Tuinpark Buikslotermeer
Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV), zaterdag 24 november 2018
Aanwezig namens bestuur: Chris Broens, voorzitter, Anneke Koster, penningmeester, Mirjam van
Dootingh, secretaris/vicevoorzitter, Marianne Stroober
Verslag: Toke Smolders (tuin 193)
Aanwezige leden: opgenomen in de presentielijst, met 41 stemgerechtigde leden.
1. Opening
Voorzitter Chris Broens opent de vergadering om 13.10 uur met een welkom aan allen. Zij vraagt de
aanwezigen te checken of ze de presentielijst hebben getekend en stembriefjes hebben ontvangen.
Verder legt zij de regels voor de omgangsvormen in de vergadering uit: alle inbreng via de
bestuurstafel en via de microfoon, respect voor elkaars mening, rustig reageren. Gebeuren er dingen
waar je het echt niet mee eens bent en kom je daar onderling niet uit, weet dan de weg naar het
bestuur te vinden.
2. Vaststellen agenda
Agendapunt 6 vervalt omdat er geen ingekomen stukken zijn. Agendapunt 13 schuift naar punt 6,
omdat de afgevaardigden van de Bond eerder weg moeten.
3. Mededelingen vanuit het bestuur
✓ Het screenen van de reglementen is gedaan door het bestuur en dit is voor het grootste deel
klaar; hiervoor is verder geen ondersteuning van leden nodig.
✓ N.a.v. vragen van tuinders over ‘waarom schonen i.p.v. baggeren’: dit was al in voorgaande
jaren zo, maar wij noemden het ‘baggeren’ i.p.v. ‘schonen’. Het gaat bij het schonen om
bevorderen van de doorstroming. Baggerbriefjes zijn niet meer aan de orde. Baggeren is niet
iets wat de tuinders zelf hoeven te doen.
✓ Opnieuw een dringende oproep van het bestuur om e-mailadressen door te geven.
✓ Afmeldingen voor deze ALV: Carlo van Hekken (bestuurslid, tuin 185), Samira Az-zin (tuin
145), Luc van der Veen (tuin 149), Hans Brugman (tuin 63)
4. Aftreden voorzitter
Chris Broens treedt met ingang van dit agendapunt af als voorzitter. Secretaris Mirjam van
Dootingh is door het bestuur benoemd tot vicevoorzitter en zij zal de vergadering verder
voorzitten als technisch voorzitter. Formeel is er nu een vacature voor voorzitter.
Penningmeester Anneke spreekt Chris toe namens het bestuur en de tuinders, en bedankt haar
met een mooie plant. Tekst van Annekes toespraak zie bijlage 1.
5. Mededelingen Bond van Volkstuinders
De afgevaardigden van de Bond, voorzitter Ralf Grevelink en secretaris Marjon Dekker, hebben
geen mededelingen vanuit de Bond.
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6. Bespreking conceptvisie Bond van Volkstuinders, januari 2018 (bijlagen 6 en 7)
Ralf Grevelink geeft een korte toelichting op de conceptvisie, die zal worden besproken en ter
stemming worden gebracht in de komende Bondsvergadering op 8 december a.s. Waarom dit
visiestuk? Gedurende de afgelopen 2 jaar heeft de Bond hieraan gewerkt in de Bond Commissie
Ruimtelijke Ordening, BCO. Het gaat niet om details maar om de grote lijnen van het streven van
de Bond voor de komende tijd, als een stip aan de horizon, een baken waar we naar toe willen
varen.
Na de instemming van de komende Bondsvergadering zal de BCO een Beleidsplan uitwerken, dat
in de Bondsvergadering van juni 2019 zal worden voorgelegd ter instemming. Het Beleidsplan
van de Bond zal werken als een kader voor de door de 29 tuinparken/ afdelingen van de Bond uit
te werken Plannen van Aanpak (PvA’s), elk specifiek tuinpark maakt zo’n PvA voor het eigen
tuinpark. De tuinparken zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering van de door hen gewenste
activiteiten.
De achterliggende reden is de behoefte van de Gemeente Amsterdam aan ruimte voor
woningbouw, de Gemeente kijkt daarbij naar de volkstuinparken. De Bond zegt: “Nee Gemeente,
bewaar de huidige volkstuinparken!” De vraag is of de Gemeente dat wil, en onder welke
voorwaarden. De Bond wil zelf de voorwaarden inzetten: “Wij volkstuinieren niet alleen voor
onszelf, maar we zijn ook van belang als beheerders van openbaar groen”.
Marjon Dekker:
Dit verhaal houden wij 29 x bij de ALV’s. Daarom moeten wij zo meteen weg, naar nog 2 andere
ALV’s vanmiddag.
Als Bond hebben we de verplichting om mee te werken aan zorg voor openbaar groen,
biodiversiteit, ecologische structuur en maatschappelijke relevantie. Dit laatste houdt verband
met de opdracht van de Gemeente om de volkstuinparken beter publiekstoegankelijk te maken.
Voorbeelden:
✓ Zonnehoek: werkt samen met 4e Gymnasium. Alle klassen doen een circuit op de Zonnehoek.
Groot succes, gestart vanuit Biologie, maar nu ook Tekenlessen op het tuinpark.
✓ Volkstuinparken in het Westelijk Havengebied werken samen met de Soeptuinen van Bredius
bij het moestuinieren voor de Voedselbank.
✓ Buitenschoolse opvang - Westerpark is regelmatig te gast voor activiteiten in een nabij
gelegen volkstuinpark.
✓ Wandelpaden over de volkstuinparken, zie bijv. de Boven Y wandelroute, waar tuinpark
Buikslotermeer ook aan meewerkt.
✓ Op diverse tuinparken worden activiteiten gedaan voor en met mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt.
✓ In de toekomstige PvA’s van de tuinparken kunnen zij hun eigen projecten ontwikkelen voor
het realiseren van de maatschappelijke relevantie van het eigen tuinpark.
✓ Kantine op grotere schaal openstellen. Dan spelen veiligheid en beheer wel een belangrijke
rol en is het zaak klein te beginnen.
Op vragen vanuit bestuur en zaal antwoordt de Bondsdelegatie:
✓ Er komt ondersteuning vanuit de Bond bij het maken van de Plannen van Aanpak, en ook
toetsing van de PvA ‘s aan het Beleidsplan van de Bond.
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✓ Volkstuinparken zoals ze nu niet of weinig maatschappelijk relevant zijn hebben geen
bestaansrecht meer. De Gemeente wil dat meer bewoners kunnen profiteren van de
volkstuinparken. Met het Beleidsplan wil de Bond de Gemeente een stap vóór zijn. Het
Beleidsplan moet een strijdvaardig plan zijn, om de Gemeente te overtuigen van de
noodzaak van behoud en zelfs uitbreiding van de volkstuinparken.
✓ Als het tuinpark besluit om een of meerdere tuinen & huisjes ter beschikking te stellen voor
bijvoorbeeld gehandicapten, ouderen, schrijvers, moet het tuinpark zelf bekijken hoe dat te
financieren is; dat hoort in het PvA. Bijvoorbeeld het logeerhuisje en het Wolkershuis op
Amstelglorie.
✓ Thijs Spaan (tuin 129) merkt op dat er geld nodig zal zijn voor de realisering van de plannen.
Waar komt dat vandaan, de Gemeente heeft geen geld, er moet bezuinigd worden. Bond: Er
zijn ook andere financieringsbronnen dan de Gemeente. En het is belangrijk om als tuinpark
je idealen voorop te stellen, wat wil je bereiken en doen, daarna pas kijken naar het geld.
✓ In het Beleidsplan van de Bond komt een overzicht met voorbeelden, daarmee kunnen de
tuinparken aan de slag voor hun eigen visieontwikkeling en PvA.
✓ Fred Haaijen (tuin 94) complimenteert de Bond met het visiestuk, adviseert om verder te
gaan met praten met Gemeente en politiek en om in te zetten op ‘duurzaamheid’, omdat
dat zeer belangrijk is in de visie van de Gemeente Amsterdam.
✓ Verschil ‘openbare’ en ‘publiekstoegankelijke’ parken. Openbaar = voor iedereen
toegankelijk, bijvoorbeeld de stadsparken; publiekstoegankelijk: beperktere toegang,
bijvoorbeeld de volkstuinparken.
✓ Hr. Keesman (tuin 106): Als je de vrije toegang vergroot krijg je ook mensen op je tuinpark die
je er liever niet wil hebben, die stelen en inbreken. Hoe voorkom je dat? Bond: Veiligheid is
een belangrijk aspect, ook in het overleg met de Gemeente. Er moeten heldere afspraken
komen, als Gemeente vraagt dat volkstuinparken meer toegankelijk zijn, moet de Gemeente
garanties bieden voor veiligheid. Sommige tuinparken zijn door hun ligging kwetsbaarder
dan andere. Daarom moet elk tuinpark in het PvA bepalen wat er wel of niet gaat gebeuren
met de toegang voor bepaalde groepen.
✓ Betsie Smeding tuin 231: Wij zitten met nog 3 tuinparken buiten de Ring, boven de groene
lijn. Kunnen we samenwerken met de andere parten ten noorden van de Ring, ter
versterking van de buffer naar de ruimtezoekende Gemeente? Goed idee.
✓ Remco de Jong tuin 169: in hoeverre schrijft de Bond het Beleidsplan voor. Hoe concreet?
Bond: de Bond is een vereniging waar de volkstuinparken lid van zijn. Afspraken gelden voor
alle afdelingen, en ook in de gesprekken met de Gemeente en andere externe instanties. In
de Bondsvergadering van december a.s. wordt gestemd over de Visie. In de ALV van juni
2019 over het Beleidsplan. De Bond gaat de Visie helder maken in het Beleidsplan met
voorbeeldactiviteiten die je zou kunnen doen. Alle mogelijkheden worden in kaart gebracht.
De tuinparken bepalen zelf wat ze willen doen en op welke wijze ze het Beleidsplan van de
Bond zullen uitvoeren.
✓ Als de Bondsvergadering tegen de Visie en/of het Beleidsplan zou stemmen krijgt het
Bondsbestuur slapeloze nachten en grote problemen met de Gemeente. 13 Jaar geleden zijn
over dit punt al afspraken gemaakt, maar zowel Gemeente als Bond hebben geen verdere
stappen gezet. Nu dringt het, want het voortbestaan van de volkstuinen staat op het spel.
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Voorzitter: In deze ALV zullen we bij punt 10 Jaarplan praten over wat tuinpark Buikslotermeer
gaat doen i.v.m. het te maken PvA. Het bestuur wil daarvoor een commissie in het leven roepen.
Nu gaan we stemmen over het Visiedocument van de Bond. De stemmen zullen deze
vergadering bij al de te nemen besluiten onafhankelijk van elkaar worden geteld door Anneke
Koster en Theo Mondij.
Uitslag stemming: 41 stemmen voor, unaniem!
Na de stemming verlaat de delegatie van de Bond de vergadering.
7. Goedkeuren notulen
1) Voorjaarsvergadering 26 mei 2018 (bijlage 1)
✓ Tekstueel: pag. 7: N. Peekstok. T. Mondij = tuin 235, niet 230.
✓ N.a.v.: geen punten.
✓ Notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist.
2) Extra ledenvergadering 19 augustus 2018 (bijlage 2)
✓ Tekstueel: geen opmerkingen
✓ N.a.v.: geen opmerkingen.
✓ Notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist.
8. Goedkeuren continueren werkwijze tuinkrant nieuwe stijl (bijlage 3)
De enquête had een lage respons. Conclusie is dat de mensen die gereageerd hebben een
digitale tuinkrant in PDF prefereren boven de andere opties. Meerdere tuinders in de
vergadering pleiten voor terugkeer naar een papieren krant. Voorzitter zegt dat tuinkrant
niet begroot is en stelt voor om nu akkoord te gaan op de ingeslagen weg in de lijn van de
uitslag van de enquête. In de ALV in voorjaar 2019 zal dit punt opnieuw worden
geagendeerd om nog eens te onderzoeken naar of er inderdaad zoveel tuinders een
papieren krant willen, en naar de mogelijkheden om alsnog een goedkopere gedrukte
tuinkrant te maken. Voorstel wordt aangenomen door de ALV. Theo Mondij tuin 235 biedt
zich aan als toekomstige ‘postbode’ voor verspreiding van de tuinkrant.
9. Stand van zaken 30% regeling
Toke Smolders rapporteert mondeling namens de werkgroep 30%-gelden aan de ALV. Zie de
tekst in bijlage 2 bij deze notulen. Vragen en discussie:
✓ Hans Vos tuin 239: waarom is dit punt niet aan de orde gesteld tijdens de aanwezigheid
van de Bond. Voorzitter: omdat het niet in de rede ligt om dit punt dat gaat over het
bepalen van strategie naar de Bond te bespreken in aanwezigheid van de Bond.
✓ Els Knipscheer tuin 176: waarom niet de weg via de Geschillencommissie van de Bond
gekozen? Voorzitter en Theo Mondij: De Bond heeft ons steeds aan het lijntje gehouden,
ze willen niet inhoudelijk praten met ons tuinpark. Hun laatste brief is pas 4 dagen
geleden binnengekomen. Bemiddeling bij geschillen zoeken kan, en is door de commissie
ook genoemd als een van de opties. De Commissie van Goede Diensten is een onderdeel
van het Geschillenreglement. Een van de vraagpunten waarover we juridisch advies
nodig hebben is of we als afdeling tegen de Bond in kunnen gaan. Die vraag geldt zowel
voor de weg van Geschillen bemiddeling als voor een juridisch adviestraject.
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✓ Fred Haaijen tuin 94: Het is een complexe kwestie. Kan uiteengezet worden waar het om
gaat en waarom het tuinparkbestuur denkt dat wij recht hebben op het genoemde
bedrag? Voorzitter en Theo Mondij: het gaat om een verplaatsingsvergoeding die deels
voor de tuinders en deels voor het tuinpark was bestemd. In het convenant staat precies
waarom het gaat. Het tuinpark kan nauwkeurig bewijzen wat er ontvangen is uit de 30%
gelden en wat er nog te ontvangen is. De Bond kan/ wil dit overzicht niet geven. Onder
het convenant staan de handtekeningen van 3 partners: Stadsdeel Noord, Bond en
tuinpark Buikslotermeer. Maar de Bond zegt: het tuinpark is een onzelfstandige afdeling
van de Bond, dus heeft geen recht om de Bond aan te spreken. Dit moet juridisch
onderzocht worden.
✓ Diverse tuinders: komen met suggesties om stappen te ondernemen naar de Bond,
variërend van melden dat de Bond diefstal heeft gepleegd tot verrekenen van de
grondhuur van het Bondskantoor met de gelden die de Bond aan Buikslotermeer moet
betalen, of inhouden afdracht van Buikslotermeer aan de Bond tot het hele
verschuldigde 30% geld is verrekend. De penningmeester wijst erop dat het tuinpark
afhankelijk is van de Bond vanwege de financiële administratie die de Bond verzorgt voor
het tuinpark. Deze constructies zijn creatief bedacht, maar kunnen niet.
Voorzitter: stelt voor te stemmen over het 2e beslispunt:
Wil de ALV 10.000 euro begroten voor juridisch adviestraject, en daarna nieuwe ALV
over vervolgactie. Tegen 2, Onthouding 4, Voor 35. Voorstel is met overgrote
meerderheid aangenomen.
✓ Remco de Jong tuin169: stelt voor dat het bestuur alvast de Bond aansprakelijk stelt
voor de kosten van het juridisch adviestraject. Bestuur zegt toe dit mee te zullen
nemen in de bespreking met de advocaat.
✓ Nel Terweij tuin 86: Kan dit, er zijn 246 tuinders en maar 35 stemmen voor. Voorzitter: Ja,
reglementair is dit correct, gaat om meerderheid van de stemmen van de aanwezige
leden bij de ALV.
10. Jaarplan 2019 (bijlage 4)
Voorzitter stelt voor om het Jaarplan per kopje te bespreken.
Betrokkenheid van tuinders bij de organisatie en deelname aan activiteiten vergroten
✓ Er zijn naast bestuur en commissies ook anderen die zich inzetten voor het tuinpark.
N.a.v. opmerkingen Toke Smolders tuin 193 en Rina Koper tuin 194 over belang
bevorderen grotere deelname tuinders aan ALV’s merkt voorzitter op dat deze ALV een
vele malen hogere opkomst kent (ca. 15%) dan ALV’s van andere verenigingen. Maar
bestuur wil grotere deelname en zoekt oplossing in bijvoorbeeld koppeling ALV’s aan
activiteiten, zie vandaag het hapje en drankje na.
Verkoop huisjes, nieuwe tuinders en mentorschap
✓ Voorzitter: bijvoorbeeld bij Ons Buiten krijgt iedere nieuwe tuinder verplicht een mentor.
Dit vergroot de saamhorigheid. Barbera van Schaik tuin 4: Verplicht doet stuiteren, liever
zelf uitzoeken, mentor alleen indien gewenst door nieuwe tuinders? Voorzitter: als het
fout gaat is het te laat, mentor kan vanaf begin steunen en bijsturen. Betsie Smeding tuin
231: Je kunt als buren ook zelf contact maken en ondersteunen, adviseren. Voorzitter:
uiteraard, maar mentorschap is wat anders, officiëler vanuit de leiding van het tuinpark.
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✓ Henk van Rossem tuin 58: Kan taxeren beter? Er worden nu huisjes verkocht met
verrotte vloeren enz. Penningmeester: Bestuur en Bouwcommissie kijken voortaan beter
naar fundering, als die niet goed is dan krijgt verkoper de mogelijkheid om het eerst goed
te maken, of anders geld in mindering op de taxatieprijs.
✓ Rina Koper tuin 194: Kan het aanbod van tuinen in de verkoop op de website worden
gezet? Penningmeester: voor potentiële kopers is altijd het taxatierapport beschikbaar,
daarmee voldoende inzicht in wat je koopt. Website overzicht: hiermee gaan secretaris
Mirjam van Dootingh en bestuurslid Marianne Stroober aan de slag.
✓ Betsie Smeding tuin 231: Kijken jullie bij de toewijzing ook naar de lijst van aspirant
leden? Worden mensen voorgetrokken? Voorzitter: er is een aspirant ledenlijst, wie
bovenaan staat heeft eerste keus, daarna de volgende. Dus het gaat eerlijk.
Tuinpark meer toegankelijk maken voor de buurt
✓ Hiervoor wil bestuur een commissie instellen. Bestuurslid Carlo van Hekken en tuinder
Barbera van Schaik hebben zich hiervoor al gemeld. Het enthousiasmerende praatje van
Barbera wordt met applaus beloond. Andere kandidaten melden zich voor deze
commissie: Els Knipscheer, Guus van Veen, Froukje Dijkshoorn, Astrid Spaan en Saskia
Keesman-Swinkels.
✓ Hr Keesman tuin 106: Komt het plan van deze commissie in de volgende ALV? Barbera
van Schaik: Zeker! Het uitwerken van een plan is niet alleen een zaak van de commissie,
maar alle tuinders kunnen hun inbreng geven. Misschien gaan we bijeenkomsten
organiseren waar tuinders hun zegje kunnen doen.
✓ Theo Mondij tuin 235: mist de aansluiting in deze plannen met Natuurlijk tuinieren. Toke
Smolders tuin 193 wijst het bestuur op het aflopen van de Keurmerk NT termijn in 2020,
en de noodzaak om in 2019 te gaan voorbereiden voor verlenging van het Keurmerk c.q.
het verwerven 4e stip. Daarvoor moet in de begroting van 2020 geld gereserveerd
worden. De voorzitter zegt toe dat in het vervolg alle commissies zal worden gevraagd
om input te leveren voor het jaarplan.
✓ Op de oproep van de voorzitter voor ondersteuners van het bestuur komt nog geen
respons. Belangstellenden worden verzocht zich via de mail te melden bij het bestuur:
bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl.
Het Jaarplan 2019 wordt door de ALV goedgekeurd, met inachtneming van de geplaatste
kanttekeningen.
11. Goedkeuren contributie 2019 conform 2018
ALV is unaniem akkoord.
12. Goedkeuren begroting 2019 (bijlage 5)
✓ Penningmeester begint met dankzegging aan de tuinders die hebben ondersteund bij het
tot stand brengen van de begroting: Harry de Jong, Brian Broens, Irene van Engelen,
penningmeesters van de commissies, Kascontrolecommissie, 30% gelden commissie.
En niet te vergeten de financiële administratie van de Bond.
✓ Penningmeester licht toe: deze wijze van begroting opstellen is transparanter dan
voorheen, reserveringen zijn nu duidelijk.
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Vanwege de reservering van 10.000 euro voor het juridisch adviestraject moeten de
investeringen in het kader van het Meerjarenonderhoudsplan een jaar wachten, dit komt
aan de orde in de ALV van voorjaar 2019.
✓ De ingelegde 1.150 euro voor aanleg elektra wordt bij verkoop altijd opgenomen in de
taxatiewaarde van de huisjes, dus niet meer zoals in eerdere regeling met afschrijvingen.
Eerder is beloofd om te komen met een overzicht van de elektra situatie. Bestuur is van
plan om eind januari een informatieavond over elektra te beleggen hierover. Wie
hiervoor belangstelling heeft kan zich melden bij het penningmeester Anneke.
✓ Veiligheid: er zijn 2 tweedehands rolstoelen gekocht, en via de Bond een AED apparaat.
Voor deel 3 moet er nog 1 AED bij komen.
✓ Over de aanwezigheid van rolstoelen en AED’s heeft info in de tuinkrant gestaan.
Het bestuur zegt toe deze info ook op de Mededelingenborden te plaatsen.
✓ De omzet van de winkel en kantine is inclusief BTW.
✓ Rina Koper tuin 194: Drukwerk is begroot op 0, maar voor werkgroep NT wel kosten voor
bijvoorbeeld flyers/posters workshops. Penningmeester: zit in de begroting TPC.
✓ Hans Vos tuin 239: Hoe kunnen de boetes al begroot zijn voor komend jaar?
Penningmeester: realiteit is dat er boetes nodig zijn om bepaalde tuinders te houden aan
de afspraken en regels. Harry de Jong tuin 163: het bedrag van de boetes is al concreet
omdat het in 2018 opgelegde boetes betreft, die in 2019 worden geïnd.
Stemming over de begroting 2019: Onthouding 2, Voor 39. Begroting goedgekeurd.
13. Concept visie Bond
Dit punt is al besproken bij punt 6.
14. Voorbereiding najaarsvergadering Bond van Volkstuinders 8 december 2018
Welke punten moeten de afgevaardigden van ons tuinpark inbrengen in de
Bondsvergadering:
✓ Remco de Jong: 30% kwestie? Voorzitter: kan nu niet, agenda staat vast, zou alleen in de
rondvraag kunnen, maar vergt meer voorbereiding dan we kunnen doen. Eventueel naar
volgende Bondsvergadering in voorjaar 2019.
✓ Theo Mondij: de website van de Bond wordt al tijden niet bijgewerkt. Voorzitter: is al in
vorige Bondsvergadering door ons tuinpark in de rondvraag aan de orde gesteld, maar
Bond zegt geen tijd te hebben. Wordt opnieuw in rondvraag aan de orde gesteld.
✓ Betsie Smeding: Wijkergouw werkt met woonplaatsbeginsel, max 10% tuinders van (ver)
buiten Amsterdam. Zij hebben andere tuinparken opgeroepen om een voorstel voor
begrenzing te bespreken in de ledenvergaderingen. Voorzitter: er ligt een toezegging van
de Bond om met een voorstel te komen, maar dit is niet geagendeerd voor de komende
Bondsvergadering.
15. Benoemen/aftreden bestuursleden
✓ Chris Broens is afgetreden als voorzitter. Er is nog geen nieuwe kandidaat voor het
voorzitterschap.
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✓ Ondersteuners voor het bestuur: Samira Az-zin en Anouk van Hekken. Zij willen in het
komend half jaar ondersteunen en tegelijk onderzoeken of zij zich daarna wel of niet
kandidaat willen stellen voor het bestuur.
✓ Kandidaat bestuurslid: Esther Lucht, tuin 225. Esther is 42 jaar, werkt als directeur van
een zorginstelling voor jeugdigen. Sinds 1 jaar tuinder op Buikslotermeer. Voorzitter zegt
dat bestuur heel blij is met kandidatuur Esther en vraagt of het nodig is schriftelijk te
stemmen. ALV vindt van niet. Benoeming Esther goedgekeurd met 1 onthouding en 40
stemmen voor.
✓ Theo Mondij vraagt naar bestuurslidmaatschap Berthe Volbeda. Voorzitter: Berthe is nog
wel bestuurslid, maar in beperkte mate actief. Wil aftreden zodra het bestuur stevig
genoeg is.
16. Rondvraag
✓ Henk van Rossem: kunnen de bestuurszittingen van de 2e naar de 1e zaterdag van de
maand? Penningmeester: nee gaat niet, want op 1e zaterdag altijd overleg met de
penningmeesters van de commissies.
✓ Thijs Spaan: kunnen de openings- en sluitingstijden van het park duidelijker vermeld
worden op de hekken? Voorzitter: dit staat al duidelijk vermeld.
✓ Thijs Spaan: stroom is 26 cent per KWuur. Als we een nieuw contract afsluiten is dat
goedkoper. Penningmeester: we zitten nog 2 jaar vast aan het bestaande contract en
kunnen daar niet zonder een hoge boete vanaf. Na 2 jaar gaan we dit nader
onderzoeken.
✓ Barbera van Schaik: gaat bij volgende ALV uit de Kascontrolecommissie. Kandidaten voor
de commissie kunnen zich melden!
✓ Thijs Spaan: Riool is verzakt, steeds dompelpomp erin, maar werkt onvoldoende,
Onderhoudscommissie is er bij geweest maar alleen als de put opengemaakt wordt gaat
het beter. Bestuur: stuur opnieuw een mail aan de Onderhoudscommissie, met cc naar
bestuur.
✓ Bertus Dorpmanns tuin 66: blijven de sluitingstijden en het seizoen hetzelfde? Bestuur:
ja.
✓ Bertus Dorpmanns tuin 66: insluiper geweest in mijn huisje. Bestuur heeft er niet veel
mee gedaan. Bestuur: bij insluiping eerst aangifte doen bij de politie; daarna kun je met
het proces-verbaal naar de verzekering. Maar stuur ook altijd een mail of briefje naar
het bestuur. We zullen dit punt nog eens duidelijk op de Mededelingenborden
vermelden.
✓ Tuinder ….: Hoe komt het dat er altijd zo weinig tuinders van niet-Nederlandse afkomst
in de ALV zijn? Voorzitter: punt van onderzoek hoe bepaalde groepen meer te betrekken
zijn. We zijn blij met ondersteuners Samira (Marokkaanse afkomst), en ook met Anouk,
die jong is, zodat zij mogelijk een brug kunnen slaan naar jonge tuinders en tuinders van
niet-Nederlandse afkomst.
✓ Remco de Jong: in eerdere ALV´s is gesproken over verbetering paden. Kan er een plan
de campagne worden opgesteld voor de volgende ALV? Bestuur: er is geen geld om alle
paden te doen. Zet goede ideeën op papier en mail naar bestuur. Punt is gehoord, als
30% kwestie niet snel geld oplevert, dan zoeken naar geld of andere mogelijkheden.
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✓ Toke Smolders, tuin 193: komt er een nieuwjaarsborrel? Bestuur: nee, wel een
voorjaarsfeest.
✓ Toke Smolders, tuin 193: namens AVVN oproep voor vrijwilligers om mee te werken aan
AVVN stand over natuurlijk tuinieren bij beurs Tuinidee in Brabanthallen in ´sHertogenbosch, 21 t/m 24 februari 2019.
✓ Rob van de Wiel, tuin 134: dus niet meer baggeren? Bestuur: nee, schonen, zie discussie
onder agendapunt 3.
✓ Rob van de Wiel, tuin 134: ik ben ook bereid werkzaamheden voor het bestuur te doen.
Bestuur: heel fijn, daar komen we zeker op terug.
✓ Rob Romeijn, tuin 178: de twee rieteilanden achter onze tuin groeien steeds dichter naar
elkaar en is voor ons steeds meer werk om de achterkant van onze tuin rietvrij te
houden. Wie zou hiervoor een oplossing kunnen bieden? Bestuur: de TPC zal hier naar
kijken.
17. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 15.40 uur, met dank voor ieders inbreng en nodigt alle
aanwezigen uit voor een hapje en een drankje.
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Bijlage 1. Speech aftreden Chris Broens als voorzitter
Lieve Chris,
Je treedt vandaag af als voorzitter, maar jou kennende raken we je zeker niet kwijt als betrokken
tuinder. Je zal zeker af en toe nog iets voor ons tuinpark willen doen.
Ik mag jou vandaag toespreken, maar doe dat natuurlijk namens het hele bestuur en vooral namens
al die tuinders die jou kennen en waarderen.
Niet in de laatste plaats omdat jij drie jaar geleden de moed had om je kandidaat te stellen om het
voorzitterschap van ons tuinpark op je te nemen. En dat in de wetenschap dat je hier heel hard voor
zou moeten gaan werken!
We weten nog goed dat je bij het bestuur kwam. Iedereen was heel blij met jou als oude tuinster. Al
op de oude tuin was het altijd gezellig en leuk, hoewel daar natuurlijk ook wel eens gedoe was. Maar
jij blijft altijd vrolijk, altijd gezellig, altijd in voor een lolletje, altijd in de kantine. Bij jou is het glas
altijd halfvol.
Die positiviteit is echt lovenswaardig. Maar ook gaf jij hoop voor veel tuinders: iemand die ons
begrijpt. Jouw streven was al die verschillende neuzen één kant op te krijgen en het tuinpark naar
een hoger niveau te tillen. Want er was veel diversiteit: buitenlandse tuinders, oude tuinders die
boos werden op nieuwe tuinders, etc.
Jij hebt het hart op de tong zitten, bent heel open, eerlijk en oprecht en bent begaan met het
tuinpark en de tuinders. Dat is je kracht en dat wordt door heel veel tuinders bijzonder gewaardeerd.
Maar je bent ook vaak tegen een muur van onbegrip aangelopen. En je doet het natuurlijk nooit goed
als bestuurder en moet daarom stevig in je schoenen staan. Dat heb je heel dapper gedaan en je
hebt het echt niet makkelijk gehad: tuinders aan de deur, tuinders die geen gedag meer zeggen als je
een rol hebt moeten spelen bij akkefietjes.
Je hebt altijd het grotere geheel voor ogen gehad, altijd je best gedaan, soms ten koste van jezelf en
dat siert je als voorzitter. Voor jou was het vooral de eerste twee jaar heel belangrijk om weer één
geheel van de vereniging te maken.
Heel belangrijk daarbij was het schegoverleg waarbij het streven van het bestuur was de bewoners
rondom de scheg wat toleranter ten opzicht van elkaar te laten zijn. Jij hebt heel veel uren gestopt in
het verbinding maken met alle tuinders. Over de scheg was jarenlang onmin.
Moest de begroeiing hoog of laag, moesten er stokrozen of hortensia’s komen? En zo kan ik nog een
heleboel voorbeelden noemen. Met behulp van de gesprekken onder jouw leiding heb jij het
schegoverleg tot een goed eind gebracht en kunnen we nu allemaal genieten van een fraai
aangelegde scheg.
Ook heb jij er altijd naar gestreefd om het bestuur toegankelijk te laten zijn voor alle tuinders. Geen
elitegroepje, maar een transparant, laagdrempelig bestuur. Zelf was je ook altijd aanspreekbaar en
deed je mee aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld meelopen met de schouw. Maar tegelijkertijd heb je
er ook voor gezorgd dat de tuinders zijn gaan begrijpen dat een bestuurder ook nog tuinder is.
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Dat bestuurszaken in de bestuurskamer horen en niet op de tuin van de desbetreffende bestuurder.
In deze lijn gaan wij als bestuur natuurlijk door!
Onder jouw voorzitterschap hebben wij samen ook hard gewerkt om de financiële situatie stabieler
te maken en je hebt het elektraprobleem heel zorgvuldig aangepakt en heel erg je best gedaan en
geprobeerd dat recht te trekken.
Als medebestuurders weten wij dat het besturen van het Tuinpark jou ook de nodige traantjes heeft
gekost, juist omdat er altijd wel tuinders zijn die niet altijd nadenken voordat zij iets zeggen. Je hebt
vaak overwogen te stoppen, maar je bent toch altijd doorgegaan.
Wij vinden het heel jammer dat je geen voorzitter meer wil zijn, maar hebben hier natuurlijk wel alle
begrip voor en we danken je heel hartelijk voor alles wat je de afgelopen jaren voor het tuinpark en
de tuinders hebt betekent.
Binnen het bestuur hebben we altijd graag met je samengewerkt: we mogen je allemaal heel graag
en je hebt altijd op plezierige wijze onze bestuursvergaderingen voorgezeten.
Natuurlijk krijg je een afscheidscadeau. En natuurlijk is dat groen. Als je dit in leven houdt, dan houd
je letterlijk de herinnering aan je tijd als voorzitter levend!

Lieve Chris, het ga je goed!
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Bijlage 2. Rapportage 30% commissie aan ALV 24-11-2018
In de algemene ledenvergadering van voorjaar 2017 is besloten om een commissie in te stellen die
de 30% gelden kwestie zal onderzoeken, met als doel om tot een oplossing te komen met de Bond
van Volkstuinders Amsterdam voor de gerezen problemen in de naleving van het in 2003/04, bij de
verplaatsing van het tuinpark, gesloten convenant tussen Stadsdeel Noord, Bond van Volkstuinders
en tuinpark Buikslotermeer.
Dit is de tweede tussentijdse rapportage van de 30% commissie aan de ALV. De eerste tussentijdse
rapportage was tijdens de ALV van 25 mei dit jaar. Uw eventuele vragen zullen wij zo goed mogelijk
beantwoorden nadat deze rapportage volledig is voorgelezen.
De 30% gelden commissie werkt in opdracht van het bestuur van Tuinpark Buikslotermeer en doet
aanbevelingen aan het bestuur. De commissie bestaat uit Mirjam van Dootingh (gedelegeerd
bestuurslid), Carlo van Hekken (gedelegeerd bestuurslid), Theo Mondij en Toke Smolders.
De commissie is in de periode tussen de vorige en de huidige ALV diverse malen bijeen geweest en
heeft daarnaast intensief gecommuniceerd per mail en telefoon.
In de vorige ALV hebben wij u gemeld dat Tuinpark Buikslotermeer en de Bond niet op één lijn zitten
in hun visies op de naleving van het convenant. Omdat de commissie en het bestuur van TBSM het
gevoel hadden er met de Bond niet uit te komen, is in mei/juni contact gezocht met de andere
ondertekenaar van het convenant: het Stadsdeel Noord. Het Stadsdeel meldde ons op 18 juni
telefonisch dat ambtenaren en bestuurder geen rol zien voor het Stadsdeel in de 30% gelden
kwestie, zij beschouwen het als een conflict tussen de Bond en het tuinpark. Na de zomervakantie
werd dit teleurstellende standpunt nog eens herbevestigd in een brief van bestuurder Saskia
Groenewoud aan het TBSM bestuur. Het valt te betwijfelen of deze opstelling van het Stadsdeel
Noord houdbaar is, maar voor dit moment heeft het TBSM bestuur ervoor gekozen hier niets mee te
doen.
Ook is vanaf de vorige ALV diverse malen geprobeerd om met het bestuur van de Bond te
communiceren over de 30% regeling.
Na diverse malen rappelleren ontving het TBSM bestuur op 14 mei 2018 een reactie van de
toenmalige penningmeester van de Bond, waarin hij aangaf dat er binnen de e-mail-accounts op het
Bondskantoor geen documenten te vinden waren m.b.t. de 30%regeling. Ook werd in deze reactie
bevestigd dat in het gesprek van 27 februari 2018 is aangegeven dat de gelden zijn overgegaan naar
de algemene reserve van de Bond, maar dat het Bondsbestuur later heeft besloten om eenmalig
€ 40.000 ter beschikking te stellen, dit aanbod was geldig tot 1 juli 2018.
Hierop heeft het bestuur van TBSM op 22 mei het Bondsbestuur schriftelijk laten weten dat het
bestuur het betreurt dat de Bond het convenant niet naleeft, niet inhoudelijk ingaat op de berichten
van het bestuur noch bereid is om in overleg met het bestuur naar een oplossing te zoeken die recht
doet aan het convenant en aan de zienswijze van Buikslotermeer. Het bestuur eindigde met te laten
weten dat zij zich gedwongen zagen hierover het gesprek met het stadsdeel aan te gaan. Hierna is
door het Bondsbestuur niet meer gereageerd.
Met behulp van medetuinder Catalyne Laumanns, die voornamelijk strafrechtadvocaat is, heeft het
TBSM bestuur vervolgens op 22 oktober 2018 opnieuw een brief naar het Bondsbestuur gestuurd.
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In deze brief verzoekt TBSM opnieuw het standpunt te erkennen dat de 30% regeling onverminderd
geldt en de aanspraak van TBSM te erkennen op het restantbedrag van € 163.484. En geeft te
kennen dat het TBSM bestuur vooralsnog geen genoegen zal nemen met het finale voorstel van
€ 40.000. Ook is in deze brief aangegeven, dat het TBSM bestuur helaas tot de conclusie is gekomen
dat de gelden uit voornoemde regeling ten onrechte niet in een fonds zijn gestort zoals
overeengekomen in het convenant.
Na diverse keren rappelleren ontving het TBSM bestuur op 20 november jl. eindelijk een schriftelijke
reactie van het Bondsbestuur met de volgende inhoud:
✓ De brief van het bestuur van TBSM is geen aanleiding voor het Bondsbestuur om het eerder
ingenomen standpunt te heroverwegen.
✓ TBSM is een onzelfstandige afdeling van de Vereniging BvV en kan als zodanig geen gerechtelijke
procedure starten.
✓ Het Bondsbestuur stelt dat het bestuur van TBSM het aanbod van € 40.000 verworpen heeft
waardoor het Bondsbestuur dit bedrag niet langer meer zal vrijhouden voor TPBS.
✓ Het Bondsbestuur zal niet meer reageren op correspondentie over dit onderwerp.
Het bestuur van TBSM is onaangenaam verrast door deze opstelling van het Bondsbestuur want in
weerwil van eerdere toezeggingen en afspraken hebben er door de opstelling van het Bondsbestuur
na een eerste gesprek hierover nooit meer vervolggesprekken kunnen plaatsvinden m.b.t. dit
dossier. Ook heeft het TBSM bestuur het aanbod van € 40.000 niet definitief verworpen.
Eerder had Catalyne Laumanns de 30% commissie en het TBSM bestuur al geadviseerd juridische
bijstand te zoeken en het bestuur wil dit advies graag opvolgen.
Met een externe advocaat zullen dan in ieder geval de volgende opties worden doorgesproken:
✓ Opnieuw proberen om in goed overleg met het Bondsbestuur tot overeenstemming te komen,
bijvoorbeeld via de weg van bemiddeling bij geschillen met de Commissie van goede diensten.
✓ Ervan uitgaande dat het bestuur van TBSM niet tegen het Bondsbestuur kan procederen een
gerechtelijke procedure op eigen naam (tuinders en/of bestuursleden) opstarten met het risico
dat deze natuurlijke personen bij verlies persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
✓ Aankaarten in de Bondsvergadering. Dit moet goed worden voorbereid en kan op z’n vroegst in
de voorjaarsvergadering van 2019. Als deze route al gekozen wordt, dan in eerste instantie met
delegaties van andere tuinparken bespreken hoe deze zaak verder aan te pakken voordat
eventueel iets richting Bond wordt ondernomen. De commissie heeft al advies ingewonnen bij de
voorzitter van Amstelglorie.
✓ Als individuele tuinder(s) aangifte doen van verduistering.
✓ De publiciteit zoeken en de pers inschakelen. Insteek kan zijn dat de twee convenantspartners –
Bond en Stadsdeel – weigeren met TBSM te praten en dat de Bond weigert het bedrag van ruim
€ 163.000 – waar TBSM volgens het convenant recht op heeft – uit te betalen aan TBSM zonder
dat daar enige documentatie vanuit de Bond over bestaat. Dit geeft geen vertrouwen voor
andere tuinparken als het gaat om toekomstige convenanten met de Bond en de overheid.
✓ Naar het televisieprogramma “Mr. Frank Visser doet uitspraak” , gaan. Dit vereist overigens wel
dat beide partijen op voorhand akkoord gaan met zowel het proces als de uitkomst.
✓ Uit de Bond stappen.
✓ Inschakelen van een mediator; daar moeten op voorhand wel beide partijen mee akkoord gaan,
zowel met het proces als met de uitkomst.
Wellicht zijn er nog meer opties en het bestuur hoort graag hoe de ALV daar tegenaan kijkt.
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De keus die nu voorligt aan de ALV is enerzijds alle opties onderzoeken met behulp van een advocaat
en op basis daarvan eventueel verdere stappen zetten. Voor het inwinnen van juridisch advies is een
post van € 10.000 opgenomen in de begroting, die overigens niet ten koste gaat van andere uitgaven
t.b.v. het tuinpark. Eventuele verder te ondernemen stappen zal het bestuur eerst voorleggen aan de
ALV omdat dit bedrag zeker niet de kosten van een gerechtelijke procedure zal dekken. Mocht het
daarom niet lukken om met het Bondsbestuur tot overeenstemming te komen en lijkt een
gerechtelijke procedure onvermijdelijk, dan zal het TBSM bestuur een raming van de kosten die
bovenop de nu begrote € 10.000 komen opnieuw ter goedkeuring voorleggen aan de ALV. Hierbij
moet TBSM zich realiseren dat als TBSM verliest, de bestuurders die de rechtszaak gaan aanspannen
worden veroordeeld tot alle kosten (dubbel griffierecht, eigen advocaat, kosten geschil).En een
rechtszaak zal de verstandhouding met de Bond zeker niet ten goede komen.
Andere optie is het dossier volledig afsluiten en iedere vorm van een financiële bijdrage mislopen die
in het gunstigste geval ruim € 163.000 kan bedragen. In dat geval houdt het 30% traject op omdat
zowel de Bond als het Stadsdeel te kennen hebben gegeven hier verder niet met TBSM over van
gedachten te willen wisselen.
Het TBSM bestuur legt de ALV dus twee bespreekpunten voor:
1. Als TBSM voor het juridisch advies traject met een advocaat/mediator kiezen, heeft de ALV
dan naast de bovengenoemde opties nog andere opties om te bespreken met de
advocaat/mediator?
2. Kiest de ALV voor continueren van dit dossier, met de bijbehorende begrotingspost van
€ 10.000, of kiest de ALV voor sluiten van het dossier?
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