Bijlage 1

Verslag Algemene Ledenvergadering zaterdag 5 juni 2021
Tijd: van 13.00 – 15.00 uur
Via ZOOM
Aanwezig namens het bestuur: Mirjam van Dootingh (vicevoorzitter/secretaris), Anneke Koster
(penningmeester), Margriet van Weelden (DB, Diederik Klumper (AB), Carlo van Hekken (DB)
Notulist: Carlo van Hekken
1.

Opening
Vicevoorzitter Mirjam van Dootingh: “Van harte welkom op deze eerste ALV van TPBSM via Zoom. Heel fijn
dat u zich allemaal heeft aangemeld. Voor sommigen onder u zal het mogelijk de eerste keer zijn om op
deze wijze te vergaderen. Veel leden die zich tijdig hebben aangemeld, hebben een verrassingspakket
ontvangen voor een kopje thee met iets lekkers voor tijdens deze vergadering. Helaas hebben wij van de
bond niet van alle leden tijdig de aanmelding ontvangen waardoor we niet aan iedereen tijdig dit pakketje
konden sturen. Daarvoor onze excuses.
We hebben verder de volgende huishoudelijke mededelingen:
✓ Behalve het bestuur staan alle aanwezigen op mute, dat wil zeggen dat men niet kan inspreken.
Tuinder Noureddine Danad is moderator van deze vergadering en kan iemand unmuten op aanwijzen
van de voorzitter.
✓ Tuinders die een vraag hebben kunnen een chatbericht sturen. Naam tuinder, tuinnummer en vraag
zullen worden herhaald door Margriet en één van de bestuursleden zal de vraag beantwoorden.
✓ Alleen stemgerechtigde tuinders mogen stemmen. Ook kan het zijn dat een stemgerechtigde tuinder
een gemachtigde in het bezit heeft gesteld van zijn of haar inloggegevens. Dan kan deze gemachtigde
stemmen.
✓ Dan geef ik nu Noureddine het woord om ons te informeren over het aantal stemgerechtigde leden”.
✓ Noureddine:” .”er zijn 31 stemgerechtigden aanwezig”.

2.

Vaststellen agenda
Vicevoorzitter: ”Bij agendapunt 8 is het woordje ‘bestuur’ weggevallen in de agenda.
Agendapunt 11: voorafgaand aan de sluiting is uiteraard ook ruimte voor een rondvraag. Uw punten
hiervoor kunt u via de chat inbrengen.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.”

3.

Mededelingen
Voorzitter: ”Afwezig met bericht zijn de volgende tuinders:
✓ Fred Holst, tuin 109
✓ Barbera van Schaik, tuin 4
✓ Wouter Schuitemaker, tuin 130
✓ Remko de Jong, tuin 169
✓ Sanne Rovers, tuin 195
✓ Bert Disco, tuin 112
✓ Ria Rutten, tuin 31”
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Mededeling betreffende stand van zaken windturbines
Vicevoorzitter: ”In de gemeenteraadsvergadering van 27 mei zijn de zoekgebieden voor het plaatsen van
windturbines vastgesteld. De tuinparken blijven zich inzetten om de tuinparken plus een zo groot mogelijk
gebied om de tuinparken heen van deze kaarten af te krijgen, op grond van veiligheid, geluidsoverlast en
bescherming van natuur en recreatie.
Inmiddels is door de tuinparken het verzoek aan de Bond van Volkstuinders gedaan om een omgevingsrecht
advocaat in te schakelen en hiervoor de rechtsbijstandsverzekering van de Bond ter beschikking te stellen.
Dit om een negatieve uitspraak/beslissing van de wethouder af te dwingen of aan te vechten betreffende
de status van de volkstuinparken als kwetsbaar object respectievelijk geluidsgevoelige bestemming. Met
daarbij de vraag of kan worden aangegeven of het antwoord gekwalificeerd kan worden als een
beslissing/besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep open staat.
Wij blijven onze tuinders als altijd via mailberichten over de voortgang informeren.
Op dit moment is een woord van dank op z’n plaats voor drie van onze tuinders die zich met veel energie
hiervoor inzetten: Ans Sullot, Koko Barenbrug en Elsbeth Brouwer.”
Annemieke Timmerman is aanwezig namens het Bondsbestuur en zal zich hier kort voorstellen.
Annemieke: “ik ben recent toegetreden tot het Bondsbestuur. Ik ben buddy voor de tuinparken in Noord.
Dat houdt in dat ik het eerste aanspreekpunt voor de afdelingsbesturen ben als ze tegen een probleem aan
lopen.”
4.

Mail m.b.t. algemene ledenvergadering 28 november 2020 (bijlage 1; ter besluitvorming)
Vicevoorzitter: ”
1. U heeft de gelegenheid te reageren door een chatbericht te sturen en daarvoor lassen we een pauze
van een paar minuten in.
Margriet, zijn er nog reacties binnengekomen via de chat?
Aangezien de verbinding met Margriet zeer slecht is zal de voorzitter zelf de reacties voorlezen.
Reacties binnengekomen via de chat: “een rondvraagpunt. Dat komt later in de vergadering”.
2. U kunt nu stemmen m.b.v. de poll die u nu in beeld krijgt.
3. Ik zal nu de uitslag van de poll voorlezen.
voor:73 %
tegen: 23%
onthouding: 4%
De vicevoorzitter concludeert dat de mail m.b.t. de ALV 28-11-2020 is goedgekeurd.

5.

Ingekomen stukken en/of ingebrachte agendapunten
Deze worden uitsluitend behandeld indien ze minimaal 7 dagen voor de vergadering schriftelijk of per mail
zijn ingediend bij het bestuur en de belangen van het tuinpark dienen.
Vicevoorzitter: “Er zijn geen ingekomen stukken en/of ingebrachte agendapunten ontvangen waarmee dit
punt komt te vervallen.”

6.

Mutaties bestuur
a. Mirjam van Dootingh en Carlo van Hekken worden ter herbenoeming voorgedragen.
1. Stemmen Carlo van Hekken m.b.v. een poll: voor, tegen, onthouding
✓ U kunt nu stemmen m.b.v. de poll die u nu in beeld krijgt..
2. Stemmen Mirjam van Dootingh m.b.v. een poll: voor, tegen, onthouding
✓ U kunt nu stemmen m.b.v. de poll die u nu in beeld krijgt.
✓ Ik zal nu de uitslag van de poll voorlezen:
Carlo van Hekken : voor 85,2 %
tegen 7,4 %
onthouding 7,4 %
Mirjam van Dootingh: voor 85,2 %
tegen 14,8%
onthouding 0 %
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De vicevoorzitter concludeert dat beide bestuursleden worden herbenoemd en roept nogmaals tuinders op om
zich kandidaat te stellen voor het bestuur of het bestuur te ondersteunen bij afgebakende aandachtsgebieden.
“We kunnen echt nog wel wat hulp gebruiken”.
b.

Marianne Stroober heeft besloten af te treden
“Wij danken Marianne hartelijk voor alles wat zij voor het bestuur heeft gedaan. Marianne was al
langer vanwege drukke werkzaamheden slapend bestuurslid. Gelukkig blijft zij wel behouden voor de
TPC. Normaal gesproken had Marianne nu een bloemetje gekregen, maar dat zal zij op een ander
moment ontvangen”.

7. Jaarrekening 2020 (ter besluitvorming)
Vicevoorzitter: “Ik geef hier graag onze penningmeester Anneke Koster het woord.
Tuinders die willen reageren kunnen een chatbericht sturen.”
a. Jaarrekening 2020 (bijlagen 2, 2a, 2b, 2c)
Penningmeester: “Beste Tuinders,
2020 was in alle opzichten een roller coaster: dankzij corona stond alles wat eerst was bedacht en uitgewerkt
bijna stil.
Twijfel over de financiën; hoe hard zou deze crisis de tuinders en het tuinpark raken? Het was begin 2020 plots
allemaal onduidelijk geworden.
Hele grote complimenten dan ook aan alle commissies die in 2020 onverminderd hun inzet hebben gegeven.
*de inkoop die gedurende het hele seizoen open is geweest. Helemaal corona proof is er een grote omzet
gedraaid.
*de bouwcommissie die een monsterklus van 18 taxaties in 4 maanden heeft gedaan. Buiten alle
bouwtekening, enz. om.
* de redactiecommissie met de mooie nieuwe tuinkrant.
* de Tuinpark commissie, de werkgroep NT en de onderhoudscommissie voor al het werk op het tuinpark.
* De kantinecommissie die helaas maar 6 weken kon draaien, laten we hopen dat 2021 een beter seizoen gaat
worden.
* De 30% commissie. Heel hard is er gewerkt door deze commissie en wat zou het tuinpark deze 30% gelden
goed kunnen gebruiken. Denk daarbij alleen al aan het vernieuwen van de paden. Met goede paden zou het
tuinpark een echt wandelpark kunnen worden, ook voor de minder mobiele tuinder/bezoeker.
*de kascontrole commissie die gedurende 2020 de financiën consciëntieus heeft gecontroleerd.
Kijkend naar de jaarcijfers ziet u
• Dat dit jaar het MJOP in werking is gegaan. Via een dotatie zijn bedragen volgens het MJOP naar de
reserves gegaan. Zo is er 5.600,- euro naar de reserve nieuw materieel gegaan. 535,- euro naar de
reserve inventaris.
•

Het onverdeelde resultaat van 2019 (ad 7.230,79,- euro) is naar de voorziening riolering gegaan.

•

Onverwacht verhoogd zijn de Milieu belasting, de OZB en de verzekering algemeen. Deze zijn geboekt
op huisvesting: kosten onvoorzien.

•

Vorig jaar zijn er 140 nieuwe aspirant-leden bijgekomen. Dit hoge aantal is ook/vooral dankzij de
coronacrisis. De natuur in Nederland en dus ook het Tuinpark waren in deze crisis ongekend populair.

•

Er ook een record aantal van 17 tuinhuisjes verkocht, alweer mede veroorzaakt door de crisis. Veel
van de ex-tuinders zijn op het platteland gaan wonen.

•

Er in de inkoop een nieuw kassa systeem. De Cashr is niet alleen een kassa maar wordt ook gebruikt
voor het voorraadbeheer. Verder hebben de commissieleden erg hard gewerkt om de winkel weer
helemaal tip top te krijgen. Er is kritisch naar de producten gekeken, producten die al (te ) lang
onverkocht waren zijn afgeschreven. De winkel is opgeruimd en de producten zijn allemaal geprijsd.
Kortom, weer helemaal klaar voor de komende tijd.

•

Er is in het coronajaar volop geïnvesteerd in het tuinpark:
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Behalve het gepleegde onderhoud aan de gebouwen, machines en riolen was er ook de aanleg van de
(wettelijk verplichte) vetvangput en is er nieuw materieel voor TPC en de kantine aangeschaft. Ook
zijn alle bomen op het tuinpark gekeurd op veiligheid.
Al met al een druk jaar geweest. Een jaar waarin door iedereen hard gewerkt is voor het Tuinpark.
b.

Dechargeverklaring van de kascontrolecommissie (bijlage 3)
Theo Mondij (lid kascontrolecommissie): ”Er is nog geen taakverdeling geweest binnen de commissie.
Dus er is nog geen officiële woordvoerder. De financiën waren perfect op orde. Er zijn geen op- of
aanmerkingen. De kascontrolecommissie verleent het bestuur decharge.”.

Vicevoorzitter: “Dan gaan we nu over tot de stemming.
Er zijn op dit moment 29 stemgerechtigden nog in de vergadering.
Ik zal nu de uitslag van de poll voorlezen:
voor: 84,6 %
tegen: 3,8 %
onthouding: 11,5 %”
De vicevoorzitter concludeert dat de ALV de jaarrekening goedkeurt en het bestuur decharge heeft verleend
over het gevoerde beleid.
8.

Advies Platform Tuinpark Buikslotermeer om als bestuur tuinen aan te kopen en beschikbaar te stellen
voor derden (bijlage 4 ter besluitvorming)
Vicevoorzitter: “ ik geef nu Noureddine het woord om toelichting op dit platform te geven.”
Nouredinne (voorzitter platform): ”Het platform bestaat op dit moment uit 8 tuinders. We zijn nog op zoek
naar meer deelnemers. Het platform krijgt vragen vanuit het bestuur voorgelegd met het verzoek daar een
advies over te geven.”
Vicevoorzitter: “Het is de bedoeling van het bestuur om het platform een structureel karakter te geven zodat
wij gedurende het jaar contact houden met de tuinders en niet alleen 2x per jaar tijdens de algemene
ledenvergaderingen”.
Carlo (lid dagelijks bestuur): Voor alle duidelijkheid; er wordt nu niet gestemd over het advies van het platform
maar over het voorstel om als vereniging zelf tuinen aan te kopen en die beschikbaar te stellen aan derden.
“Als mensen in het platform zitting willen nemen dan is daar ruimte voor. “
Vicevoorzitter: “U heeft de gelegenheid te reageren door een chatbericht te sturen en daarvoor lassen we een
pauze van een paar minuten in.”
Reacties binnengekomen via de chat:
Mevr. Koper: “Graag omschrijving; wat zijn derden?”
Carlo: “Alle partijen van buiten: buurtbewoners, Humanitas, scholen, verzorgingshuis, het Rode Kruis, enz. Pas
als het besluit genomen is dat we tuinen aan mogen kopen gaan we verder met de uitwerking voor wie? Ook
daar zullen we het platform bij inschakelen.”
Mevr. Brouwer: “Wie gaan deze tuinen onderhouden?”
Carlo: ”Dat zal waarschijnlijk de vereniging zijn. Maar ook dat moeten we nog verder uitwerken”.
Mevr. Koper: “Toewijzing zal duidelijke richtlijnen moeten hebben om partijdigheid te voorkomen.”
Vicevoorzitter: “Het bestuur onderschrijft dit. Ook dit zal nader uitgewerkt moeten worden.”
Mevr. Koper: “Hoe zit het met de prijzen van de tuinen?”
Carlo: “De tuinen worden gewoon getaxeerd zoals altijd en dat is dan de prijs die wij er voor betalen.”
De heer de Jong: “Gaat de gemeente hier ook in meebetalen?”
Carlo: “De gemeente gaat wel een aantal voorzieningen betalen maar het ligt niet in de lijn der verwachting dat
ze op dit punt ook gaan meebetalen. Andere tuinparken hebben al zelf huisjes aangekocht en beschikbaar
gesteld aan derden, we zijn zeker niet de eerste. We kunnen dus wel bij hen kijken hoe ze dat verder hebben
aangepakt. We hoeven dus niet zelf het wiel uit te vinden.”
Mevr. van Veen; opmerking: “1 tuin lijkt me wel voldoende.”
Vicevoorzitter: “Dit soort opmerkingen nemen we mee in de verder uitwerking.”
Mevr. Brouwer: “De tuin heeft geen geld, hoe gaan we dit betalen”
Carlo: “Uit de cijfers blijkt dat we wel degelijk geld hebben en daarnaast zijn er nog de baten uit de 30%
regeling. Het aankopen van tuinen is geen enkel probleem.”
Mevr. Koper: “8 tuinen is wel erg veel, ligging is ook van invloed”
Vicevoorzitter: “Wie heeft het over 8 tuinen? Wij hebben dat aantal niet genoemd.”
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Carlo: “We gaan kleinschalig beginnen om te kijken of er inderdaad zoveel behoefte is als de gemeente
aangeeft; eerder sprak de gemeente van 20% van het totale aantal tuinen. 1 of 2 tuinen en voorlopig niet
meer.
Mevr. Vedder: “Alleen een tuin aankopen zonder huisje en anders zit je met veel onderhoud en kosten.”
Carlo: “Als je een tuin beschikbaar stelt voor minder valide mensen dan zal er ook een toiletvoorziening
moeten zijn. Een (aangepast) huisje kan dus zeer wenselijk zijn. Dus eerst bepalen wat de doelgroepen zijn en
dan bepalen welke voorzieningen er nodig zijn. Ben dus zeker geen voorstander van een tuin zonder huisje.”
Mevr. Koper: “30 % kan alleen uitgegeven worden middels een project.”
Carlo: “Dat is zeker niet waar! 30% kan worden gebruikt voor de verfraaiing van het park maar bestedingen
daarbuiten kunnen ook. Dus alleen via een project is totale onzin.”
Mevr. Vedder: “Begin bij het benaderen van tuinders met verwaarloosde tuinen.”
Carlo: “Wij hebben nog helemaal niet stilgestaan bij het benaderen van tuinders. Immers, er moet eerst een
besluit worden genomen of we tuinen aan gaan kopen. Dit kunnen we in het vervolgtraject wel meenemen.”
Vicevoorzitter; “Dan gaan we nu over tot de stemming.
Ik zal nu de uitslag van de poll voorlezen:
voor: 78,2%
tegen: 10,9%
onthouding: 10,9 %”
Op basis van de uitslag van deze stemming concludeer ik dat de algemene ledenvergadering instemt met het
voorstel dat het bestuur zelf tuinen kan aankopen en beschikbaar stellen voor derden.”
9.

Bond van Volkstuinders
a. Concept-onderhandelingsresultaat Bond van Volkstuinders – gemeente (ter besluitvorming)
Werd 14-5-2021 rechtstreeks naar alle tuinders gemaild
Vicevoorzitter: “U heeft de gelegenheid te reageren door een chatbericht te sturen en daarvoor lassen
we een pauze van een paar minuten in.
Er zijn geen reacties binnengekomen via de chat zodat we nu kunnen overgaan tot de stemming.
Ik zal nu de uitslag van de poll voorlezen.
voor: 85,2 %
tegen: 0%
onthouding: 14,8 %
Op basis van deze uitslag concludeer ik dat de algemene ledenvergadering instemt met het conceptonderhandelingsresultaat van de Bond van Volkstuinders.”
b.

Voorbereiding Bondsvergadering 12 juni 2021
(zie voor agenda plus bijlagen Vroegop lente 2021 vanaf pagina 22)
Vicevoorzitter: “U heeft de gelegenheid te reageren door een chatbericht te sturen en daarvoor lassen
we een pauze van een paar minuten in. Er is hierop niet via de chat gereageerd”.

c.

Afgevaardigden naar voorjaarsvergadering Bond van Volkstuinders 12 juni 2021
Carlo van Hekken, Fred Haaijen, Mirjam van Dootingh (ter besluitvorming)
Vicevoorzitter: “Vriendelijk verzoek ik u tot stemming over te gaan.
Ik zal nu de uitslag van de poll voorlezen.
voor: 92,6 %
tegen: 0%
onthouding: 7,4 %
Op basis van deze uitslag concludeer ik dat de algemene ledenvergadering instemt met de voorgedragen 3
afgevaardigden.”

10. Presentatie herinrichting plein (ter besluitvorming)
Vicevoorzitter: ”Ik geef nu graag het woord aan Anneke Koster die u zal laten zien welke plannen bestuur en
tuinders hebben ontwikkeld om te komen tot een veel fraaier plein dan nu het geval is. Het is Ron Schimmel
helaas niet gelukt om aanwezig te kunnen zijn dus Anneke zal de presentatie alleen doen.
U kunt al tijdens de presentatie reageren door een chatbericht te sturen.”
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Penningmeester:
” Hallo Iedereen,
Het bestuur heeft afgelopen jaar samen met vertegenwoordigers van de verschillende commissies en enkele
enthousiaste tuinders nagedacht over de herinrichting van het grote (kantine)plein.
De volgende belangrijke aspecten speelden daarbij een rol:
1. de vergroening en daardoor verfraaiing van het plein.
2. het rolstoeltoegankelijk maken van de inkoop en de vissteiger.
3. de verzakking van het terrein waardoor de bevoorrading van de inkoop steeds moeilijker wordt.
4. een betere indeling van het plein.
5. de plannen van de gemeente voor het tuinpark.
6. de planning van de werkzaamheden; hoe kunnen we het allemaal doen.
7. en natuurlijk het kostenplaatje; hoe kan dit alles betaald worden?
Het allerliefste hadden wij deze uitleg gegeven in een “ouderwetse” ALV. Een ALV waar iedereen gewoon
aanwezig is. Wel komen er uitvergrote fotos vanaf 20 juni in de kantine te hangen.
Ter illustratie van dit hele verhaal van vandaag heb ik gelukkig de foto’s van Christian Perrone.
FOTO 1 STRADA
Op deze foto kunt u zien dat de weg voor de inkoop verlegd gaat worden. Er komt voor de inkoop een klein
terrasje met schuine opgang waardoor de inkoop rolstoeltoegankelijk wordt en meteen ook makkelijker te
bevoorraden is.
Aan weerskanten van de weg komen plantenbakken Op de foto is nog maar 1 plantenbak te zien maar er komt
dus aan beide zijden een plantenbak.
Daarmee bereik je:
✓ Meer veiligheid (je kan niet van het verhoogde terras afvallen)
✓ Meer groen op het plein
✓ En een afscherming van kantineplein waardoor er een uitnodiging ontstaat om even te gaan zitten om te
genieten van al dit moois. In tegenstelling tot de huidige situatie waar iedereen zo snel mogelijk langs het
plein loopt omdat het gewoon veel te ongezellig is.
FOTO 2 WINKEL
Op deze foto ziet u het vooraanzicht van de inkoop. Door het plaatsen van plantenbakken met daarin
klimplanten wordt het gebouw wat vriendelijker/mooier en meer opgenomen in het geheel van het plein.
Bovendien zal het in de zomer voor de nodige verkoeling zorgen.
FOTO 3 FACADA VOORAANZICHT KANTINE
Ditzelfde ziet u ook weer terugkomen bij de kantine. Hier ziet u dat creatieve inbreng ook hoog op de agenda
staat. Door het handgemaakte bord ziet het er ook direct weer wat mooier uit.
In de toekomst wil het bestuur hier graag mee doorgaan. Het streven is om meer kunst op het tuinpark te laten
zien.
FOTO 4 BRUG
Zoals u ziet wordt een groot gedeelte van het asfalt groener gemaakt: daar waar het asfalt niet meer nodig is
zal het afgegraven worden en daarna beplant worden.
FOTO 5 PLANTENBAK
Afhankelijk van de kosten van de rest van het plein komt er midden op het asfaltplein een rotonde. Daar wordt
het asfalt ook weggehaald om plaats te maken voor groen en klinkers. Behalve dat dit een veel mooier
aanzicht geeft kan dit ook een hoop speelplezier voor de kinderen geven. Behalve de rotonde zijn er ook
plantenbakken op wielen bedacht die voor het aarde- en gashok kunnen worden gezet. Bij het bevoorraden
even wegrijden en daarna weer een mooie groene heg. Met alle creatieve tuinders op dit park zal dit heel goed
mogelijk een low budget project kunnen worden .
Het puin wordt zo min mogelijk afgevoerd maar hergebruikt voor de verhoging van het terrasje van de inkoop.
Dat scheelt al veel in de te maken kosten.
FOTO 6 EN FOTO 7 PATIO EN BACHEA WACHTHUISJE EN INFOBORD
Bestaande elementen blijven staan op het plein. Hier ziet u foto’s van de verfraaiing van de wachthuisjes en het
informatiebord. Met maar weinig geld worden deze elementen vergroend en op zo’n manier een mooi object
op het plein.
FOTO 8 WATERSPEELPLAATSJE
Zoals u misschien al heeft kunnen zien wordt er door diverse commissies al hard gewerkt aan de verandering
op het plein. Zo is de vissteiger al bijna klaar en 3 mooie plantenbakken rijker, rolstoeltoegankelijk en helemaal
opgefrist kunt u er al deze zomer heerlijk gebruik van maken.
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Eventueel kan dit aansluiten bij de plannen van de gemeente: het zou fijn zijn om hier een plek te kunnen
geven aan de wat oudere vissers van de omliggende verzorgingstehuizen.
Er wordt door de TPC hard gewerkt aan de verfraaiing van de speeltuin. Met de verfraaiing wordt er een
speeltuin gemaakt waar kinderen veel meer dan nu gaan voelen dat zij in een tuinpark zijn. Beplanting rondom
met daarbij de vogels en de vlinders, zo komt de natuur in het leven van onze stadskinderen. Op het kantine
plein kan ook een leuke waterspeelplaats voor de kinderen gemaakt worden. Niets is immers leuker dan op een
warme dag met water te spelen.
Met de plannen van de gemeente zal het naar alle waarschijnlijkheid ook drukker worden op het tuinpark: het
is daarom dat een (rolstoeltoegankelijk) bezoekerstoilet zeker nodig zal zijn. Het plan is om deze naast het
kantoor van de bouw- en taxatiecommissie te bouwen. De kosten van het toilet zullen waarschijnlijk betaald
worden door de gemeente. Net als bijvoorbeeld de parkbankjes. Dit vanwege het meer toegankelijk moeten
zijn van de tuinparken.
Verder staat een grote plantenkas nog op de planning; hierin zou het tuinpark de planten kunnen opkweken.
Daarnaast kan het een educatieve functie vervullen voor de (buurt) bewoner en kinderen. Deze kas komt op de
plek waar nu de jeu des boules baan is.
Als het lukt om de financiering rond te krijgen - en dat is afhankelijk van mogelijke financiering vanuit het 30%
budget - dan zal in het najaar (begin oktober) begonnen worden met de werkzaamheden.
Tuinder Ron Schimmel gaat het tuinpark hiermee helpen. Hij brengt voor zijn eigen rol geen kosten in
rekening. Door zijn expertise kunnen de hoge voorbereidingskosten van ca. 10.000 euro worden voorkomen.
En door te werken met verschillende bedrijven die allemaal een onderdeel van het plan uitvoeren kan daarbij
ook nog bespaard worden op projectmanagementkosten. Dat scheelt ook al 20 tot 25 % van de totale kosten.
Bovendien wordt er zo CO2 mogelijk neutraal gewerkt. Hergebruik van materiaal zorgt voor een zo min
mogelijk belasting van het milieu. Dat scheelt al een hoop vrachtwagenverkeer.
Door op deze manier te werken kan er gedurende het hele proces goed de vinger aan de financiële pols
gehouden worden.
Indien mogelijk kan er vanuit de vereniging misschien ook vakmanschap komen. Bijvoorbeeld een stratenmaker
die de moeilijke hoekjes afmaakt zodat een bedrijf alleen de meters hoeft te maken. Of het schilderen van de
plantenbakken. En kan er gebruik gemaakt worden van de materialen die al aanwezig zijn op het tuinpark
zoals bijvoorbeeld compost en planten. Maar ook mankracht om materialen te vervoeren. Al eerder noemde ik
als ander voorbeeld de plantenbakken op wielen.
GERAAMDE KOSTEN
Aanpassen infrastructuur verleggen weg/terras bij inkoop/plantenbakken)
Rotonde (optioneel)
Waterspeelplaats
Vissteiger (reeds betaald uit begroting 2021)
Speeltuin (idem)
Plantenkas
Verfraaiing bestaande voorzieningen

€ 40.000
€ 10.000
€ 24.000

€ 3.000
€
250

Totaal ca. 70.000 euro exclusief rotonde is hiervoor uitgetrokken. Een bedrag dat niet overschreden mag/zal
worden. Hiermee wordt een fraai nieuw plein gecreëerd.
Deze kosten komen ten laste van de 30% regeling die in totaal ruim 195.000 euro is. De herinrichting past
binnen de bestedingsdoelen. Hierdoor blijft er nog 125.000 euro over om alle paden aan te pakken, ook een
post die binnen de bestedingsdoelen valt.
Vicevoorzitter: “Er komen diverse vragen en opmerkingen binnen die ik zal voorlezen. Anneke wil jij die
beantwoorden?”
Mevr. Koper: “Blijft waanzinnig veel grind; dit vergrassen of vergroenen.”
Penningmeester: “Om de waterspeelplaats komt geen grind.”
Vicevoorzitter: “Er is minimale verharding noodzakelijk voor vrachtverkeer, brandweer en ambulance.”
Mevr. Barenbrug: “Hoeveel tuinders hebben er meegedacht?”
Penningmeester: “Toch al snel een stuk of 30.”
Mevr. Barenbrug: “Zijn de plannen in te zien en is er inspraak mogelijk?”
Penningmeester: “Er komen nog bijeenkomsten in de kantine waar alles bekeken kan worden en dan kan er
ook gereageerd worden. Het plan is niet in beton gegoten.”
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Mevr. Koper: “Fontein op jeu de boule baan, waar komt de kas dan?”
Penningmeester: “Fontein komt aan de ander kant van het plein. Foto was alleen een voorbeeld van de
fontein.”
Mevr .Koper: “Met plantenbakken werken is onzin; gaan planten op den duur dood. Zoveel mogelijk
rechtstreeks in de grond.”
Penningmeester: “De bakken komen voor de gasopslag. Deze moeten wel verrijdbaar zijn anders kan de
vrachtwagen voor gas niet lossen.”
Mevr. Koper: “Bij de vissteiger graag trappetje voor de zwemmers.”
Carlo: “Wij promoten het zwemmen niet. De scheg is niet van ons maar van de gemeente. Wat ons betreft mag
er niet gezwommen worden dus zullen we zeker geen faciliteiten gaan maken zoals een trappetje of duikplank.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid. Zwemmen is volledig op eigen risico.”
Theo Mondij: “Is het dan niet handiger om het zwemmen te verbieden?”
Carlo: “Wij kunnen niets verbieden want het water is niet van ons. Dat is dus aan de gemeente. Moeten zij een
bord plaatsen en handhaven.”
Vicevoorzitter: “Vriendelijk verzoek ik u tot stemming over te gaan. Ik zal nu de uitslag van de poll voorlezen.
voor: 84 %
tegen: 4%
onthouding: 12 %
Hiermee concludeer ik dat de algemene ledenvergadering heeft ingestemd met de herinrichting van het plein en
de daarbij behorende kosten”
Vicevoorzitter: “Nog een nagekomen opmerking van Koko Barenbrug: zij vindt het niet kunnen dat zo’n
ingrijpend project zonder informatie vooraf in de ledenvergadering in stemming wordt gebracht.”
Vicevoorzitter: “dat geldt natuurlijk mogelijk voor meer agendapunten. Maar zoals aangegeven komen er nog
informatiebijeenkomsten en gaat het nu om de kaders van het plan. Nogmaals het is niet in beton gegoten.”

11. Rondvraag en sluiting
Vicevoorzitter: “U heeft de gelegenheid te reageren door een chatbericht te sturen en daarvoor lassen we een
pauze van een paar minuten in.
Reacties binnengekomen via de chat:
Mevr. Koper: diverse losse opmerkingen.
Vicevoorzitter: “We kunnen weinig met dit soort losse opmerkingen; daarvoor is er nu juist voor leden de
gelegenheid om voorafgaand aan de ALV schriftelijk stukken en/of agendapunten in te brengen. Graag verder
uitwerken en dan aan het bestuur richten.”
Mevr. Brouwer: “Vreemd dat overtollige spullen van de inkoop zijn weggegooid.”
Carlo: “Afspraak is dat de inkoop de spullen aan de diverse commissies zou geven. Is altijd wel door welke
commissie dan ook te gebruiken.”
Mevr. Vonder: “Wat is de status van de 2 extra werkbeurten?”
Vicevoorzitter: “Is voor de uitbraak van corona door de ledenvergadering besloten en inventarisatie heeft
plaatsgevonden. Door corona is dat niet geëffectueerd. Er zijn wel tuinders die op dit moment al invulling
geven, bijvoorbeeld door deelname aan het platform en de ontwikkeling van de nieuwe website. M.i.v. volgend
seizoen zullen we dit weer volledig inrichten.”
Theo Mondij: “Dank aan bestuur en anderen voor de inzet, complimenten voor het gedane werk!”
Vicevoorzitter: “Waarderen we zeer, Theo.”
Mevr. Haaijen: “Niets voor de rondvraag maar wel een compliment voor het bestuur voor alles rondom het
afgelopen jaar en alles wat er aan komt.”
Vicevoorzitter: “We zijn niet op zoek naar complimentjes maar zijn er ook niet ongevoelig voor. Dus dank je
wel!”
Mevr. Koper: “WC voor onze bezoekers aanleggen buiten de kantine.”
Vicevoorzitter. “Dat is al opgenomen in de plannen m.b.t. de herinrichting van het plein.”
Mevr. Koper: “Paden niet vernieuwen met veel geld maar laten vergroenen.”
Vicevoorzitter: “Dat nemen we mee als we naar de verbetering van de paden gaan kijken.”
Mevr. Bass: “Spullen uit inkoop zijn inderdaad weggegeven.”
Mevr. Brouwer: “Er zijn wel koppelingen uit de afvalbak gehaald.”
Mevr. Bass: “Volgens mij is alles weggegeven dus zal het een incident zijn geweest.”
Mevr.Vonder; “Wie zorgt voor doorstroming van de sloten of moet je dat zelf doen?”

8

Margriet: “Het probleem is bekend bij TPC maar er is achterstallig onderhoud bij de gemeente. Zijn daar nog
mee bezig.”
Theo Mondij: “Waterstand is de laatste tijd zeer wisselend.”
Diederik: “We zijn er eindelijk achter wie er verantwoordelijk is voor de bediening van de pomp. De klacht is
daar neergelegd. We houden de vinger aan de pols. Er is contact met de gemeente en het waterschap. De
pomp staat bij Only Friends en daar is Waternet verantwoordelijk.”
Theo Mondij: “Kunnen wij als tuinders zelf ook een klacht indienen?”
Diederik: “Dat kan zeker. Ik zal de link via de bestuursmededelingen doorgeven .”
Vicevoorzitter: “Dan sluit ik nu de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen.”

----
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