnaast
staat het vol met zaaitips en
eenvoudige recepten. Het is een
boek dat leuk is om steeds weer
doorheen te bladeren en ideeën op te doen.
Arie Snel, tuin 227

oproep

Plantenruil
&rommelmarkt
3 mei
wordt dit jaar gehouden op zaterdagmiddag

rondom het clubhuis

recept

Zoete courgettecake met gember,
walnoten en olijfolie
Nodig voor 1 cake:
125 gr walnoten
2 eieren
200 gr rietsuiker
100 ml olijfolie
200 gr bloem, gezeefd
2 tl bakpoeder
1 el koek - of speculaaskruiden
½ tl gemberpoeder
500 gr courgette, fijn geraspt
100 gr poedersuiker
3 el gembersiroop
½ tl zout
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V

erwarm de oven op 180 graden. Spreid de walnoten
uit over de bakplaat en rooster ze 6-8 minuten in de
oven. Laat ze afkoelen en hak ze grof. Klop in een kom de
eieren en rietsuiker met een mixer tot een dikke vla. Voeg
de olijfolie, de bloem, het bakpoeder een halve theelepel
zout, de koekkruiden en het gemberpoeder toe en schep
luchtig om. Schep op het laatst ook de gehakte walnoten
door het beslag. Schenk het beslag in een met olie ingevette cakevorm en bak de cake 60-75 minuten gaar in de
oven. De korst moet droog en mooi bruin zijn, maar de
kern mag iets vochtig blijven. Haal de cake uit de oven en
laat 10 minuten rusten. Haal een mes langs de zijkanten
van de cake en kieper hem voorzichtig uit de vorm. Roer
een glazuur van de poedersuiker en de gembersiroop.
Schenk het glazuur over de cake..
Arie Snel, tuin 227

De plantenruil is in principe zonder geld.
Op de rommelmarkt zijn alle mensen met zelfgemaakte
spullen (zoals bijvoorbeeld sieraden) en met gebruikte
voorwerpen (vooral tuinspullen en -gereedschap) zeer welkom.
De rommelmarkt is niet commercieel, het gaat dus om kleine
bedragen. Uiteraard kan er ook geruild worden.
Rina Koper tuin 194
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website

De Gelukkige
Tuinman

D

it voorjaar was ik niet alleen blij dat het
tuinseizoen weer is begonnen. Op 21
maart, de eerste dag van de lente, gebeurde
er nog iets leuks: mijn nieuwe website ‘De Gelukkige Tuinman’ ging de lucht in.
Op de site houd ik een tuindagboek bij over
het groeien en bloeien van de planten in mijn
tuin, ik geef tips over tuinieren en vertel over
plantennieuws uit de media. Met mijn tuinverhalen wil ik graag mensen inspireren; het plezier en de voldoening van tuinieren overbrengen op anderen: dat is een beetje mijn streven.
Als psycholoog en journalist bij het maandblad Psychologie Magazine heb ik al vaker
geschreven dat tuinieren gelukkig maakt; wetenschappelijk onderzoek heeft het namelijk
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herhaaldelijk bewezen. Ik ervaar dat zelf ook
zo: tuinieren is een prettige manier om rust in
je hoofd te krijgen en je somberheid te relativeren en te verzachten. Sterker nog: je creëert
er positieve gevoelens mee, en de lichamelijke
beweging houdt je brein jong – waardoor je
concentratie en geheugen verbeteren. Vandaar dat ik mijn site ‘De Gelukkige Tuinman’
noem.
Alweer acht jaar heb ik een tuin op ons volkstuinencomplex. Ik geniet veel van die tuin. Hij
is voor mij een manier om mijn creativiteit de
vrije loop te laten, en ook om mijn hoofd leeg
te maken na een werkdag vol schrijven en
denken achter de computer. Daarnaast vind
ik het leuk om met andere tuinders, zoals mijn

buurvrouw Minke (die stiekem een beetje
een wandelende tuin-encyclopedie is, volgens
mij), ervaringen uit te wisselen over wat zich
allemaal afspeelt in onze geliefde tuinen.
Tuinieren zit mij van jongs af aan in het bloed.
Als kind was ik al met planten in de weer,
maar dan op kleinere schaal: mijn vader gaf mij
ruimhartig een stukje van zijn goed bewaakte
plattelandssiertuin, waar ik zelf groente mocht
verbouwen. Eenmaal op kamers in de grote
stad vergat ik het hele tuinieren.Totdat ik, jaren
later, in de binnenstad van Amsterdam een minuscuul balkonnetje kreeg op het noordwesten, uitkijkend op een dijk van een torenflat, en
daar, bevangen door vlagen van depressie, mijn
eerste oleander plaatste – die tot mijn grote
plezier nog ging bloeien ook. Het duurde niet
lang of het hele balkon stond vol met groen.
De situatie werd hoe langer hoe onhoudbaar-

der, en het jaar voordat ik 40 werd, besloot ik
het echt te doen: een eigen tuin aanleggen, op
7,6 kilometer fietsen van mijn huis.
De tuin van mijn leven, de plek waar ik het
liefst wil zijn: in dat soort verheven termen
denk ik over mijn tuin – als ik heel eerlijk ben.
Waarschijnlijk zal ik tot het einde van mijn dagen naar dat aardse paradijs toe blijven werken, met vallen en opstaan. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit; tuinieren op zich maakt
immers al gelukkig, of je er nu de gouden medaille voor tuinontwerpen mee wint of niet.
Kom je af en toe een kijkje nemen op mijn
site, of wil je misschien tuintips delen? Ik ben
benieuwd naar je reactie! Ga naar www.degelukkigetuinman.nl. Als je daar je e-mailadres
invult, stuur ik je regelmatig mijn nieuwsbrief.
Edwin Oden, tuin 182.

nieuw in de winkel

Kweekbakken

zeer goede methode om nu voor te zaaien

Van € 2,50 voor €1,50 per stuk
3 verschillende soorten
De winkel is elke zaterdag geopend
van 10.00 tot 12.30
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van de tuinparkcommissie

ADVERTENTIE

De takkenwal - houtril

I

De grootste
speciaalzaak in
Nederland voor

Dwarsslaap mechaniek

Twilight mechaniek

SLAAPBANKEN
& BEDKASTEN
Kom naar onze
showroom voor het
hele assortiment

Bedkast Florenz

Showroom:
Middenweg 109-113a
1098 AH Amsterdam

Opklapbed Cubed

Tel.: 0206631161
E-mail: info@slaapbanken.nl
Internet: www.slaapbanken.nl

n overleg met het stadsdeel Noord mogen we
gebruik blijven maken van de plaats, buiten het
tuinpark, waarin voorheen met de hakselaar het
tuinafval werd versnipperd.
Op deze plek is vorig jaar een takkenwal (ook
wel houtril geheten) aangelegd met ruimte voor
composthopen. Een takkenwal is een ecologisch
verantwoorde manier van het verwerken van
snoeihout. Het is ook een beschutte plek voor
kleine zoogdieren, vogels en insecten.
Het is de bedoeling de bestaande takkenwallen
in verschillende richtingen te verlengen in plaats
van het verhogen van de takkenwallen.
Tuinders kunnen hier alle dagen hun snoeihout en groenafval kwijt. Dat betekent niet dat
het tuinafval overal kan worden achtergelaten.
Snoeihout wordt gestoken in de takkenwallen
zodat deze worden verlengd maar niet ver-

hoogd. Groenafval kan achter de takkenwallen
worden gedeponeerd om te composteren. Het
eindresultaat, compost, kan vervolgens door de
tuinders worden teruggebracht naar hun eigen
tuin. Bomen moeten wel vrij blijven staan van
deze composthopen.
Tijdens de zaterdagse tuinbeurten wordt aan
de tuinders uitgelegd hoe je de takkenwallen en
composthopen kunt uitbreiden.
Verder is het wenselijk dat tuinders binnen hun
eigen tuin een plek creëren om onkruid en klein
groenafval zelf te composteren.
Ook op het tuinpark is er voldoende ruimte om
takkenwallen en composthopen te maken, dit
zal verder worden onderzocht.
Laat het ons weten wanneer u ook een bijdrage
wilt leveren aan het werk van de TPC.
Vincent Bellm, tuin 40

tips

Tuin voorbereiding

D

e afgelopen winter was zo zacht dat veel
groen door bleef groeien. De moestuinakkertjes bleven helemaal begroeid en de
goudsbloem bloeide grote delen van de winter met af en toe een bloem. Nu het weer
langer licht wordt en de zaaitijd aanbreekt is
het voorbereiden geblazen. Het is nog vroeg,
maar ik werd geinspireerd door een medetuinder op het pad.
Soms zaai ik op de tuin, maar dat wordt vaak
flink verstoord door onze medebewoners zoals muizen, woelratjes, vogels ea.
Het thuis voorzaaien en ontkiemen lijkt toch
beter te lukken. Hiervoor hebben een paar

oude rekjes hun dienst bewezen evenals een
grote plastic bak. Het neemt dan niet te veel
ruimte in.
Het is geweldig te zien hoe het allemaal kiemt
en opkomt. Nu dus uitplanten. Hopelijk overleeft alles de toch nog koude nachten, met af
en toe nachtvorst, anders zaaien we gewoon
opnieuw.
Rina Koper tuin 194
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de agenda

agendapunt 6

Voorjaarsledenvergadering
17 mei 2014

Notulen extra ledenvergadering over
elektra 31 augustus 2013

1. Opening
2.Vaststelling agenda
3. Mededelingen
Keurmerk ‘Natuurlijk tuinieren’
Procedure aanpassing reglement op voorstel
van de heer Blikkenhorst
4. Mededelingen aanwezig BVV
bestuurslid
5. Ingekomen stukken
Deze worden uitsluitend behandeld indien ze
minimaal 7 dagen voor de vergadering zijn ingediend bij het bestuur (kan via bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl) en de belangen van de
tuingroep dienen.
6.Vaststelling notulen extra leden
vergadering 31-08-2013
Zie notulen in deze krant.
7.Vaststelling notulen najaarsvergadering 30-11-2013
Zie de notulen in deze krant.
8.Vaststellen Algemeen jaarverslag
2013
zie verslag in deze tuinkrant.
9.Vaststellen Financieel jaarverslag
2012 en verlenen decharge.
Zie de financiële stukken in deze krant.
Om verzekerd te zijn van een passend antwoord op eventuele vragen tijdens de vergadering is het wenselijk deze minimaal 7 dagen
voor de vergadering schriftelijk (of via penningmeester@tuinparkbuikslotermeer.nl) in te
dienen bij het bestuur.
10. Benoemen / aftreden bestuursleden
Ewald van Wilsem en Suzan Dogan leggen
hun bestuurslidmaatschap neer. Het bestuur

12 p april / mei 2014

kan niet verder functioneren zonder secretaris en penningmeester. Beide vacatures zijn
vacant en het tuinpark verliest zelfstandig bestuur als er minder dan vijf bestuursleden zijn.
Nieuwe bestuursleden zijn dus van essentieel
belang. Meld u aan. Kandidaat-bestuursleden
kunnen zich melden bij de voorzitter: voorzitter@tuinparkbuikslotermeer.nl of via een brief
in de brievenbus.
11.Vaststellen Aanpassing elektraplan
Naar aanleiding van het aantal inschrijvingen,
eerdere besluitvorming en de financiële situatie van het tuinpark, stelt het bestuur voor het
minimum betalende inschrijvingen te verlagen
naar 50%. Zie bijgevoegde stukken.
12.Vaststellen Aanpassing supplement
tuinreglement voor elektra
Tijdens de najaarsvergadering van 30 november 2013 heeft de vergadering ingestemd met
een beleidskader voor elektra. Nu inschrijving
heeft plaats gevonden en aanleg zou kunnen
aanvangen is het van belang deze afspraken
vast te leggen in ons reglement.
13.Vaststellen Inrichting omgeving
clubhuis
14. Agenda voorjaarsvergadering BVV
en kiezen afgevaardigden
Zie verdere informatie over deze vergadering
in de Vroegop.
15. Rondvraag
16.Sluiting

Opening
De voorzitter (Chris de Wild Propitius) opent
de vergadering en heet iedereen van harte welkom en een speciaal welkom aan de heer Schiphorst (BVV) en de heer Steur (Seijsener).
Vaststelling agenda
De voorzitter meldt dat het bondsbestuur een
wijzigingsvoorstel heeft aangeraden. Het bondsbestuur heeft aangegeven dat voor het principebesluit over de aanleg van elektra een twee
derde meerderheid nodig is. Voor het elektraplan een gewone meerderheid. In de tuinkrant
stond dit andersom vermeld. Het principebesluit
zal ook als eerste behandeld moeten worden
inclusief een schriftelijke stemming. Daarnaast
stelt het afdelingsbestuur voor het agendapunt
‘Supplement tuinreglement’ te schrappen.Via de
email zijn daar kritische opmerkingen van tuinders over binnengekomen. Het bestuur wil daar
nog eens goed naar kijken en besluitvorming is in
deze vergadering niet noodzakelijk.
De afdelingsvergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen.
Mededelingen
Er is een bericht van verhindering binnen gekomen van Natasja Peekstok en Hijme Peekstok.
De voorzitter meldt dat tot zijn grote spijt de
secretaris Marco Oskamp in augustus per direct
zijn functie heeft neergelegd. Door het wegvallen van de secretaris is het bestuur een drijvende
kracht in zijn organisatie en voor het elektraplan
kwijt geraakt.Werkzaamheden zullen dus anders
moeten worden georganiseerd en bepaalde zaken zullen enige tijd moeten blijven liggen.

De voorzitter meldt verder dat het bondsbestuur heeft ingestemd met het geformuleerde
elektraplan en geeft aan dat dat een voorwaarde
is voor uitvoering, maar dat de afdelingsvergadering uiteraard beslist. De stemcommissie zal
bestaan uit Marianne Strober (174), Michelle
Postma (19) en de mevrouw De Jong (213).
Toelichting op de procedure
Okke Peijters en Ragaël van den Bogaard (tuin
184) hebben een amendement ingediend om
niet te stemmen over elektra. Als motivatie
wordt daarvoor gegeven: ‘Wij hebben als lid van
de afdeling Buikslotermeer kennis genomen van
de informatie en de agenda van de extra ledenvergadering die u hebt toegezonden (Tuinblad,
37e jaargang, extra nummer augustus 2013).
Omdat wij (helaas) niet aanwezig zijn bij deze ledenvergadering dienen wij een amendement in,
conform art 12 lid 5 van het Afdelingsreglement.
Wij verzoeken u het amendement in stemming
te brengen. Wij achten het nu niet mogelijk om
te stemmen. Het alternatief is om tegen het
voorstel voor elektra te stemmen.
In beginsel staan wij niet afwijzend tegenover
elektra op ons park. Wij willen echter adequate
en volledige infomatie ontvangen voor wij kunnen besluiten. Als eerder mondeling tijdens de
ALV aangegeven hebben wij zorgen. Deze zorg
is groter geworden nu u er blijk van geeft de
zaken niet volledig aan ons voor te leggen. Er is
niets nieuws aan uw voorstel ten opzichte van
de vorige vergaderingen waar over elektra is gesproken. Ook hebben wij een aantal vragen die
o.i. eerst beantwoord moeten zijn voordat wij
een keuze kunnen maken. Wij hebben begrepen
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De Groenwinkel
Adriaan Loosjesstraat 40
(tussen Kadoelenwerf en Oostzanerwerf)

1035 XS Amsterdam-Noord
Tel. 06 51945014/0182-393394
www.degroenwinkel.nl
Tuinliefhebbers opgelet,
Bomen-Bloemheesters-Coniferen-Vruchtbomen-KlimplantenHaagconiferen-Vaste planten enz. staan fris en kerngezond te
wachten op een plekje in uw tuinpark.
U kunt keuze maken uit een groot assortiment 1e kwaliteit
beplantingsmateriaal.
Bij ons kopen betekent kopen zonder risico, want wij geven
u 1 jaar garantie op het aanslaan.
Vergelijk onze prijzen met die van anderen. U zult zien, bij de
Groenwinkel koopt u de mooiste planten tegen de
voordeligste prijzen.
Al onze bomen en planten hebben een kluit of staan in pot,
dus verplanten kan altijd zonder enig probleem. Ook planten
die wij zelf niet in voorraad hebben, kunnen wij u bijna altijd
leveren, ook bijzondere en zeldzame soorten (groot en klein).
Verder geven wij u graag gratis deskundig advies over de groei,
bloei en verzorging van bomen en planten.
Openingstijden winkel: Voorjaar do/vr/za 10.00-17.00
Najaar
za
10.00-17.00
tuinpark
Buikslotermeer
Al ruim 30Leden
jaar van
eenhet
begrip
in bomen
en tuinplanten
krijgen 10% korting, ook in de winkel.

www.degroenwinkel.nl

agendapunt 6
dat meerdere tuinders die vragen ook hebben,
maar wij kunnen en willen niet voor hen praten.’
Het amendement zal worden meegenomen in
de discussie en in stemming worden gebracht
voordat er stemming plaatsvindt over het principebesluit over elektra. De voorzitter geeft aan
dat het bestuur van mening is dat er voldoende
informatie is gegeven om een besluit te nemen.
Op basis van een handtekeningenactie door
tuinders en het besluit op de afdelingsvergadering van 28 april 2012 heeft het bestuur een
plan opgesteld en daar via de tuinkrant en informatiemarkt ruim over gecommuniceerd. Het
bestuur heeft geen standpunt over het principebesluit ingenomen, maar op basis van de wens
van de ledenvergadering een plan uitgewerkt.
Principe besluit elektra
De voorzitter nodigt iedereen uit om bij de microfoon zijn of haar standpunt over elektra toe
te lichten. De heer Schiphorst (BVV) geeft aan
dat er eerst gestemd moet worden om een
twee derde meerderheid te hebben. De voorzitter geeft aan dat hij voor een dergelijke stemming de afdelingsleden graag in de gelegenheid
stelt daarover te discussiëren.
Een tuinder (naam niet genoemd) geeft aan dat
het haar niet duidelijk is wat de entreekosten
zijn, kosten in de tuin en de maandelijkse lasten.
Indien besloten wordt voor aanleg van elektra
zullen al die kosten wel in rekening worden
gebracht bij de volgende tuinlastenrekening.
De voorzitter legt uit dat de aanlegkosten van
€ 1.130,- duidelijk vermeld zijn. De kosten in de
eigen tuin zijn afhankelijk van wat een tuinder nu
al zelf heeft aangebracht. Wat de maandelijkse
verbruikskosten zullen zijn is uiteraard afhankelijk
van persoonlijk verbruik. Wat de vastrechtkosten zullen zijn zal nog moeten worden uitgezocht en uitgewerkt. De penningmeester (Ewald
van Wilsem) geeft aan dat het vastrecht één be-

drag zal zijn voor het hele tuinpark en gedeeld
zal worden onder de aansluitingen. Rekeningen
zullen op basis van een voorschot worden geschat en afrekening vindt plaats aan het einde
van het jaar.
Berthe Volbeda (tuin 127) vraagt hoe de stemming zal worden uitgelegd. Stel: je wil zelf geen
stroom, maar gunt het wel je buurman. De
voorzitter legt uit dat een stem voor elektra nu
geen verplichting inhoudt om stroom zelf aan
te laten leggen. Mevrouw Vedder (231)vraagt
zich af waarom we dan nog moeten stemmen.
De voorzitter geeft aan dat de afdeling echt
een uitspraak moet doen over het principe van
aanleg op het tuinpark. Een tuinder (naam niet
genoemd) merkt op dat individuele aanleg van
elektra van invloed is op de taxatiewaarde van
een tuin. De voorzitter beaamt dat en verwijst
naar het beschreven afschrijvingsmodel.
De heer Schiphorst (BVV) roept wederom op
nu te gaan stemmen aangezien het om het principe gaat en niet over de vraag of een individuele tuinder het ook zal nemen. De voorzitter
geeft nogmaals aan dat je over dat principe ook
de discussie moet voeren. Hij legt uit dat geen
enkele tuinder verplicht is elektra af te gaan nemen. Na besluitvorming zal 60% daadwerkelijk
elektra moeten afnemen, voordat het netwerk
aangelegd gaat worden. Alleen bij verkoop van
een huisje is de nieuwe huurder verplicht elektra
af te nemen. Mevrouw De Jong (213) vreest dat
aanleg van elektra een tuin onbereikbaar maakt
voor nieuwe tuinders met beperkte middelen.
De heer Van Staverden (84) wijst erop dat door
het niet agenderen van het supplement op het
reglement nieuwe tuinders ook niet verplicht
kunnen worden om elektra te nemen. De voorzitter reageert daarop dat dat wel onderdeel is
van het plan en de onderliggende financiering.
De voorzitter gaat over tot besluitvorming.
Er zijn 167 stemgerechtigden aanwezig of via

april / mei 2014 p 15

agendapunt 6
machtiging vertegenwoordigd. Het amendement ‘niet-stemmen’ wordt d.m.v. stemming met
handopsteken met grote meerderheid verworpen. Vervolgens wordt het principebesluit schriftelijk in stemming gebracht. Er zijn 126 stemmen
VOOR en 41 stemmen tegen uitgebracht. De
voorzitter concludeert dat het besluit is genomen met een ruime twee derde meerderheid.
Behandeling elektraplan
De voorzitter legt uit dat na het besluit van 28
april 2012 een elektracommissie is gevormd.
Deze commissie heeft offertes opgevraagd,
maar is uiteindelijk uit elkaar gevallen. Het bestuur is vervolgens gaan praten met de verschillende aannemers. Een aannemer wilde pas
praten als de opdracht zou worden verleend en
is dus afgevallen. Een andere aannemer was te
duur. Daarom is besloten met Seijsener verder
te praten. Op basis van die gesprekken is het
elektraplan opgesteld.
De voorzitter behandelt vervolgens een aantal
schriftelijk ingediende vragen. Veel vragen gingen over het afgevoerde agendapunt ‘Supplement tuinreglement’ en zullen dus op een ander
moment worden behandeld. Rina Koper (194)
heeft een vraag ingediend hoe de financiering
van de ‘niet-deelnemers’ zal worden geregeld.
De voorzitter geeft aan dat voor de financiering 60% deelname nodig is. Vanuit de reserve
va de tuinparkvereniging zal € 75.000,- worden
voorgeschoten. Ervaringen van andere tuinparken laten zien dat veel tuinders alsnog besluiten
deel te nemen en door overdracht van tuinen
dit bedrag snel wordt terugverdiend. Naast de €
75.000,- is er nog voldoende in de reserve om
calamiteiten op te vangen.
Natasja Peekstok (244) heeft een vraag ingediend waar de verdeelkasten komen te staan.
De voorzitter legt uit dat de stoppenkast in het
huisje komt. De tuinder bepaalt zelf waar. De
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individuele meter komt aan de tuingrens. De
aanleg van de kabel tussen de meterkast en de
stoppenkast dient de tuinder zelf te (laten) doen.
De verantwoordelijkheid voor het tuinpark
loopt tot en met de stoppenkast. Het netwerk
binnen het huisje is de verantwoordelijkheid van
de tuinder, maar hier gelden wel bondsregels
voor. Voordat elektra wordt aangesloten op de
individuele tuin zal er een controle worden uitgevoerd. De plaatsen van de verdeelkasten staan
aangegeven op de kaart. Natasja Peekstok (244)
vraagt zich af of paden meerdere keren moeten worden opengebroken indien mensen later
deelnemen aan elektra. De voorzitter geeft aan
dat alle hoofdkabels direct in de zijpaden zullen
worden aangelegd. Bij latere deelname hoeft dus
alleen een aftakking bij de individuele tuinder te
worden gerealiseerd. Er zijn schriftelijk vragen
binnengekomen over kosten voor aanleg in de
eigen tuin en huisje. De voorzitter geeft richtprijzen voor de grondkabel (€ 3,70 per meter) en
een stoppenkastje(Seijsener € 97,77). Over de
kosten in een huisje valt moeilijk een inschatting
te maken.
De heer Schiphorst (BVV) vult aan dat de verantwoordelijkheid van Bond en Tuinpark inderdaad
eindigt bij het stoppenkastje, maar adviseert ook
controle uit te voeren binnen het huisje. De heer
Steur (Seijsener) geeft een demonstratie van de
meterkast en het stoppenkastje. Hij geeft aan dat
er een tekening is gemaakt voor de plaatsing van
meterkastjes aan de tuingrens. Kostentechnisch
maakt het niet uit waar uiteindelijk het kastje
komt. Daar kan de individuele tuinder zijn eigen
invulling aan geven. Op een vraag vanuit de zaal
wat er gebeurt als de hoofdzekering springt in
het meterkastje, geeft hij aan dat dan een melding
gedaan moet worden aan het bestuur of eventuele elektracommissie. Die beoordelen dan wat
er mis is gegaan en wat er moet gebeuren. Deze
stop is echter vergelijkbaar met de hoofdstop bij

een woning. Er moet dus echt iets zijn misgegaan
als die uitslaat. Hij vervolgt dat het stoppenkastje
in het huisje moet voldoen aan door de bond
voorgeschreven voorwaarden. Twee groepen
van 6 ampère en een aardlekschakelaar. Als de
individuele tuinder bij de aanleg van het netwerk
een grondkabel met stoppenkast in het huisje
heeft aangelegd dan verzorgt Seijsener de aansluiting van de kabel aan de meterkast. Mocht die
er niet liggen dan moet daar apart een afspraak
voor gemaakt worden.
De heer Blikkenhorst (16) vraagt of de tuinder
verplicht is bij Seijsener de stoppenkast af te
nemen. De voorzitter geeft aan dat dit niet het
geval is, maar dat het stoppenkastje wel dient te
voldoen aan de technische eisen en dat bekeken zal worden of gezamenlijke inkoop tot kostenbesparing kan leiden. Dit geldt ook voor de
grondkabel in de individuele tuin.
De heer Van Staverden (84) vraagt waarom het
stoppenkastje niet in de schuur mag. De heer
Schiphorst (BVV) geeft aan dat dat nu eenmaal
de bondsregels zijn. Vanuit de zaal ontstaat wat
onbegrip. De heer Blikkenhorst (16) roept op
eens met andere tuinparken te praten waar de
aanleg al is gerealiseerd en daar te leren van de
praktijk. De heer Schiphorst geeft aan dat regels
gewoon zijn vastgelegd. De voorzitter geeft aan
zich aan de bondsregels te houden.
De heer Haaijen (69) geeft aan dat vele tuinders zonnepanelen hebben geïnstalleerd. Volgens hem zou het mooi zijn als we energie aan
het netwerk kunnen leveren. Hij vraagt zich af
of dat kostentechnisch is te realiseren en vindt
dat een punt voor verdere uitwerking. De heer
Steur (Seijsener) geeft aan dat dat technisch op
zich mogelijk is, maar dat dat ook afhankelijk is
van het systeem van de zonnecollectoren van
de individuele tuinder. Daarvoor is verder een
installatie nodig die terug gaat draaien en gaat
leveren aan het net. Hij weet echter niet of de

begrote meter dit kan en zal dat uitzoeken. De
voorzitter zegt toe dit nader uit te zoeken.
Een tuinder (naam niet genoemd) vraagt het
bondsbestuur of gecontroleerd gaat worden of
de bondsregels voor elektra per ruimte in een
huisje worden nageleefd. De heer Schiphorst
(BVV) geeft aan dat afdelingen het beleid van
het bondsbestuur uitdragen. De voorzitter geeft
aan dat de organisatie van toezicht nog georganiseerd moet worden, maar benadrukt dat het
netwerk in het huisje na de stoppenkast de verantwoordelijkheid is van de individuele huurder.
Een tuinder (naam niet genoemd) vraagt zich af
of je volgens de bondsregels ook een combinatie mag maken van zonne-energie en elektra. De
heer Schiphorst (BVV) bevestigt dat de keuze
van aanleg van elektra op de tuin volgens de
bondsregels geen verplichting inhoudt elektra af
te nemen. Uiteraard mag iemand een scheiding
maken tussen energiebronnen.
De heer Blikkenhorst (16) vraagt naar de schatting van de kosten voor een gezin dat vier maanden gebruik maakt van hun tuin. Hij geeft aan
dat hij heeft gehoord dat op andere tuinparken
daar zo’n € 50,- per jaar voor wordt betaald. De
voorzitter geeft aan dat hij dergelijke signalen
ook heeft gehoord, maar dat verbruik echt per
tuinder verschilt. Het hangt er helemaal vanaf
welke apparaten mensen gebruiken.
Hans Vos (239) vraagt zich af wat er gaat gebeuren als 60% zich inschrijft voor een elektra
aansluiting en slechts 55% betaalt Hoe lang
wordt het geld van de betalende leden dan vastgehouden als er geen netwerk wordt aangelegd.
De voorzitter geeft aan dat dat moet worden
uitgewerkt en de penningmeester geeft aan dat
hij een periode van 3 maanden daarin zou willen
aanhouden. De voorzitter benadrukt alleen een
opdracht aan een aannemer te kunnen geven als
de tuinders betaald hebben.
Een tuinder (naam niet genoemd) vraagt of er
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ook in termijnen betaald kan worden. De penningmeester geeft aan dat dat financieel voor
het tuinpark niet mogelijk is. Daarnaast hebben
we ook niet de bestuurlijke capaciteit om dat te
organiseren. Het bestuur heeft zijn handen al vol
aan het binnenkrijgen van alle tuinlastenbijdragen. Opgemerkt wordt vanuit de zaal dat het
wellicht voor mensen beter is om te wachten
totdat mensen hun vakantiegeld binnen hebben. De penningmeester antwoordt dat dat een
uitkomst zou kunnen zijn op basis van inschrijving en betaling en dus aanleg van elektra kan
opschuiven. De voorzitter geeft aan dat de tuinvereniging niet de rol van bank kan gaan spelen.
Alle uitgaven zullen eerst door de leden moeten
worden betaald.
De heer Schiphorst (BVV) merkt op dat bij uitstel opnieuw onderhandeld zal moeten worden
over de offerte, aangezien die beperkt geldig is.
De voorzitter geeft aan dat dat het geval kan zijn,
maar dat naar de praktijk gehandeld zal moeten
worden.
De heer Van der Boogaard (107) geeft aan dat
er in de offerte een grote post staat voor graafwerkzaamheden. Als je dat eruit haalt bespaart
het tuinpark veel geld. Kunnen we dat niet zelf
organiseren? De voorzitter geeft aan dat het
met huidige werkzaamheden al lastig is om mensen bij het verenigingswerk te betrekken en dat
hij er niet in gelooft dat we dit zware werk zelf
kunnen doen. De heer Van der Boogaard erkent
dat dit inderdaad lastig is om te organiseren.
Na beraadslaging brengt de voorzitter het elektraplan in stemming. De afdelingsvergadering
spreekt zich met handopsteking in ruime meerderheid uit voor het elektraplan.

dat dat op de najaarsvergadering aan de orde
zal zijn.
De heer Schiphorst (BVV) geeft een compliment over de afdelingsvergadering, zowel over
de inbreng van de leden als het vergadertechnische aspect. Hij vraagt nog aandacht voor de
vraag of het huishoudelijke reglement al is aangepast op de nieuwe bondsstatuten van 2009.
Zeker in het kader van aanpassingen als het gaat
over de aanleg van elektra.
Een tuinder (naam niet genoemd) spreekt haar
zorgen uit over de besluitvorming omtrent elektra en eventuele geluidsoverlast indien elektra
zal worden aangelegd. De voorzitter geeft aan
dat aanpassingen aan het huishoudelijk reglement er vooral voor dienen te zorgen dat we
elkaar geen geluidsoverlast bezorgen en dat aanpassingen op het reglement voorgelegd worden
aan de algemene ledenvergadering.
Een tuinder (naam niet genoemd) vraagt nogmaals naar de risico’s rondom de aannemer
tijdens de aanleg van het elektranetwerk. De
voorzitter geeft aan dat dit door goedkeuring
van het bondsbestuur is afgedekt. De heer
Schiphorst (BVV) beaamt dit. De voorzitter
geeft aan dat het bestuur nu gaat beginnen met
het daadwerkelijk uitwerken van het elektraplan.
Nogmaals wordt aangegeven dat bij de uitwerking het terug leveren van energie via zonnepanelen wordt meegenomen.
Sluiting
Nadat er niet meer aan de orde was sluit de
voorzitter de vergadering.

Rondvraag
Een tuinder (naam onverstaanbaar op de band)
vraagt hoe het nu verder gaat met de aanvulling op het reglement. De voorzitter geeft aan
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Notulen najaarsvergadering
op 30 november 2013
1. Opening/mededelingen
De voorzitter, de heer De Wild Propitius,
opent om 13.00 uur de vergadering en heet
iedereen welkom. Bericht van verhindering
is ontvangen van het Bondsbestuur en mevr.
N.A. Peekstok (tuin 244). De voorzitter deelt
verder - vooruitlopend op agendapunt 8 - alvast mee dat er wat betreft elektra tot nu toe
171 tuinders hebben gereageerd: 108 met
ja, en 63 met nee. Dat betekent dat er nog
niet voldoende reacties zijn om het project
te starten. Omdat onze afdeling helaas geen
secretaris heeft, wordt het verslag vandaag
wederom gemaakt door Pieter de Ruiter (tuin
112). In augustus is er verder een controle geweest van de milieudienst waarbij nogal wat
zaken niet op orde waren, zoals de brandstofopslagplaats en de brandblussers. Op 16
oktober is een herkeuring geweest waarbij
alles in orde bleek. Een compliment voor ieder die hieraan heeft meegewerkt. Bericht is
verder ontvangen van het overlijden op 23
november van mevr. Neelemans, een oud-lid
van onze vereniging. Zij is op 29 november
gecremeerd. In de tuinkrant is verder aangegeven welke acties zijn ondernomen n.a.v. het
feit dat het deze zomer in een noodsituatie te
lang duurde voordat de ambulance ons park
op kon rijden. Op een vraag van de voorzitter
of anderen nog mededelingen hebben, merkt
de heer Blikkenhorst (tuin 16) op dat in zijn
tuinkrant geen agenda voor deze vergadering
stond. In de andere tuinkranten staat die agenda wel, dus is er een incidentele misdruk.
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2.Vaststelling agenda
Er is een schriftelijk verzoek gedaan om de
volgende punten aan de agenda toe te voegen: petitie tuinders m.b.t. de bijdrage tuinpark
activiteiten; communicatie bestuur-commissies
en leden. De voorzitter leest de tekst voor
welke daarbij als toelichting is gevoegd. Die
tekst luidt als volgt:
Geacht bestuur,
Een groot deel van de tuinders zijn vanaf 11 mei
2013 begonnen met een petitie actie m.b.t. onverantwoorde bijdrage “activiteiten” op ons tuinpark. Er zijn 133 handtekeningen verzameld van
tuinders die zich zorgen maken over de stijgende
bijdrage aan activiteiten.
Deze stijging vond plaats elk jaar, de laatste jaren met meer dan 20 % vergeleken met het jaar
daarvoor. 133 tuinders (meer dan de helft van
alle tuinders) hebben getekend voor meer overleg, inzicht en duidelijkheid over de uitgaven van
deze kosten.
Het bestuur heeft de petitie beantwoord door
het doeleinde van deze bijdrage op een rij te zetten zonder enige specificatie in de bedragen. Wij
nemen geen genoegen met dit antwoord, want
volgens ons is er op ons tuinpark juist overleg
nodig wat betreft alle gebudgetteerde acties die
door het bestuur genomen worden.
Tijdens het gesprek tussen de petitie groep en
het bestuur heeft het bestuur beloofd om de uitgaven voor activiteiten, vooral voor het Jubileum,
te zullen verantwoorden op de ledenvergadering
aan het eind van het jaar 2013 (30 november).
Hiervan zien wij niets terug op de vergadering
agenda. Tevens heeft het bestuur beloofd om de

communicatie op het tuinpark veelal te verbeteren. Hierover hebben wij tot op heden nog niets
opgemerkt.
Doordat niet aan de gemaakte afspraken voldaan is, weigeren wij in de toekomst de genoemde bijdrage te betalen.
Wij verwachten van het bestuur dat zij pas een
bijdrage voor activiteiten budgetteren als er een
duidelijk plan is gemaakt van al deze activiteiten
en dat de leden hiervoor zullen instemmen. Wij
weigeren te betalen voor privé party’s van de leden van het bestuur.
Hiervoor is het heel belangrijk dat iedereen die
de petitie heeft getekend aanwezig is op de
a.s. Ledenvergadering van 30 november 2013.
Daarom vragen wij u met z’n alle naar de Ledenvergadering te komen!
Voorafgaande aan de Ledenvergadering wordt
deze brief uitgedeeld aan de leden.
Getekenden: V. Petrovic en L. Lenghel
De voorzitter zegt dat het stuk eigenlijk te
laat is ingediend om behandeld te worden.
Het punt bijdrage activiteiten tuinpark kan
besproken worden bij agendapunt 6, en het
punt communicatie bij het jaarplan. Als reactie op de tekst merkt de voorzitter op dat
het bestuur het financiële beleid altijd verantwoordt op de voorjaarsvergadering, en
dat het niet betalen van de bijdragen tegen
de reglementen is. Er is verder geen sprake
van betaling voor privé party’s van leden van
het bestuur. Die opmerking werpt het bestuur
verre van zich. Mevr. Lenghel (tuin 186) zegt
dat het gaat over het verantwoorden van de
contributie over de jaren 2012 en 2013. De
verantwoording over 2012 zou nu al moeten
plaatsvinden. De meerderheid van de tuinders
moet instemmen met feesten. De voorzitter
antwoordt dat de verantwoording over 2012
al in de voorjaarsvergadering heeft plaatsge-

vonden. Op die vergadering aan het begin van
het seizoen kan ieder ook ideeën voor activiteiten inbrengen.
Mevr. Lenghel (tuin 186) zegt dat het om grote
bedragen gaat, en dat daarom vooraf overleg
nodig is over de geplande activiteiten. Het bestuur is er voor de tuinders en niet andersom.
3. Vaststelling notulen voorjaarsledenvergadering 27 april 2013
Worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van worden de volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.
Berthe Volbeda (tuin 127) vraagt met betrekking tot het in punt 11 genoemde bedrag van
15.000 euro: is dat, zoals door de penningmeester toegezegd, inzichtelijk gemaakt? De
penningmeester antwoordt dat dat bedrag in
de voorjaarsvergadering inzichtelijk zal worden gemaakt. Arie Blikkenhorst (tuin 16) wijst
erop dat de door hem gestelde vraag over
wijziging van de statuten al vaak door hem is
gesteld: voor het eerst al 3 jaar geleden. Hij
vraagt daarom dringend dit op de komende
voorjaarsvergadering te bespreken. De voorzitter zegt toe dit punt voor de voorjaarsvergadering te agenderen. Berthe Volbeda (tuin
127) vraagt naar aanleiding van het gestelde
bij agendapunt 6 over een tuinder die al 8 jaar
geen algemeen werk heeft verricht of er al
actie is ondernomen (boete). De voorzitter
antwoordt dat nog geen actie is ondernomen.
Berthe Volbeda vindt dat jammer, maar heeft
wel begrip gezien de onderbezetting van het
bestuur. Waar in de stukken, vraagt zij verder,
staan de aan individuele tuinders opgelegde
boetes.
De penningmeester antwoordt dat boetes
niet begroot worden, en worden geïncasseerd via de tuinlastenrekeningen. Berthe Volbeda is het ermee eens dat in de begroting

april / mei 2014 p 21

agendapunt 7

advertentie

Satellietontvangers
Voor ontvangst van TV en
radio bent u bij ons aan
het juiste adres. LCDTV’s, radio/cd spelers,
satelliet en DVB-T tuners ook
op 12 volt. Uiteraard hebben
wij hiervoor de noodzakelijke
installatiematerialen.

Zonne-energie
Wij leveren en
installeren zonnepanelen, regelaars en
accu’s. Inclusief
montagematerialen.

Pitten, kousen en glazen
Onze afkomst verloochenen
wij niet. Al sinds 1935 verkopen
wij olie (kerosine), kachels en
lampen, evenals de benodigde
kousen, pitten en glazen.

12 volt/24 volt
U vindt bij ons een
uitgebreide sortering
omvormers, koelkasten,
verlichting en andere
benodigdheden op 12 volt.
Butaan/Propaangas
Een groot assortiment gasapparatuur
is in onze winkel aanwezig zoals
o.a. voor koelen,
koken, verwarmen
en warmwater.
Ook leveren
wij alle
installatiematerialen
hiervoor.
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geen bedrag voor opgelegde boetes wordt
opgenomen, maar bepleit wel dat de geïncasseerde boetes in de jaarrekening worden
opgenomen. De voorzitter zegt toe dat dat
vanaf 2013 zal gebeuren. Mevr. Verhulst (tuin
74) zegt veel hinder te ondervinden van buren die tuin en sloot slecht onderhouden. Zij
zou dus graag willen weten of die buren daarvoor zijn beboet.
4. Ingekomen stukken
Er is één stuk binnengekomen dat al behandeld is bij agendapunt 2.
5. Jaarplan 2014 van het afdelingsbestuur
De voorzitter verwijst naar de tekst zoals opgenomen op bladzij 20 van de tuinkrant, en
vraagt wie hierover opmerkingen of vragen
heeft. Mevr. Lenghel (tuin 186) zegt dat de
communicatie op het tuinpark echt verbeterd
moet worden, en dat het gestelde daarover
in het jaarplan tot nu toe niet is waargemaakt.
De voorzitter antwoordt dat het gestelde een
plan is, en dus nog moet worden uitgevoerd.
Fred Haaijen (tuin 94) constateert dat mevr.
Lenghel veel energie en ideeën heeft, en vraagt
zich af waarom zij deze niet inbrengt in bestuur of commissies gezien ook de bestaande
onderbezetting. Mevr. Lenghel antwoordt dat
zij zich heeft willen aanmelden als bestuurslid,
maar daarvan heeft afgezien na een gesprek
daarover waarbij bleek dat dingen geheim
worden gehouden, en zaken anders zijn dan
wordt voorgesteld. Wat haar betreft, dient er
dus eerst meer duidelijkheid te komen over
de kosten, en een betere communicatie op
het tuinpark. De voorzitter zegt met klem te
bestrijden dat zaken geheim worden gehouden. Marion Wernink (tuin 174) vindt dat de
informatie op de borden verouderd is. Zij wil

graag actuele informatie over zaken die voor
de tuinders van belang zijn. Verder bepleit zij
dat als wij met zijn allen iets willen, wij dan
ook ons best doen om dat te laten slagen. De
voorzitter zegt haar oproep te delen.
Berthe Volbeda (tuin 127) vindt het een ambitieus plan. Zij vraagt wat bedoeld wordt met
het uitvoeren van het ecologisch beheer van
de schegoevers: is het de bedoeling het riet te
laten groeien of het riet kort te houden? Nel
Terweij (tuin 86, gelegen aan de scheg) zegt
dat dat beheerplan het afgelopen jaar niet is
uitgevoerd. De voorzitter antwoordt dat wij
dat dus moeten gaan doen. Berthe Volbeda
(tuin 127) vraagt of er wat betreft de ontwikkeling van bestuurs- en commissieleden ook
wordt gedacht aan cursussen. De voorzitter
antwoordt dat deelname aan cursussen mogelijk is als dat nodig is. Dhr. van Rossum (tuin
58) zegt dat wat betreft het hoofdpad naar de
uitgang kennelijk de bedoeling is om het riet
over de schuine kant te laten groeien. Ook
omdat zijn tuin aan het hoofdpad grenst, heeft
hij daar bezwaar tegen, en vindt dat daarover
gesproken moet kunnen worden. De voorzitter is het met hem eens dat daarover gesproken wordt, en vraagt voorts of er behoefte
is aan stemming over het jaarplan 2014. Dat
blijkt niet het geval te zijn. De voorzitter concludeert op basis daarvan dat de vergadering
akkoord gaat met het jaarplan voor 2014.
6.Vaststelling contributie 2014
Dhr. Petrovic (tuin 115) vindt dat de hoogte
van de contributie beter onderbouwd moet
worden met meer specificaties. De voorzitter
zegt dat alles in de begroting gespecificeerd
is aangegeven, en dat hij daarom deze vraag
om meer specificaties niet begrijpt. Mede vanwege de zorgen over de hoogte van de tuinlasten heeft het bestuur alle activiteiten nog
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eens “met een stofkam” bekeken, waardoor
de gemiddelde tuinlasten in 2014 met ruim
10% omlaag gaan ten opzichte van 2013. Dhr.
Petrovic (tuin 115) zegt dat de Bouw/tuincommissie een specificatie geeft van al haar activiteiten. Hij vindt dat ook de andere commissies
dat zouden moeten doen. Arie Blikkenhorst
(tuin 18) begrijpt deze opmerking wel. Ook
wat hem betreft, zouden ook de andere commissies een begroting moeten opstellen, waarmee het bestuur dan akkoord kan gaan. De
voorzitter wijst erop dat voor zo’n werkwijze
veel vrijwilligers nodig zijn, en het dus de vraag
is of dit praktisch mogelijk is. Berthe Volbeda
(tuin 127) zegt wat moeite te hebben met
de passages als “met trots presenteert het
bestuur...”, en “het is ons gelukt”, dit tegen de
achtergrond van het feit dat de voorgestelde
contributie maar 30 euro minder is ten opzichte van de vorig jaar verhoogde contributie.
De voorzitter antwoordt dat zij op dat punt
de stukken verkeerd heeft gelezen. Ten opzichte van 2013 is de contributie gemiddeld
71 euro minder: 611 voor 2013, en 540 voor
2014 (zie pagina 23 onderaan). Het is een gemiddelde, onder meer omdat de financiële afrekening van het water later komt, en dus die
kosten zijn geschat. Berthe Volbeda (tuin 127)
vindt dat een en ander wel duidelijker aangegeven had kunnen worden. Thom van den
Bogaard (tuin 107) vraagt of de verhoging van
de verzekeringspremie is meegenomen. De
penningmeester antwoordt dat dat het geval
is. Berthe Volbeda (tuin 127) is opgevallen dat
voor 2014 “0” is begroot voor aanschaf machines en apparatuur. De penningmeester zegt
dat dat realistisch is, omdat op dat punt geen
uitgaven worden verwacht. Boekhoudkundig
zou ook gedacht kunnen worden aan desinvestering van oudere machines. Hij voegt hieraan verder toe dat de kosten van reparatie
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van de huidige machines en apparatuur in de
post “onderhoud tuinpark” zitten.
Marion Wernink (tuin 174) vraagt wat onder
kosten beveiliging moet worden verstaan. De
voorzitter antwoordt dat dat kosten zijn van
abonnementen en bepaalde apparatuur. Remco de Jong (tuin 169) merkt op dat het om
een voorschot gaat. Kan, vraagt hij, wat eventueel overblijft, in de algemene reserve opgenomen worden. De voorzitter antwoordt dat
er tijdens de voorjaarsvergadering een duidelijker beeld zal zijn, zodat daarover een besluit
genomen kan worden. Mevr. Lenghel (tuin
186) vindt dat voordat de contributie wordt
vastgesteld, eerst de begroting moet worden
vastgesteld. De voorzitter gaat accoord met
de procedure om eerst de begroting vast te
stellen, en daarna de contributie.
7. Vaststelling begroting voor 2014
De voorzitter deelt mee dat er geen schriftelijke vragen zijn ingediend, en vraagt of er
mondelinge vragen zijn. Marion Wernink (tuin
174) maakt zich zorgen over het feit dat er
wellicht het dubbele van het aantal indertijd
uitgereikte sleutels - 250 - in omloop is. Zij
stelt voor om, als niet tot een pasjessysteem
wordt overgegaan, in de begroting een post op
te nemen voor nieuwe sleutels. De voorzitter
antwoordt dat opname in de begroting voor
2014 niet mogelijk is, omdat de kosten niet
bekend zijn. Hij zegt toe dit punt van nieuwe
sleutels te agenderen voor de voorjaarsvergadering. Op basis van een uitgewerkt voorstel kan dan ook een kostenplaatje worden
gepresenteerd. Toke Smolders (tuin 193) verbaast zich erover dat de begroting voor V&O
is verlaagd, en dat voor het project natuurlijk
tuinieren niets is begroot. Zij vraagt hoe een
en ander zich tot elkaar verhoudt. De voorzitter antwoordt dat de werkzaamheden bij

natuurlijk tuinieren gebeuren in het kader van
het algemeen werk, en dus niet apart behoeven te worden begroot. Toke Smolders (tuin
193) merkt verder op dat de behaalde prijs
voor natuurlijk tuinieren wordt besteed aan
het inhuren van deskundigen, maar de werkgroep moet ook zelf werkzaamheden gaan
verrichten. Daarvoor is niets begroot. Naar
haar mening zou het bestuur in overleg met
de Bond op dat punt een aanpassing moeten
doen. De voorzitter zegt toe dat over die gewenste aanpassing met de Bond zal worden
overlegd. Berthe Volbeda (tuin 127) merkt
op geen fan te zijn van natuurlijk tuinieren. Zij
vraagt zich af of er voor die manier van tuinieren voldoende draagvlak is op het tuinpark.
De voorzitter wijst erop dat zowel onze Bond
van Volkstuinders als de AVVN (het landelijk
verband) het natuurlijk tuinieren propageren.
Toke Smolders (tuin 193) voegt hieraan toe
dat het bij natuurlijk tuinieren slechts gaat
over het verwerven van een keurmerk AVVN.
Het natuurlijk tuinieren heeft alleen betrekking op het algemene groen, en wordt dus in
het kader van algemeen werk uitgevoerd.
Iedere tuinder kan dus zelf bepalen op welke
wijze hij of zij op de eigen tuin tuiniert. Mevr.
Lenghel (tuin 186) vindt dat in de website
informatie over natuurlijk tuinieren opgenomen zou moeten worden. De voorzitter antwoordt dat de werkgroep bezig is om dat op
te starten. Mevr. Lenghel mist een aparte specificatie van de in de vorige vergadering vastgestelde voor 2013 begrote post van 56.500
(voor aanschaf machines en apparatuur en
inrichting tuinpark). De voorzitter zegt geen
discussie meer te wensen over de begroting
voor 2013. Berthe Volbeda (tuin 127) wil allereerst tegen mevrouw Lenghel zeggen dat
al haar kritiek op de gang van zaken juist een
reden zou kunnen zijn om zitting te nemen

in het bestuur. Alleen door zelf zaken op te
pakken, kun je dingen veranderen. Als tweede
punt wijst zij erop dat de genoemde post van
56.000 vorig jaar is besproken en door de
penningmeester toegelicht. Ook in de voorjaarsvergadering zijn daarover kritische vragen
gesteld. Als derde punt zegt zij in de begroting
een post te missen voor schilderwerk aan het
gebouw van de inkoop. De penningmeester
zegt dat niet hoeft, omdat het alleen gaat om
de kosten van een paar potten verf. Het werk
zelf wordt via het algemeen werk door eigen
mensen gedaan. De voorzitter constateert dat
er verder geen vragen zijn, en vraagt of er behoefte is aan een schriftelijke stemming. Dat
blijkt niet het geval te zijn, zodat de voorzitter constateert dat de begroting is vastgesteld.
Ook wat betreft de contributie blijkt er geen
behoefte bij de vergadering te bestaan aan
een expliciete stemming, zodat, concludeert
de voorzitter, ook die is vastgesteld.
8. Laatste informatie over de voortgang van het project electriciteit op
ons tuinpark
Zoals al bij de mededelingen gezegd, moeten
148 tuinders ja zeggen, voordat het project
kan starten. Op dit moment hebben 108 tuinders “ja”, gezegd. 80 tuinders hebben nog niet
gereageerd, en van hen zou dus de helft - 40
- “ja” moeten zeggen. Mogelijk, zegt de voorzitter, moeten wij nogmaals rappelleren om
daarover duidelijkheid te krijgen. Thans is er
nog een groot gat wat betreft het benodigde
aantal “ja-zeggers” zodat het krap aan wordt
om - zoals gedacht - in maart, dus aan het
begin van het tuinseizoen, met de werkzaamheden te beginnen. Wellicht moet de start van
de werkzaamheden daarom verschoven worden naar het eind van het tuinseizoen. Arie
Blikkenhorst (tuin 16) stelt voor nogmaals
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een bericht in de tuinkrant op te nemen.
Naar hij begrepen heeft, hebben veel tuinders
nog te veel vragen om te reageren. Hij is bereid zitting te nemen in de elektracommissie,
maar moet dan wel mensen hebben die hij
kan vertrouwen. De voorzitter zegt dat het
bestuur erover denkt de niet-reageerders te
benaderen met de vraag alsnog te reageren,
met daarbij de waarschuwing dat anders de
start van de werkzaamheden een half jaar
verschuift naar de herfst van volgend jaar. Arie
Blikkenhorst (tuin 16) zegt dat de ervaring op
andere tuinparken leert, dat als de werkzaamheden eenmaal begonnen zijn, meer tuinders
zich alsnog aanmelden voor elektra. De kosten zouden gelijk met de contributie geïnd
kunnen worden. Uitstel met een half jaar zou
kunnen leiden tot een nieuwe offerte met
hogere kosten. De voorzitter zegt dat op de
delen 1 en 2 veel tuinders ja hebben gezegd,
maar op deel 3 beduidend minder. Berthe
Volbeda (tuin 127) vraagt hoe het zit met de
12 tuinhuizen die nu te koop staan: gelden
die als “ja” stemmers, nu de nieuwe tuinders
verplicht zijn electra te nemen? Volgens Pieter
de Ruiter (tuin112) geldt, zolang de tuin niet
is verkocht, de stem van de huidige tuinder.
Als deze “nee” heeft gezegd, en het tuinhuis
wordt verkocht, dan komt er dus een “jastemmer” bij. Omdat in de winter nauwelijks
tuinhuizen worden verkocht, zijn wij dan wel
een aantal maanden verder. Op een vraag van
Hans Vos (tuin 239) bevestigt de penningmeester dat 40% van de kosten van het elektra-project wordt voorgefinancierd door de
vereniging. Is, vraagt Hans Vos, wat betreft de
andere 60% geen gespreide betaling door de
tuinders mogelijk? Zo’n regeling zou wellicht
tot meer “ja-zeggers” leiden. Friso Roest (tuin
29) stelt voor om met de aanleg van elektra
te beginnen op de delen 1 en 2, en voorals-

nog niet op deel 3. Best mogelijk, gezien ook
de ervaringen op andere tuinparken, dat later
veel tuinders op deel 3 alsnog opteren voor
elektra. De voorzitter vraagt zich af zo’n verschillende aanpak voor delen toegestaan is, en
zegt dat het bestuur alle opties de revue zal
laten passeren. Hij deelt verder mee dat met
het stadsdeel is gesproken over de paden: de
verbetering van de paden is nog steeds een
zaak van het stadsdeel, maar dat kan gecombineerd worden met de graafwerkzaamheden
in de paden in het kader van het elektraproject. De inkoopcommissie is ook bezig
met een offerte voor het kastje voor 53 euro.
Mogelijk kunnen die kosten nog verlaagd worden. Het bestuur wil verder weten wie zitting
willen nemen in de elektracommissie. Men kan
zich daarvoor per mail aanmelden. Remco de
Jong ( 169) zegt dat hij in eerste instantie vóór
electra was. Gezien alle extra’s voor de tuinders, zoals het zelf moeten zorgen voor de
huisinstallatie en het aanleggen van de grondkabel in de eigen tuin, heeft hij besloten geen
elektra te nemen. De voorzitter zegt dat het
systeem wordt getest tot het kastje, alles wat
daarachter komt, grondkabel en huisinstallatie
is inderdaad een eigen zaak van iedere tuinder.
Arie Blikkenhorst (tuin 16) heeft begrepen dat
op tuinen met enkel een schuur geen elektraaansluiting mogelijk is. De voorzitter bevestigt
dat, en wijst er verder op dat het hier om een
regeling van de Bond gaat, waar wij als tuinpark niets aan kunnen doen. Okke Peijters
(tuin 184) vraagt wanneer het verslag van
de speciale elektra-vergadering van augustus
wordt gepubliceerd. De voorzitter antwoordt
dat dat binnenkort zal gebeuren. Thom van
de Bogaard (tuin 107) zegt dat veel tuinders
problemen hebben met de hoge kosten en
daarom niet reageren. Is het, vraagt hij, nu de
kosten kennelijk niet kunnen worden vergoed
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uit de 30%-regeling, niet mogelijk om aanzienlijk op de kosten te besparen door zelf
het graafwerk te gaan verrichten. De voorzitter merkt op dat een half jaar uitstel van de
start van het project mischien helpt in die zin
dat tuinders die problemen hebben met de financiering dan meer tijd hebben om daarvoor
te sparen. Berthe Volbeda (tuin 127) zegt dat
uitstel mogelijk kan leiden tot afstel, maar in
ieder geval tot hogere kosten. De voorzitter
zegt dat het maar de vraag is of het bij uitstel
veel duurder zal worden.
9. “Vaststelling beleidskader en voorwaarden elektra aanleg voor tuinpark
Buikslotermeer”
De voorzitter dankt allereerst Arie Blikkenhorst voor al het voorbereidende werk, en
stelt vervolgens vast dat niemand vragen of
opmerkingen heeft over de tekst. Desgevraagd blijkt de vergadering ook geen behoefte te hebben aan een stemming, zodat
de voorzitter concludeert dat beleidskader en
voorwaarden zijn vastgesteld.
10.Verkiezing bestuursleden
De voorzitter meldt dat Vincent Bellm ( tuin
40) zich heeft aangemeld als bestuurslid. Deze
stelt zich voor. Zoals in de agenda aangegeven, zijn Erol Cigirci en Suzan Dogan voor
een korte periode herkiesbaar om ervoor te
zorgen dat er thans voldoende bestuursleden
zijn. Mede omdat de functie van secretaris
vacant is en de penningmeester volgend jaar
wil gaan stoppen, dreigt er op termijn onderbezetting als geen andere personen zich kandidaat stellen voor het bestuur. Dat is, brengt
de voorzitter in herinnering, een slechte zaak
voor het tuinpark, omdat dan alles stil ligt, en
dus bijvoorbeeld ook geen beslissingen genomen kunnen worden over het thans lopende
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elektra-project. Omdat er zich, desgevraagd,
niemand ter vergadering aanmeldt, doet de
voorzitter nogmaals een dringend beroep op
ieder om te overdenken of men zich kandidaat wil stellen. Mocht men daarover vragen
hebben, dan zal het bestuur die gaarne beantwoorden. Vervolgens vraagt de voorzitter of
er behoefte is aan stemming over de benoeming van Vincent Bellm en de herbenoeming
van Erol Cigirci en Suzan Dogan. Dat blijkt niet
het geval, zodat de voorzitter constateert dat
zij zijn benoemd, respectievelijk herbenoemd.
Vincent Bellm deelt mee dat hij bestuurslid zal
zijn namens de tuinparkcommissie.
11. Agenda voor de 104e bondsvergadering van de Bond van Volkstuinders
De voorzitter vraagt of iemand opmerkingen
heeft over de agenda van deze vergadering.
Dat blijkt niet het geval te zijn. De voorzitter
zegt dat van het bestuur mevr. Knipscheer
naar deze vergadering zal gaan, en dat maximaal 2 leden ook daarheen kunnen gaan. Op
zijn vraag wie naar deze vergadering wil gaan,
meldt niemand zich aan.
12. Rondvraag
Marion Wernink (tuin 174) vraagt nogmaals
aandacht voor het feit dat de informatie op
de borden verouderd is. Zij biedt aan om te
zorgen voor actuele informatie op de borden.
Dhr. Petrovic (tuin 115) wil nogmaals de aandacht voor het feit dat 140 tuinders (dus meer
dan de helft) blijkens de petitie meer duidelijkheid wensen over de hoogte van de contributie. De voorzitter denkt dat veel tuinders
de petitie met name hebben getekend, omdat
men zich zorgen maakt over de prijsontwikkeling. Op dat punt heeft het bestuur de nodige
uitleg verschaft. Dhr. Petrovic vindt die uitleg
onvoldoende. Marion Stroober (tuin 173)

zegt dat zij de petitie mede heeft getekend.
Wat haar betreft, bestaat er nu wel duidelijkheid over de hoogte van de contributie, na
de daarover door het bestuur gegeven uitleg.
Ron van Staverden (tuin 84) wil nog eens de
aandacht vragen voor een onderwerp dat ieder aangaat: veiligheid. Hij ergert zich er allereerst aan dat veel tuinders met name tijdens het seizoen het hek niet sluiten op tijden
waarop het hek dicht hoort te zijn. Dus wat
hem betreft: hek sluiten in het belang van ons
aller veiligheid. Als tweede punt noemt hij de
situatie afgelopen zomer waarbij het veel te
lang duurde voordat een ambulance in een
noodsituatie ons terrein op kon rijden. Hij
vindt het ongelooflijk dat niemand wist wie
de sleutel van het paaltje had. Hij vraagt het
bestuur daarom om tijdens het seizoen voor
ieder duidelijk aan te geven wie die sleutel
heeft. De voorzitter antwoordt dat, zoals in
de tuinkrant is aangegeven, het bestuur besloten heeft om bij de toegang het discusslot
van één paaltje te verwijderen, zodat ambulances altijd doorgang hebben. Loes Sickman
(tuin 97) zegt dat ons tuinpark nu inderdaad
op een geel bord is aangegeven. In het donker ziet men dat echter niet. Verder staat ons
tuinpark ook niet op Tom-Tom (wat overigens
ieder kan opgeven). Arie Blikkenhorst (tuin
16) zegt dat op het punt van veiligheid meer
valt te doen. Zo kunnen op sommige paden
geen ambulances komen, omdat de toegang
is versperd door de groei van bomen. De
voorzitter zegt dat op dat punt geschouwd
zal moeten worden. Ook lijkt het nuttig om
daaraan aandacht te besteden in de tuinkrant.
Fred Holst (tuin 109) stelt voor om de paaltjes bij het toegangshek tijdens het seizoen te
verwijderen. De voorzitter zegt dat daarvan
misbruik gemaakt kan worden, en dat dat dus
de nodige discipline van tuinders zou vergen.

Uit een oogpunt van de veiligheid van (spelende) kinderen, en de aansprakelijkheid als
er onverhoopt ongelukken gebeuren, lijkt dit
geen goed idee. Fred Holst heeft verder geconstateerd dat er een stijl van het hek los zit.
Op zijn vraag wie daarvoor na het seizoen benaderd dient te worden, antwoordt de voorzitter: het bestuur. Bertus van den Berg (tuin
77) is het volledig eens met de gemaakte opmerkingen over het niet afsluiten van de hekken. Het probleem is echter dat de tuinders
die hun sleutel niet gebruiken, niet op deze
vergadering aanwezig zijn. De voorzitter denkt
ook dat dat zo is, en acht het daarom nuttig
om in de tuinkrant nog eens aandacht aan dit
onderwerp te besteden. Jaap Barbe (tuin 171)
wil nog enkele dingen zeggen over het vertrek van de commissie V&O. Het bestuur zou
met de commissie communiceren, maar dat is
niet gebeurd. Er wordt gezegd dat de commissie een hetze zou hebben gevoerd tegen het
bestuur, maar dat is niet zo: het is een hetze
van het bestuur tegen de commissie. Hij vindt
“hetze” overigens een verschrikkelijk woord.
Hij vindt dus dat men moet ophouden met
dergelijke aantijgingen richting de vertrokken commissie. De problemen zijn volgens
hem begonnen nadat hij Marco Oskamp had
aangesproken over het uitlaten van zijn hond
op het grasveld. Sinds die tijd is sprake van
een hetze van het bestuur richting de commissie. Het bestuur had nooit de tijd om naar
de commissie toe te komen. Hij vindt het
schandalig dat toen het bestuur wel kwam dat
alleen maar was om nieuwe sloten te laten
aanbrengen op de gebouwen van de commissie. De voorzitter zegt dat het bestuur in de
tuinkrant uitgebreid op de gang van zaken is
ingegaan, en dat hij daaraan niets heeft toe te
voegen. Mevr. Koster zegt als schoondochter
van Jaap Barbe hierover het volgende te willen
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zeggen. Zij is het deels eens, deels oneens met
wat hierover in de tuinkrant is gezegd. Waar zij
het zeker niet mee eens is dat de sfeer op het
tuinpark verbeterd is na het opstappen van de
commissie. Zij heeft van veel mensen gehoord
dat dat niet het geval is. De voorzitter zegt
“niet met modder te willen gooien” naar de
voormalige commissie, maar wel degelijk van
veel tuinders te hebben gehoord dat de sfeer
sindsdien verbeterd is. Jaap Barbe overhandigt
vervolgens geld aan de penningmeester ter
afrekening van het aan de commissie gegeven
voorschot, met als slotopmerking dat de commissie vindt dat zij niet goed behandeld is. Nel
Terweij (tuin 86) zegt dat zij en haar familie
oud en nieuw willen vieren in het clubgebouw.
Dat blijkt problemen te geven, omdat verlangd
wordt dat er minstens 50 personen “van de
tuin” aanwezig moeten zijn. Zij begrijpt dat
niet, want die voorwaarde gold destijds niet bij
het openingsfeest, waarbij toen veel personen
“van buiten” op onze kosten hebben gedronken. Suzan Dogan (tuin 217, en als bestuurslid
gedelegeerde clubhuiscommissie) zegt dat het
openen van het clubhuis redelijk kostendekkend is bij aanwezigheid van 30 personen. De
voorzitter zegt dat het al dan niet openen van
het clubhuis een zaak van de clubhuiscommissie is. Michelle Postma (tuin 19; lid van de clubhuiscommissie) zegt dat wat de commissie
betreft het feest kan doorgaan, nu zich daarvoor 20 tuinders en 10 personen van buiten
hebben aangemeld. Per persoon wordt een
bijdrage van 5 euro gevraagd. Zij hoopt dat
zich nog meer mensen zullen aanmelden. De
voorzitter roept de aanwezigen op zich voor
dit feest aan te melden. De heer Van Rossum
(tuin 58) is opgevallen dat mensen hun eigen
drank meenemen. Arie Blikkenhorst (tuin 16)
vindt dat dat niet toegestaan moet worden. De
voorzitter is het daarmee eens. Marion Stroo-
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ber (tuin 173) wil, hoewel er al veel daarover
is gezegd, toch nog iets zeggen over de opgestapte commissie V&O. Zij wil de leden van de
commissie bedanken voor het vele verrichte
werk, met nog een speciaal woord van dank
richting Jaap Barbe, die zich meer dan 30 jaar
voor de vereniging heeft ingezet. De vergadering onderstreept dit dankwoord met een
applaus. Berthe Volbeda (tuin 127) vraagt of
iemand nog de website onderhoudt. De voorzitter antwoordt dat de website de laatste tijd
inderdaad niet actief is onderhouden. Berthe
Volbeda vraagt verder waarom het algemeen
werk in de periode half maart tot half oktober
is teruggebracht tot 6 werkbeurten. Vincent
Bellm antwoordt dat het aantal werkbeurten
is teruggebracht tot 6 omdat wij een onderhoudsvriendelijk tuinpark hebben. Berthe
Volbeda zegt tenslotte dat tijdens deze vergadering meerdere keren is gesproken over de
noodzaak van meer schouwen. Zij vindt dat
tuinders van wie de tuin bij schouwing niet op
orde blijkt, aangeschreven en zonodig beboet
dienen te worden. Dat is ook goed voor de financiën van onze vereniging. Nel Terweij (tuin
86) heeft eerder al gezegd dat het beheerplan
niet wordt gehandhaafd. Is het, vraagt zij , de
bedoeling om dat in de toekomst wel te gaan
doen. De voorzitter antwoordt dat dat inderdaad de bedoeling is.
13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 15.20 uur de vergadering.
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Algemeen Jaarverslag 2013
Het jaar 2013 stond in het teken van het 50-jarig jubileum van het
tuinpark. Met activiteiten voor iedereen is dit uitgebreid gevierd. We
hebben o.a. kunnen genieten van feestavonden, het kunstproject en
een kinderfestijn.
Het jaar begon met het aantreden van een grotendeels vernieuwd
dagelijks bestuur: Chris de Wild Propitius (voorzitter), Els Knipscheer
(vice-voorzitter) en Marco Oskamp (secretaris). In augustus heeft
Marco Oskamp besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen. Door
het gebrek aan bestuursleden moet het bestuur voortdurend prioriteiten stellen en blijven helaas verschillende zaken liggen. Tijdens
de najaarsvergadering is Vincent Bellm toegetreden tot het bestuur.
In juli heeft de commissie V&O besloten hun taak neer te leggen. Het
bestuur respecteert dit besluit en dankt de voormalige leden voor
hun jarenlange inzet voor het tuinpark. Gelukkig vormt zich gedurende het seizoen een nieuwe groep mensen die het algemeen werk
vorm geven in de tuinparkcommissie.
In augustus en september heeft Milieutoezicht controles uitgevoerd
op ons tuinpark. Vele zaken dienden te worden aangepakt, zoals
brandstofopslag, brandblussers en opslag van andere materialen. Vele
mensen hebben zich hiervoor ingezet en inmiddels voldoen we aan
de Wet milieubeheer.
Na jaren van discussie stemt een ruime tweederde meerderheid tijdens een extra ledenvergadering in met het principe om elektra aan
te leggen op het tuinpark. Ook het voorgelegde elektraplan kan op
een ruime meerderheid rekenen. Eind 2013 wordt gebruikt voor de
inschrijving van tuinders voor een aansluiting te realiseren. Eind 2013
waren nog niet voldoende inschrijvingen binnen om tot aanleg over
te kunnen gaan.
Een ander belangrijk punt die de leden heeft bezig gehouden is de
ontwikkeling van de jaarlijkse kosten op de tuinlastenrekening. Na
een petitie over dit onderwerp zegt het bestuur toe heel kritisch
naar de begroting te gaan kijken. Dit resulteert in een voorstel aan de
najaarsvergadering de jaarlijkse tuinlasten met zo’n 10% te verlagen.
Namens het bestuur, Chris de Wild Propitius, voorzitter
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Staat van Baten&Lasten(in €) realisatie

realisatie

begroting

toelichting

begroting

2011

2012

2013

2013 2013 realis.

2014

Contributies BvV/AVvN (A)

17.587

18383

20439

18.959		

19682

Grondhuur tuinen(B)

31.271

31890

32620

32.620

1

33436

Verzekering tuinopstallen/inb. (C.)

12.404

13137

16000

14.561 		

15000

0

50

0

0		

0

8.000

8500

10000

2

7000

Subtotalen A t/m D (individueel)

69.262

71960

79059

72.141 		

75118

Grondhuur parkgedeelte (E.a.)

9387

13362

16692

16.693

1

20323

Verzekering clubgeb./inb. (E.b.)

12.970

13451

15000

16.201 		

17500

6.465

1497

7000

3

5000

18.675

3849

0

- 		

0

3.000

3000

3000

3.000

*

3000

-18.000

0

0

-

*

0

669

836

1000

944 		

1000

2.900

1249

3000

4

1500

36.066

37244

45692

42.963 		

48323

Energie (F.g.)

4.328

4783

6000

5.185 		

5000

Kosten bestuur (F.h.)

4.402

2339

5000

4.236 		

5000

Kosten tuinkrant (F.j.)

2.205

2801

3500

3.526 		

3000

Ontspanningscommissie (F.k.)

1.069

2500

2500

2.500

5

2500

Jubileum 2013		

891

7500

5.654

6

0

1.144

1441

1500

1.568

7

1500

0

457

1000

4.162

8

500

Kosten bouwcommissie (F.n.)

354

306

400

52 		

500

Subtotalen mbt ACTIVITEITEN

13.502

15518

27400

26.884 		

18000

2.800

1050

2450

350 		

1050

-1.050

-700

-1750

700

*

-1050

1.917

3016

56500

7.050

3, 9

0

218

8

1000

0		

0

122.715

128.097

210.352 150.088		

141.441

Lasten

Taxatiekosten idem
Watergeld (D)

Onderhoud tuinpark (E.c.)
Onderh. gebouwen/install. (E.c.)
Reserveringen idem (E.d.)
Vrijval van onderhoudsvoorziening
Kosten beveiliging (E.e.)
Vaste lasten (E.f.)
Subtotalen ONROERENDE ZKN

Afvalcontainers (F.l.)
EHBO/Arbo/blusmiddelen(F.m.)

Restituties waarborgsommen
Reservering waarborgsommen
Aanschaf mach./app./inrichting park
Overige lasten/onvoorzien
Totaal lasten
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realisatie

6.000

4.852

1.273

Toelichting op de realisatie van 2013
		
						
Algemeen: de uitgaven met betrekking tot de ACTIVITEITEN
werden vet afgedrukt. U treft deze aan onder de Lasten in de
rubrieken Energie t/m Kosten Bouwcommissie (F.g. t/m F.n. van
de Contributie-opbouw).
* de met een asteriks gemerkte posten betreffen geen werkelijke
uitgaven of inkomsten in 2013, maar zijn alleen boekhoudkundig.
1. Grondhuur tuinen (B): 74.137 m2 voor 246 tuinen tegen
€ 0,44 per m2; Grondhuur parkgedeelte (incl. het blinde deel van
de scheg)(E.a.): 119.200 minus 74.137 m2 = 45,063 m2 tegen
€ 0,44 minus een (laatste) gewenningskorting van € 3.135,33.
2. Watergeld (D): raming verbruik op basis van opnemen hoofdmeter en tegen € 1,35 per m3; Teveel berekend watergeld: hiervoor zal in de loop van 2014 door het bestuur een verdelingsvoorstel worden ontwikkeld.					
						
3. Onderhoud tuinpark (E.c.) en Aanschaf machines/apparatuur/
inrichting park: bij OnderhoudsbijdrageStadsdeel werd een geraamd bedrag van € 4.000 opgevoerd wegens voor een deel van
deze uitgaven te ontvangen onderhoudsbijdragen van het stadsdeel (gevraagd werd € 5.824,28, maar hier kon in het Bondsbestuur/kantoor nog niet over worden beslist). Tengevolge van het
niet realiseren van de begrote investeringen is ook de claim op de
30%-gelden achterwege gebleven.
4. Vaste lasten (E.f.): Ozbelasting 2013				
						
5. Ontspanningscommissie(F.k.): omdat de O.C. werd geïntegreerd en bekostigd via de Clubhuiscommissie werd er een bedrag ter grootte van de begrotingspost ten gunste van Resultaat
Clubhuis gebracht; het gepresenteerde Resultaat Clubhuis is dan
ook ontstaan na de bijtelling van het bedrag van genoemde begrotingspost. 						
				
6. Jubileum 2013: voor de jaren 2012 en 2013 werd hiervoor
respectievelijk € 2.500 en € 7.500, in totaal dus € 10.000 begroot
en goedgekeurd; het totaal van de uitgaven bedroeg € 6.545 (in
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Staat van Baten&Lasten(in €) realisatie

realisatie

begroting

toelichting

begroting

2011

2012

2013

2013 2013 realis.

2014

128.589

131434

144000

10

133900

1.540

1120

2100

1120		

1960

240

0

0

0		

0

1.750

350

700

1050		

0

Ontvangen leges bouwcommissie

87

42

150

30		

50

Boetes voorzover niet via Tuinlst.

740

140

0

0		

0

Advertentieopbrengsten

550

380

250

380		

250

Borgs./verg. sleutels/verk.reglem.

225

357

250

290		

250

Vergoede adm.kst. wachtlijst

190

180

100

90		

100

5.117

1027

5000

5

1000

619

958

2500

2.211 		

1000

0

13942

56500

3, 9

0

Rente Stallingsrekening Postbank

3.224

4906

2000

3.539 		

3000

Overige baten/onvoorzien

9152

2900

0

0		

0

Totaal baten

152.023

157736

213550

161.205 		

141510

Saldo nadelig

-29.309

-29639

-3198

-11.117		

-69

Totaal generaal

122.715

128097

210352

150.088		

141.441

Baten
Ontvangen contr.e.a.Tuinlasten
Ontvangen entreegelden
Ontvangen bijdragen aanleg wa/ri
Ontvangen waarborgsommen

Resultaat clubhuis
Resultaat inkoop

Onderhoudsbijdr.Stadsdeel/30%rekening
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realisatie

147747

748

4000

Vervolg toelichting op de realisatie van 2013
2012 € 891, in 2013 € 5.654), dus ongeveer 65% van die begroting;
Hiervoor werden zes met muziek en/of ander entertainment verzorgde dagdelen georganiseerd voor € 2,797, en
een drietal uitvoeringen van het jubileumkoor gegeven voor
(na aftrek van de eigen bijdragen van de koorleden, € 1.275)
€ 1.316, diverse activiteiten voor jong en oud op kunstzinnig en knutselgebied gepresenteerd die ook nog hebben geleid tot de eerste mozaiekbank op ons clubhuisterras voor
€ 1.119, een kunstproject met enkele tientallen kunstwerken op
ons tuinpark voor (na aftrek van een subsidie van het Stadsdeel van
€ 1,000) € 359 en een Fotowedstrijd voor een totaal van € 63.
7. Afvalcontainers (F.l.): op het totaal van de uitgaven van € 1.978
werd € 410 aan opbrengsten van loodaccu’s(638 kg) en oud ijzer
in mindering gebracht. 					
						
8. EHBO/ARBO/Blusmiddelen (F.m.): deze post bestond in 2013
geheel uit investeringen en onderhoud in blusmiddelen enzovoort
voor brandbestrijding; inmiddels werd door ons tuinpark van de
Milieudienst Noordzeekanaal de vereiste milieukeur ontvangen;
de hiervoor eveneens benodigde brandwerende chemicaliënkluis
werd onder Aanschaf machines/apparatuur/inrichting park verwerkt en opgenomen in de claim voor de Onderhoudsbijdragen
van het Stadsdeel. (Voor 2014 werden inmiddels ten laste van
deze begrotingspost de EHBO- materialen weer up-to-date gebracht).							
				
9. Aanschaf machines/inventaris/inrichting tuinpark: naast genoemde brandwerende kluis van € 2.615 werd geínvesteerd in twee computersystemen voor het bestuur en voor de tuincommissie,in totaal
€ 2.994 en in de renovatie van het biljart in het clubhuis (€ 1,437).
Zie ook de toelichting onder 3.
			
10. Dit is inclusief een bedrag van € 1.105 aan boetes over
2012. 							
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Balansen per ultimo (gerealiseerd)

2012

2013

Activa

Balansen per ultimo (gerealiseerd)

2012

2013

19.968

10.510

2.483

1.280

448

818

idem: tuinoverdrachten

15.350

-

idem: waarborgsommen

16.450

15.400

-

60.949

70.898

226

Passiva

Liquide middelen:
Kas bestuur
Postbankrekening 4559900
Idem Rentemeerrekening
Postbank contr.rekg.6037184
Kas clubhuis
Kas bingoteam
Postbank clubhuis 6696408
Kas inkoop
Postbank Inkoop 4740501
Kas Tuincommissie
Subtotalen liquide middelen

20

101

20.155

3.105

216.841

212.880

1.211

1.937

200

3.537

geen opgave

-

10.385

1.239

321

2.193

3.216

1.471

-

384

252.349

226.848

-

4.000

1.199

1.966

125

170

1.324

6.136

Schulden op korte termijn:
Aan Bond v Volkstuinders Naar 30% gld
Vooruitontvangen van Tuinders
Aan Tuinders:schade-uitkeringen

idem watergelden (zie toelichting 2, pag 33)
Waternet
Nuon

-

Vorderingen:
Van Bond v Volkstuinders Uit 30% gld
Van Tuinders
Van Adverteerders/gebr.Clubhuis
Subtotalen vorderingen
Voorraden:
Clubhuis
Inkoop
Pexfit, 4 sets minus 33 1/3% afschr.
Subtotalen voorraden
Totaal generaal
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250

500

10.864

12.884

873

-

11.987

13.384

265.660

246.368

Overige krediteuren

1.173

4.177

126.771

93.360

Voorziening onderhoud gebouwen

6.000

9.000

Subtotalen vervangingsres./voorz.

6.000

9.000

Subtotalen Kapitaal&Reserves

132.890

144.008

Totaal generaal

265.660

246.368

Subtotalen schulden korte term.
Voorziening:

Kapitaal&Reserves:
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Aanpassing elektraplan
Na de eerste inschrijvingsronde hebben 130
tuinders aangegeven een elektra aansluiting te
willen. 92 tuinders hebben aangegeven dit niet
te willen. Nog steeds hebben 24 tuinders geen
reactie gegeven. Dit betekent dat 53% van de
tuinders zich heeft ingeschreven. We hebben bij
het vaststellen van het elektraplan afgesproken
dat 60% inschrijving noodzakelijk is voor de aanleg van elektra.
Er staat een grote hoeveelheid tuinen in de verkoop. Besloten is dat tuinen die verkocht worden verplicht worden een elektraaansluiting te
nemen. Daarnaast leert de ervaring op andere
tuinparken dat als er eenmaal elektra is, snel
het aantal aansluitingen toeneemt. Het bestuur
stelt dan ook voor om het percentage tuinders
omlaag te brengen naar 50% betaalde aansluiting voor het besluit over te gaan tot aanleg. De
reserves van het tuinpark zijn gezond en deze
tijdelijke voorfinanciering zal naar verwachting
binnen een paar jaar worden terugverdiend.
Als de ledenvergadering van 15 mei instemt met

deze aanpassing zullen eind mei de rekeningen
verstuurd worden naar de tuinders die zich hebben ingeschreven. De betaling moet dan 30 juni
2014 op de rekening van het tuinpark staan. Als
dan 50% van het totaal aantal tuinders de aansluiting heeft betaald zal opdracht gegeven worden aan de aannemer. De aannemer zal dan in
september beginnen met de werkzaamheden.
Heeft eind juni niet 50% van de tuinders betaald,
zal het bestuur de aanleg niet door laten gaan en
worden de wel gedane betalingen teruggestort.
Voorgesteld besluit:
• Het elektraplan aan te passen, in de zin dat
het minimum percentage tuinders dat benodigd
is voor het besluit over te gaan tot aanleg van
het elektranetwerk omlaag wordt gebracht naar
50% van het totaal aantal tuinen die betaald hebben voor een elektra aansluiting.
• Uit de reserves van het tuinpark een extra
maximum bedrag van € 30.000,- tijdelijk ter
beschikking te stellen ter financiering van deze
aanpassing.

agendapunt 12

Aanvulling huishoudelijk reglement
Tuinpark Buikslotermeer
In de najaarsvergadering op 30 november
2013 zijn onderstaande regels als beleidskader voor elektra vastgesteld. Om ervoor te
zorgen dat we bij de aanleg van elektra ook
daadwerkelijk terug kunnen grijpen op deze
regels is het van belang deze nu toe te voegen
aan ons huishoudelijk reglement. Daarom legt
het bestuur dit nu voor als aanvulling van het
huishoudelijk reglement.
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Algemeen beleid
Conform de besluitvorming op de algemene
ledenvergadering d.d. 30 augustus 2013 zijn
nieuwe leden verplicht een aansluiting te nemen op het elektrisch leidingnet van Tuinpark
Buikslotermeer, dan wel de bestaande buitenaansluiting over te nemen.

1.Technische ondersteuning
De aanleg van het elektranetwerk valt onder
verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur.
De controle op de individuele aansluiting tussen meterkast en groepenkast – door het individuele lid zelf aan te leggen - wordt door
een door het bestuur samengestelde elektracommissie verzorgd. Het lid blijft te allen tijde
verantwoordelijk voor zijn of haar installatie in
het tuinhuis.
2. Aansluiting
De kabel van de meterkast (langs het pad)
moet in 1 stuk en zonder aftakkingen naar
de groepenkast van de huisinstallatie lopen.
Voorgeschreven kabel: YMvKas 3x2,5mm². Dit
is een kabel die speciaal geschikt is voor in de
grond, met een gevlochten wapeningsmantel
en 3 stuks 2,5 millimeter kwadraat massieve
koperdraden (aarde, fase en nul).
De aansluitwaarde van het tuinhuis is maximaal 2 X 6 ampère.
Voor de aansluiting is een groepenkast van de
maximale aansluitwaarde met een aardlekschakelaar (30mA) vereist. Deze wordt door
de tuinder tijdens de aanleg geïnstalleerd en
mag alleen in het tuinhuis worden geïnstalleerd.
De binneninstallatie dient volgens artikel 14
van de Bonds Bouwvoorschriften te worden
aangelegd en alle elektrotechnische componenten dienen conform NEN 1010 te worden geïnstalleerd.
3. Afsluiten van de nutsvoorziening
Ingeval het niet nakomen van de financiële
verplichtingen en/of het niet voldoen aan de
aansluitverplichtingen, heeft het afdelingsbestuur het recht om de stroomlevering aan het
betreffende lid te blokkeren.
Hiervan wordt het lid schriftelijk op de hoog-

te gesteld met de motivatie van afsluiten.
Bij opzegging van het lidmaatschap wordt in
overleg met het vertrekkende lid de stroomvoorziening zo nodig (tijdelijk) afgesloten.
Bij opzegging van het lidmaatschap: een week
voor de overdracht moet de meterstand door
de elektracommissie worden opgenomen,
deze geeft dit door aan de penningmeester.
4. Het verrekenen van het kWh- verbruik
In opdracht van het bestuur worden de kWhmeters uitgelezen en het jaarverbruik berekend.
Elk jaar wordt het verbruik van de tuinders in
opdracht van het bestuur door twee personen opgenomen.
Jaarlijks krijgt het lid het bedrag met het opgenomen verbruik met de daarbij verrekende
kWh prijs.
Bij de jaarrekening van het tuinpark “Buikslotermeer” te voldoen
5. Het tarief
De jaarlijkse kosten voor de elektraaansluiting
bestaan uit de zogenaamde vastrechtkosten
van Liander. Dit zal ongeveer € 30,- per jaar
zijn.
Daarnaast wordt een budget opgebouwd
voor toekomstig onderhoud aan het netwerk
op het tuincomplex. Dit zal per aansluiting €
10,- per jaar zijn.
Het verbruik wordt per aansluiting door middel van een voorschot in rekening gebracht.
Aangezien we nog geen gebruiksgegevens
hebben starten we met een voorschot van €
40,- per jaar. Jaarlijks wordt het daadwerkelijk
verbruik per aansluiting verrekend volgens het
tarief van de energieleverancier.
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6 a) De algemene voorzieningen waaronder het kabelnet, schakelkasten, verdeelkasten en toevoerleidingen blijven eigendom van
de elektradeelnemers van tuinpark Buikslotermeer.
b) Verbreking van de kasten en/of de verzegeling alsmede beschadiging van de apparatuur
van het elektranet door een tuin lid kan leiden
tot afsluiting van zijn of haar stroomtoevoer of
in ernstige gevallen tot royement. De schade
zal op het desbetreffende lid worden verhaald.
c) Het is aan de elektradeelnemers niet toegestaan stroom te leveren aan derden.
7 Kosten distributienet
1. Kosten aansluiting op distributienet
Leden van Tuinpark Buikslotermeer die gebruik willen maken van het distributienet be-

talen hiervoor eenmalig € 1.130,00 (prijspeil
2013 bij 60% aansluiting van de tuinders) aan
het bestuur van Tuinpark Buikslotermeer.
(De binnen aansluiting dient door het lid zelf
te worden verzorgd). Het bestuur zal er voor
zorgen dat men de groepenkast en grondkabel kan bestellen in de winkel op het tuinpark.
2. Kosten installatie
Aan de controle door de elektracommissie
van het aangelegde distributienet, zijn geen
kosten verbonden.
3. Aansluiting op het distributienet
De installatie in het tuinhuis moet conform
het tuinreglement en het bouwreglement
worden aangelegd. Pas na controle door de
elektracommissie wordt een individuele tuin
aangesloten op het elektra.

Inrichting omgeving clubhuis

z

1. afstaprand
2. pergola
3. tafel
4. banken
5. kwartrond
6. opstap
7. plantencirkels
8. oprit

x

x
w
z

x

y

v

u
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Inrichting omgeving clubhuis
Het in april 2013 gemeldde plan ter verfraaiing
van het terras rond het clubhuis, is een 2e fase ingegaan. Het plan is aangepast en vereenvoudigd,
zoals u kunt zien op de tekening.
Bij de algemene ledenvergadering zal de tekening
groter te zien zijn.
Het nieuwe plan omvat o.a. trapjes en een oprit
voor rolstoel en kruiwagen aan het terras, en de
aanleg van een pergola langs de gehele zijde van
het terras. Verder het openen van het terras naar
de speeltuin, door het verwijderen van struiken
en het aanbrengen van een ronding in de uitsparing van het terras.
Ook worden er twee mozaïekbanken en een tafel toegevoegd aan het meubilair op het terras.
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vraag

dank

Wat groeit hier?

Wie weet dit?
Wat groeit hier, hoe heet
het en waarom groeit het
daar?
Stuur uw antwoord naar de
redactie van de tuinkrant en
we zullen het in de volgende
krant plaatsen.

tuintips

Voor de maand mei

• Bescherm de bessenstruiken

Tik een paar stevige palen in grond. Bevestig
er met touw plastic elektriciteitsbuizen aan
vast. Gooi daar een net over heen. Zorg dat
het net vast staat aan de grond. Dat voorkomt
dat een merel er onderdoor kruipt en er niet
meer uit kan.

• De aardappels komen boven de

grond uit
Houd ze tot aan het onderste blad aangeaard
zodat er geen licht bij de knollen komt , die
dan groen worden en giftig zijn.

• Bonen zaaien

Wacht met het zaaien van alle bonen op
een voorspelde mooie periode. Bonen willen
warmte, geen kille regen.
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• Dahlia’s planten

Zet de wortelstokken met de neus omhoog
eerst een week in een dikke laag vochtige
bladaarde, in een beschut, zonnig tuinhoekje.
Zo activeer je de plant. Maak intussen de
plantgaten (60-75 cm tussenruimte) en vul
die met half rijpe mest en half compost. Tik er
ook stevige stokken in om de planten straks
te kunnen opbinden en poot de dahlia’s op
een milde zonnige dag uit. Geef ze in een droge periode de eerstkomende 4 of 5 dagen
elke avond water.

• Zaaien in volle grond

Dit kan er nu allemaal in: maïs, spinazie, snijbiet, winterwortelen, bonen, koolsoorten. ook
zonnebloemen, Oost-indische kers, lathyrus
en veel andere eenjarigen.

Arie Snel tuin 227

Mijn
mooie helleborus
(kerstroos)

A

an elke negatieve belevenis komt een eind,
maar elk positief gebaar blijft bestaan.
Het laatste half jaar is me zwaar gevallen, veel
stress (zowel privé als werk) en tussendoor ook
nog eens spontaan een huis gekocht. Ik zal u zeggen, gezond is anders.
Na meer dan drie maanden niet meer mijn tuin
te hebben gezien, had ik in maart eindelijk een
tuindag ingepland. Tijdens de tweede storm in
december was mijn plantenkas omvergeblazen,
ik liep achter met snoeien en onkruid wieden.
Zo veel te doen, zo weinig tijd en zin. Winterdip
met een hoofdletter.
Ik loop een beetje schuifelend mijn tuin op, durf
bijna niet op te kijken. Eerst maar mijn tuinhuisje
open maken dacht ik, dan ademhalen en beginnen. En toen stond ik stil, wat zag ik in mijn
ooghoek?
Daadwerkelijk een schitterende helleborus.
Groot, groen en veel bloemen. Het ijs was ge-

broken. Ik had meteen een glimlach van oor tot
oor. Wat een hartverwarmend welkom!
Deze Helleborus heb ik een paar jaar geleden,
als klein stekje gekregen van Wil Dommisse
(mijn tuinbuurvrouw van verderop). Mijn planten zijn mij “soms” dankbaar, maar ik ben Wil
echt dankbaar voor zo een mooie verrassing.Vol
goede moed zit ik weer heerlijk op mijn knietjes
tussen mijn planten en geniet met volle teugen.
Zo zie je maar wat een klein gebaar nog te weeg
kan brengen, zelfs na een paar jaar. Bedankt Wil.
Natascha Peekstok tuin 244

haiku

E
De vroege ochtend,
De zon schittert in de dauw
Ik hoef nu nog niks

en haiku is een gedicht van drie
zinnen. De eerste en de laatste zin
heeft 5 lettergrepen. De middelste heeft
7 lettergrepen. De laatste zin kan een
emotie weergeven of de vorige zinnen
duidelijker maken, misschien geeft de
laatste zin het geheel een draai, zodat
het je aan het denken zet?
Een haiku gaat meestal over de natuur
Probeer het ook! Het is fijn om te doen.
Froukje Dijkshoorn tuin 157
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Oproep voor
nieuwe
bestuurders en
commissieleden

Elektra aansluiting
Misschien heeft u het antwoordformulier nog niet terug gestuurd of heeft u zich
bedacht. Tot 17 mei kunt u zich alsnog inschrijven voor een elektra aansluiting.
Tuinnummer:
Naam lid:
Emailadres:

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur bestaat momenteel uit zes personen. Na de voorjaarsvergadering 2014 treden
Ewald van Wilsem en Suzan Dogan af en aan
het einde van het jaar ook Erol Cirgirci. We zijn
dus dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.Vijf is het minimum aantal bestuursleden
om als zelfstandige afdeling te functioneren.
Het bestuur is dus zwaar onderbezet, waardoor vele zaken niet opgepakt kunnen worden. Met meer bestuursleden kunnen we het
werk meer verdelen en meer zaken oppakken.
Voor de voorjaarsvergadering zullen we meerdere nieuwe bestuurders moeten hebben. Als
we deze dan nog niet gevonden hebben verliezen we de bevoegdheid om eigen beleid te
voeren en mogen volgens de Bondsregels alleen nog lopende zaken afgehandeld worden.
Hierbij doen we dus een oproep voor nieuwe
bestuursleden. Door samen de schouders
eronder te zetten kunnen we nieuwe ambities oppakken en waar gaan maken. Naast
algemeen bestuurders die een specifieke taak
kunnen krijgen zijn we dringend op zoek naar
een nieuwe penningmeester en secretaris. De
werkzaamheden van de penningmeester en
secretaris kunnen ook verdeeld worden onder meerdere bestuurders of worden onder-
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steund door mensen buiten het bestuur.
Kandidaten kunnen zich schriftelijk of per email
melden.
Laten we onze zelfstandigheid als tuinpark behouden. Meld u aan voor het bestuur!
Voor meer informatie of aanmelding kunt u
mailen naar de voorzitter:
voorzitter@tuinparkbuikslotermeer.nl
Elektracommissie
U heeft kunnen lezen dat we nog niet de 60%
inschrijvingen voor de aanleg van elektra op
ons tuinpark hebben bereikt. Het bestuur blijft
zich inzetten om elektra op het tuinpark aan
te leggen voor wie dat wil. Dat doen we graag
met een nieuw te vormen elektracommissie.
Leden van de commissie denken mee hoe we
alsnog tot het benodigde aantal inschrijvingen
kunnen komen, begeleiden de aanleg en bewaken na aanleg de individuele aansluitingen.
Tuinders die hier aan bij willen dragen roepen
we op om zich te melden.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij
de voorzitter:
voorzitter@tuinparkbuikslotermeer.nl

¨

Ja, hierbij geef ik me op voor de aanleg van een elektra aansluiting op mijn tuin.
Indien de ledenvergadering van 17 mei instemt met de verlaging van het
benodigde percentage betalende inschrijvingen ontvangt u eind mei 2014 de rekening
van € 1.130.- die eind juni 2014 betaald moet zijn.

¨

Ik wil graag een groepenkast* bestellen voor een bedrag van € 54,-.
(Het daadwerkelijke bedrag kan licht afwijken afhankelijk van het aantal inschrijvingen).

¨

Ik wil graag …… meter grondkabel* bestellen voor een bedrag van € 2,50 per meter.
(Het daadwerkelijke bedrag kan licht afwijken afhankelijk van het aantal inschrijvingen).
* Voor de levering van de groepenkast en/of grondkabel komt er in overleg met de
Inkoopcommissie een afhaaldag. Vul uw emailadres in zodat u op de hoogte gehouden
kunt worden.

Datum:

Plaats:

Handtekening

Opsturen naar:
Tuinpark Buikslotermeer
Volendammerweg 305
1027 EA AMSTERDAM
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bestuur&commissies
Bestuur

Inkoopcommissie

Volendammerweg 305, 1027EA, AMSTERDAM
bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl
020-8943399 (spreek voicemail in)
Dagelijks bestuur
Chris de Wild Propitius, voorzitter
tuin 45
Ewald van Wilsem, penningmeester
en verzekeringen
tuin 192
Tel 020-6790730
Bestuursleden
Vincent Belim, gedelegeerde TPC
tuin 40
Erol Cirgirci, gedelegeerde bouw/
tuincommissie en inkoopcommissie tuin 51
Suzan Dogan, gedelegeerde
clubhuiscommissie
tuin 217
Els Knipscheer, vicevoorzitter
tuin 176

inkoopcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Remko de Jong
tuin 169
Astrid Spaan
tuin 129
Berthe Volbeda
tuin 127
Hans Vos
tuin 239

Clubhuiscommissie
clubhuiscommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Malika Bouzerda
tuin 39
Froukje Dijkshoorn
tuin 157
Arnold Keesman
tuin 106
Jose Lamers
tuin 237
Martin van Os
tuin 161
Michelle Postma
tuin 19
Danielle Verlaan
tuin 0
Daan Kreuger (klaverjassen, biljarten
en darten)
tuin 134

Bouw/tuincommissie
bouwcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Bertus van den Berg
tuin 77
Ingrid Haaijen
tuin 69
Tessa Haaijen
tuin 38
Peter Petrovic
tuin 115

Kascontrolecommissie
kascontrolecommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Okke Peijters
tuin 184
Rob Romeijn
tuin 178
Ben Sickman
tuin 97
Karen Vonder
tuin 167

Tuinparkcommissie
tuinparkcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Vincent Bellm
tuin 40
Marco Oskamp
tuin 42
Don Graver
tuin 91
Koos Graver
tuin 92
Fred Haaijen
tuin 94
Marianne Stroober
tuin 173
Margriet van Weelden
tuin 191
Eric Timmer
tuin 228
Jacques Fletcher
tuin 233

Werkgroep natuurlijk tuinieren
Zohra de Boer
Els Knipscheer
Rina Koper
Toke Smolders

Ria van den Bogaard
Paul Nagtegaal

Arbo coördinator

redactie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Jan de Jong
Arie Snel
Guus van Veen

Suzan Dogan
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177
176
194
193

EHBO

Redactie tuinkrant
tuin 179
tuin 227
tuin 221

tuin
tuin
tuin
tuin

tuin 107
tuin 222

tuin 217

Zijn de gegevens niet goed? Mail dan naar:
redactie@tuinparkbuikslotermeer.nl

Rooster
Rooster tuinbeurten AW
tuinwerkbeurten
2014
2014

29 maart
03 mei
07 juni
1
7
37 47
79 87
126 136
165 175
210 215
12 april
17 mei
21 juni
4
9
43 49
82 89
132 138
180 186
218 226
26 april
31 mei
05 juli
6 13
46 52
84 95
135 140
172 182
214 223

12 juli
16 augustus
20 september
tuinen
14 22 27 32
53 58 63 72
99 104 113 119
141 146 151 158
183 189 199 204
224 231

05 april
10 mei
14 juni

26 juli
30 augustus
04 oktober

19 april
24 mei
28 juni

tuinen
16 24 29 34
55 60 65 74
101 109 116 121
143 148 162 168
193 201 206 212
234 242
09 augustus
13 september
18 oktober
tuinen
20 26 31 36
57 62 71 78
103 111 118 124
145 150 156 164
188 198 203 209
230 238 244

3
8
41 48
81 88
131 137
166 177
211 216

5 11
44 50
83 93
133 139
170 181
213 219

19 juli
23 augustus
27 september
tuinen
15 23 28 33
54 59 64 73
100 105 114 120
142 147 152 160
185 190 200 205
225 232 241
02 augustus
06 september
11 oktober
tuinen
18 25 30 35
56 61 70 75
102 110 117 122
144 149 154 163
187 194 202 207
229 235 243

Heeft u geen kaartje ontvangen
met
tuinbeurten
AW, stuur met
dan de
Heeft u de
geen
kaartje ontvangen
tuinbeurten
algemeen
een e-mail
naar: werk, stuur dan een
e-mail
naar tuinparkcommissie@tuinparktuinparkcommissie@
buikslotermeer.nl
of laat een bericht achter
tuinparksbuikslotermeer.nl
in deofbrievenbus
bij het achter
clubhuis.
laat een bericht
in de
brievenbus bij het clubhuis.
De beurten zijn op zaterdagochtend van
9.30 tot 12.00 uur.
De tuinbeurten op zaterdagochtend
zijn van 9.30 uur tot 12.00 uur.

april / mei 2014 p 47

van de clubhuiscommissie

Activiteiten in mei, juni en juli 2014
D 1
V 2
Z 3
Z 4
M 5
D 6
W 7
D 8
V 9
Z 10
Z 11
M 12
D 13
W 14
D 15
V 16
Z 17
Z 18
M 19
D 20
W 21
D 22
V 23
Z 24
Z 25
M 26
D 27
W 28
D 29
V 30
Z 31

mei

schilderen
plantenruildag

m

schilderen
bestuurszitting

m

schilderen
klaverjassen
openings-verkleedfeest m

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
culinaire maaltijd

m

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
m

schoolvakanties
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Z 1
M 2
D 3
W 4
D 5
V 6
Z 7
Z 8
M 9
D 10
W 11
D 12
V 13
Z 14
Z 15
M 16
D 17
W 18
D 19
V 20
Z 21
Z 22
M 23
D 24
W 25
D 26
V 27
Z 28
Z 29
M 30

m

juni
biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
muziekmiddag

m

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
bestuursz. / cul maaltijd

m

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
midzomernachtsfeest

m

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
m

= bij mooi weer mozaieken

D 1
W 2
D 3
V 4
Z 5
Z 6
M 7
D 8
W 9
D 10
V 11
Z 12
Z 13
M 14
D 15
W 16
D 17
V 18
Z 19
Z 20
M 21
D 22
W 23
D 24
V 25
Z 26
Z 27
M 28
D 29
W 30
D 31

juli

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
m

biljarten / darten
kindermiddag
schilderen
klaverjassen
bestuursz. / muziekmiddag m

biljarten / darten
kindermiddag
schilderen
klaverjassen
m

biljarten / darten
kindermiddag
schilderen
klaverjassen
eten rondom het clubhuis m
start suikerfeest / bilj / darten
kindermiddag
schilderen / einde suikerfeest

