Tuinpark Buikslotermeer
Rood gecursiveerd zijn wijzigingen t.o.v. de versie die in augustus 2019 naar alle leden is gemaild.
Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) zaterdag 25 mei 2019
Aanwezig namens bestuur: Mirjam van Dootingh (vicevoorzitter en secretaris), Anneke Koster
(penningmeester), Berthe Volbeda (bestuurslid)
Aanwezige leden: opgenomen in de presentielijst met 66 stemgerechtigde leden
Verslag: Lilian Dolfing (tuin 80)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.20 uur, heet iedereen hartelijk welkom, benadrukt dat het
fijn is dat er zo’n grote opkomst is en heet ook de nieuwe tuinders van harte welkom.
Allereerst wordt de recent overleden tuinder Willem Verlaan herdacht met een staande minuut
stilte.
Door de grote opkomst zijn er onvoldoende stembriefjes aanwezig, de stemmen worden daarom
deels d.m.v. hand opsteken geteld.
Er zijn 10 tuinen waarvan nog geen e-mailadres bekend is, graag ziet bestuur ook deze emailadressen tegemoet.
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de volgende leden:
✓ Carlo van Hekken, bestuur
✓ Esther Lucht, bestuur
✓ Marianne Stroober, bestuur
✓ Saskia Swinkels, tuin 106
✓ Henk van Rossum, tuin 158
✓ M.J. Wernink, tuin 174
✓ Catalyne Laumanns, tuin 189
✓ Marianne Maarseveen, tuin 192
✓ Rina Koper, tuin 194
✓ Ien van Leeuwen, tuin 213
2. Vaststellen agenda
Er is één ingekomen stuk dat bij punt 4 zal worden behandeld.
Als nazending is de dechargeverklaring verstuurd; deze zal bij punt 6 worden behandeld.
3. Mededelingen
a. Vanuit het bestuur
Ondersteuning van bestuur en commissies blijft gewenst/noodzakelijk.
Er zijn twee mutaties in het bestuur:
✓ Marianne Stroober wordt voor onbepaalde tijd waargenomen door Margriet van Weelden en
Margriet zal in de najaars-ALV ter benoeming worden voorgedragen
✓ Esther Lucht heeft besloten af te treden als lid van het bestuur.
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b. Vanuit de leden
Namens de werkgroep Natuurlijk Tuinieren: de herkeuring van het nationaal tuinmerk gaat in
2020 plaatsvinden. De volgende ALV zal NT zelf vertellen over wat ze dit seizoen al hebben
gedaan om de vierde stip te kunnen halen.
c. Afgevaardigde Bond van Volkstuinders
Bestuurslid Bert Kuit liet gisteravond weten dat de afgevaardigden zijn verhinderd wegens grote
drukte.
4. Ingekomen stukken
Er is één ingekomen stuk van mevrouw S. Swinkels (T 106) en mevrouw A. Spaan (T 129) betreffende
houtkachels op het tuinpark.
Het bestuur vraagt vooral de leden om op dit ingekomen stuk te reageren. Het bestuur zal eerst het
door de bond aangekondigde stuk hierover afwachten voordat hierover een standpunt wordt
ingenomen c.q. iets zal worden voorgelegd aan de ALV. Dat zal op zijn vroegst dan dit najaar zijn.
De strekking van het stuk is dat tuinders veel overlast ondervinden van houtkachels. De opstellers
hebben handtekeningen ingezameld en er zijn 23 handtekeningen tegen houtkachels. Het stuk
spreekt verder voor zich.
T 112, de heer P.G. Disco. Hij heeft moeite met een van de inzenders van dit stuk omdat zij zelf ook
een houtkachel overweegt en dit zelf heeft verteld op het park.
T 129, mevrouw A. Spaan, reactie op voorgaande opmerking: Saskia Swinkels is niet van plan een
houtkachel te nemen.
T 36, P. Pels: op zich is een houtkachel geen bezwaar, indien schoon hout wordt gebruikt.
T ???, mevrouw ???: open vuur is veel gevaarlijk en geeft meer overlast.
T 244, mevrouw N.A. Peekstok. Het belangrijkste is om de regels te handhaven. Bij overlast eerst je
buren aanspreken, indien het aanhoudt kun je het bestuur inlichten, zij kunnen maatregelen
opleggen. Blijft het toch aanhouden dan kan iemand desnoods geroyeerd worden. Het is aan het
bestuur om te handhaven en aan buren om elkaar aan te spreken.
Reactie voorzitter: We wachten bond en nieuwe kaders eerst af. Tot die tijd is handhaven sowieso
lastig. Waarschijnlijk zal in regelgeving vanuit bond staan geen geverfd hout gebruiken en
voorschriften voor een afvoerkanaal. En eens met de vorige spreker dat het altijd zaak is eerst je
eigen buren aan te spreken.
T 244, mevrouw N.A. Peekstok. Blijven de oude regels gelden tot de kaders van de bond zijn
vastgesteld?
Voorzitter: ja, dat is correct.
5. Goedkeuren notulen Najaarsvergadering 24 november 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.
6. Financiën
a. Toelichting penningmeester op de jaarrekening 2018 en het meerjarenonderhoudsplan
De penningmeester geeft de volgende mondelinge toelichting op de jaarrekening 2018:
Dankzij de inspanning van alle leden van onze vereniging kan het bestuur u mededelen dat (na jaren
van tekorten op de balans) er in 2018 een overschot op de balans is.
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Fijn!! Immers, het complex is al in het 15e bestaansjaar en het valt wel te verwachten dat er
binnenkort grotere uitgaven voor onderhoud gaan komen. Denk daarbij aan de CV-ketels in de
gebouwen, de vervanging van de rioolpompen of het werkmateriaal van de TPC. Bovendien wordt dit
jaar een grote controle gehouden in de riolering.
Naast grootschalig onderhoud wordt er met een camera gekeken of er verzakkingen zijn. Mochten er
inderdaad verzakkingen zijn, dan is er gelukkig nu financiële ruimte om deze te repareren.
Verder hebben wij dit jaar hard gewerkt aan het meer-jaren-onderhoud-plan (MJOP). Het MJOP
biedt hulp bij het opbouwen van de reserves/voorzieningen. Deze zijn belangrijk voor de continuïteit
van het parkonderhoud. Indien er in de toekomst nog andere kostenposten bijkomen, dan kunnen
deze alsnog in het MJOP opgenomen worden.
Kritisch blijft het bestuur kijken naar de uitgaven. Zo zullen de verschillende contracten nogmaals
bekeken worden. Elk dubbeltje kan tenslotte maar 1 keer uitgegeven worden!
Privéfeesten zijn niet meer toegestaan, dit is nieuwe regelgeving van de bond. Gebruik van kantine
moet voor gebruik van het park zijn en toegankelijk voor iedereen van het park. Ander gebruik valt
niet onder de dekking van de verzekering en is dus te risicovol.
Het tuinpark is van ons allen!! Blijf komen met vragen, zoek actief mee naar oplossingen en bied
waar mogelijk een helpende hand. Dit helpt niet alleen de kosten te verlagen, maar komt ook ten
goede aan de samenhorigheid op ons tuinpark. Niets is zo leuk als samen iets op te bouwen.
Nogmaals mijn grote dank aan: Harry de Jong, de penningmeesters van de commissies, Brian Broens,
de Bond van Volkstuinders en de kascontrolecommissie. Bedankt voor jullie fijne samenwerking.
Tot slot wens ik u een heel fijn tuinseizoen 2019 toe.
T 149, de heer L. van der Veen vraagt waarom de bond wel activiteiten toestaat en geen feesten?
Genoemd wordt de activiteit moestuinieren door iemand van buitenaf.
De penningmeester laat weten dat dit 2 verschillende dingen zijn. Feesten en bruiloften zijn niet
voor alle tuinders, maar een privéaangelegenheid en daardoor niet verzekerd; dit is dus een te groot
risico en wordt niet toegestaan. De cursus moestuinieren was tegen betaling wel toegankelijk voor
alle tuinders en dan valt het wel onder de verzekering.
T 149, de heer L. van der Veen: Dus een buitenstaander kan winst maken over onze rug, maar als wij
via een feest winst maken mag dat niet, ook niet als het in de kas van de kantine komt.
T 235, de heer T. Mondij vult aan dat bij controle van de bond gebleken is dat feesten zoals die van
het GVB buiten de regels vallen en dus niet verzekerd zijn en het natuurlijk niet zo kan zijn dat het
bestuur bij calamiteiten daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld; daarom wordt gehandeld
in lijn met de regelgeving van de Bond.
Op de vraag van de voorzitter of hier verder nog reacties op zijn, wordt niet gereageerd waarmee het
punt wordt afgesloten.
b. Jaarrekening 2018 en dechargeverklaring kascontrolecommissie
Alle leden stemmen voor waarmee de jaarrekening unaniem wordt goedgekeurd. Aan het bestuur
wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid.
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c. Meerjarenonderhoudsplan en d. toelichting op meerjarenonderhoudsplan
Het MJOP is voor deze ALV ter informatie geagendeerd. De voorzitter stelt de leden in de
gelegenheid hierop en/of op de schriftelijke toelichting te reageren.
T 107, De heer T.H. van den Bogaard vraagt hoe het MJOP is uitgesplitst t.o.v. de contributie. Hij
maakt zich zorgen of er voldoende geld in kas is.
De voorzitter geeft aan dat uitgaven in het kader van het MJOP worden opgenomen in de begroting
2020. Mocht het nodig zijn, dan volgt een voorstel in de najaars-ALV voor een contributieverhoging.
T 235, De heer T. Mondij geeft aan dat bankrekening is gestegen, dus dat onderhoud ook uit saldo
bankrekening kan worden bekostigd.
De penningmeester laat weten dat de onderhoudskosten aan het riool ook betaald moeten worden,
dus dat er geen groot saldo zal zijn.
T 163, de heer H. de Jong geeft aan dat er voor het MJOP al tegoeden zijn, dus dat er geen (grote)
verhoging hoeft te zijn.

7. Voorstel werkwijze tuinkrant
Bij de stukken was een notitie gevoegd met de reacties op via de mail en per post gestelde vraag of
men prijs stelt op een geprinte versie van de tuinkrant. 22 tuinders hebben aangegeven prijs te
stellen op een geprinte versie van de tuinkrant, 12 tuinders hebben laten weten hier geen behoefte
aan te hebben of hier zelfs om diverse redenen tegen te zijn. Dit wordt voor kennisgeving
aangenomen.
Verder bevat de notitie een voorstel aan de ALV dat uit de volgende drie onderdelen bestaat die
separaat in stemming worden gebracht:
a. Per editie 50 tuinkranten in A4-formaat met illustraties en in kleur laten printen (kosten € 300
per jaar); deze kosten kunnen voor 2019 worden gedekt uit besparingen op andere
begrotingsposten. Overcomplete exemplaren zullen worden verspreid onder bibliotheken,
buurthuizen, etc.
Stemming hierover leidt tot 1 onthouding, 5 stemmen tegen en 60 stemmen voor waarmee het
voorstel is aangenomen.
b. De tuinkranten kunnen door belangstellenden worden opgehaald in de winkel, bij de TPC of in
de kantine. In de kastjes op de tuin zal een mededeling worden opgehangen als er een nieuwe
tuinkrant is verschenen.
Mevrouw G. van Veen (T 221), geeft aan dat ze bereid is de tuinkranten samen met de heer T.
Mondij (T 235) te verspreiden.
Stemming hierover leidt tot 1 stemmen tegen en 65 stemmen voor waarmee het voorstel is
aangenomen.
c. De vergaderstukken voor de ALV worden niet meer opgenomen in de tuinkrant; deze worden
geplaats op de website.
T 235, de heer T. Mondij: Niet iedereen kan de zipp-bestanden openen.
Hierop laat de voorzitter weten dat dit opgelost zal worden.
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T 231, mevrouw J.E. Vedder-Smeding: Het is lastig om de tuinkrant per mail te open en te lezen.
Ik moet het dan laten uitprinten. Als je het gewoon thuis per post krijgt, kan je er niet omheen.
Ook de notulen per mail vind ik een slechte zaak.
Hierop laat de voorzitter weten dat de vergadersets voor de vergadering geprint opgehaald kunnen
worden en in de informatiekasten wordt dit aangegeven.
T86, mevrouw J.H. Terweij geeft aan geen mailadres te hebben, wel ingelezen te zijn, maar geen
stukken te hebben gekregen.
De voorzitter laat weten dat de stukken op 3 plaatsen opgehaald kunnen worden.
T 244, mevrouw N.A. Peekstok: Is het niet simpel op te lossen? Enkele mensen kunnen toch
aangeven dat zij alles per post te willen ontvangen?
Voorzitter: Dit zou een goede oplossing kunnen zijn, men moet zich echter wel realiseren dat het
bestuur uit vrijwilligers bestaat en alles wat afwijkt van de voor bijna alle tuinders wel goed
werkende werkwijze leidt tot extra werk voor het bestuur dat al heel veel op haar bordje heeft
liggen. Als tuinders ervoor kiezen geen mailadres te laten weten, dan wordt het bestuur gedwongen
voor hen stukken te printen en dan kunnen tuinders deze stukken zelf ophalen.
Hierna wordt tot stemming overgegaan. De stemming hierover leidt tot 8 stemmen tegen en 58
stemmen voor waarmee het voorstel is aangenomen.
8. Herzien supplement
De voorzitter stelt vooraf dat dit punt eventueel in de najaars ALV nog een keer terugkomt als de
Bond wijzigingen aangebracht wil zien op het supplement zoals dat nu mogelijk in deze ALV zal
worden vastgesteld. Hierna geeft zij het woord aan Margriet van Weelden die de voorgestelde
wijzigingen puntsgewijs doorneemt.
Als nieuw lid 6 bij artikel 7 wordt voorgesteld: Het gebruik van aggregaten en machines tijdens het
seizoen van 1 april t/m 1 oktober toe te staan, met uitzondering van maandag t/m vrijdag van 11.00
– 16.00 uur en in overleg met omliggende tuinders en de zaterdagen tussen 9.30 – 12.00 uur waarop
algemeen werk wordt verricht.
De leden zijn het ermee eens dat uitsluitend werken op zaterdagochtend te beperkt is omdat niet
iedereen aanwezig kan zijn. Openstellen op elk dagdeel is echter te veel omdat tuinders bang zijn dan
de hele dag in het lawaai te zitten. Voorstellen zijn overleggen met je buren, bekijken per dagdeel.
Het bestuur zal onder alle leden inventariseren hoe men hier tegenaan kijken waarna dit punt weer
terugkomt in de najaars ALV.
Het voorstel om het park ruimer open te stellen leidt tot de opmerking dat dit is geregeld in het
huurcontract waardoor hier niet van afgeweken zou kunnen worden.
De voorzitter geeft aan dat het huurcontract afloopt en er dus gekeken kan worden naar opties voor
een ruimere openstelling van het park (bijvoorbeeld buiten de gangbare maanden ook overnachten
als het mooi weer is).
Over de rest van het supplement wordt gestemd en dat leidt tot 8 onthoudingen, geen
tegenstemmen en 58 stemmen voor waarmee het supplement op de hiervoor genoemde 2 punten
wordt goedgekeurd.
9. Stand van zaken 30% regeling
De voorzitter laat weten dat het bestuur een advocaat heeft ingeschakeld. Deze is van mening dat wij
als tuinpark sterk staan.
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Een bestuursdelegatie heeft vervolgens één gesprek gehad met het Bondsbestuur waarna het
Bondsbestuur opnieuw heeft laten weten het gesprek verder niet aan te willen gaan. Het bestuur
staat nu op het punt om een brief te sturen naar het bondsbestuur waarin een schikking wordt
voorgesteld en als het bondsbestuur daar niet op in wil gaan, dan zal het bestuur de gang naar de
rechter maken. Zodra het bedrag van € 10.000 wordt overschreden – dat hiervoor in de vorige ALV is
vastgesteld – wordt dit opnieuw aan de leden voorgelegd.
T 107, de heer T.H. van den Bogaard geeft aan de hele procedure om dat geld onzinnig te vinden en
vraagt zich af hoe ver we hierin willen gaan?
De voorzitter laat hierop weten dat dit in de vorige vergadering is besproken en besloten en dat
hierover niet opnieuw zal worden gediscussieerd.
10. Voorbereiding voorjaarsvergadering Bond van Volkstuinders 15 juni 2019
Afgevaardigden naar deze vergadering zijn Thomas van de Boogaard, Fred Haaijen en Mirjam van
Dootingh.
De voorzitter vraagt of de leden input hebben die de afgevaardigden kunnen meenemen?
T 235, de heer T. Mondij: de website is niet up to date, dit is al eerder aangeven in de
Bondsvergadering, maar is niet terug te vinden in de notulen.
De voorzitter zal dit punt opnieuw inbrengen.
11. Presentatie Commissie Volkstuinpark 3.0
Barbera van Schaik (T4) presenteert namens de commissie Volkstuinpark 3.0. de huidige stand van
zaken.
Momenteel staat het Tuinpark nog niet onder druk om meerdere functies en activiteiten verplicht
toe te gaan laten op het park. De Bond wil wel graag wat extra uitbreiding zien omdat de toekomst
dit wel gaat vragen. Dit kan op meerdere vlakken zoals op educatief, maatschappelijk of sociaal
gebied.
Er is uiteraard zo veel mogelijk inbreng gewenst van de tuinders. Via algemeen werk is er al
geïnformeerd wat mensen wel of niet willen. Dit heeft de commissie geïnventariseerd.
Er zijn al veel ideeën binnen gekomen, bijvoorbeeld iets met de doelgroepen ouderen en kinderen.
Wat niemand wil is troep op het park en lawaai. Ook komt het verbeteren van de parkeerplaats ter
sprake. Ook wordt het idee van een theetuin genoemd, of het geven van natuurworkshops.
We hoeven niet alles te doen en te accepteren en kunnen zelf bepalen wat wel en wat niet. Indien
velen tuinders tegen iets zijn, zal dit niet worden gedaan.
De voorzitter vult aan dat dit traject is ontwikkeld met de Bond en de overige 28 tuinparken, zij
geven mogelijkheden en kaders, maar we hoeven niet alles toe te passen.
T 86, mevrouw J.H. Terweij geeft aan dat het niet verstandig is om de buurt er bij te betrekken, dit zal
overlast geven en wie houdt er dan toezicht?
Barbera van Schaik geeft aan dat ons park nu ook opengesteld is voor publiek, maar dat overlast
natuurlijk vermeden moet worden, dus dat er gericht gekeken moet worden welke mensen nodig je
uit.
T 157, mevrouw F. Dijkshoorn vult aan dat het aanwezig zijn van meer mensen ook juist voor extra
toezicht kan zorgen.
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T 80, mevrouw L. Dolfing geeft aan dat er voor extra kosten ook gekeken kan worden naar subsidies
via de gemeente om activiteiten te bekostigen.
12. Rondvraag
T. 235, de heer T. Mondij complimenteert de voorzitter en het bestuur voor al hun werk en inzet.
Hij mist een rooster van aftreden en herverkiezen voor de bestuursleden en zich af of bestuursleden
nu oneindig aan kunnen blijven
De voorzitter laat weten voor de volgende ALV een dergelijk rooster te zullen agenderen en dat naar
de termijnen zal worden gekeken.
T 4, mevrouw B. van Schaik: geeft aan de kascontrole commissie te gaan verlaten en vraagt wie haar
wil opvolgen.
T 193, mevrouw C.A.M.J. Smolders: er zijn momenteel insluipers actief die ook toeslaan als je zelf
gewoon op de tuin aanwezig bent. Nu doen mensen van zulke incidenten vaak geen aangifte.
Zij vraagt tuinders dringend om dit toch te doen, want al krijg je er geen geld mee terug, hoe meer
incidenten, hoe meer de politie gaat surveilleren. Aangifte kan ook makkelijk digitaal. Verder bedankt
zij het bestuur daar er direct is gereageerd door het versturen van een mail om alle tuinders hiervoor
te waarschuwen.
De voorzitter laat weten dat het bestuur hierover ook contact met de politie heeft, maar er is nog
niemand betrapt. Dus hoe meer aangiftes, hoe meer controles en hoe groter de pakkans wordt.
T 149, de heer L. van der Veen stelt dat het tuinpark in mum van tijd 2 stippen kan bijverdienen door
zonnepanelen te plaatsen. Verder wil hij namens de kantinecommissie iedereen bedanken voor de
fijne jaren.
De penningmeester geeft aan naar zonnepanelen te kijken, maar er tot nu tegen aan te lopen dat
bedrijven niet in zee gaan met een stichting.
T 66, de heer H.J. Dorpmanns adviseert een alarm neer te zetten op je tuin dat afgaat als iemand
binnenkomt.
Op de vraag of de gaskast open of op slot moet is het antwoord: open.
T 86, de heer J.H. Terweij geeft aan 40 jaar op de tuin te zijn en altijd heeft genoten van activiteiten
als klaverjassen. Nu kan dat niet meer; hoe komt dat?
De voorzitter laat weten dat op 2 leden na de leden van de kantinecommissie zijn afgetreden
waardoor de activiteiten nu even stilliggen, maar er wordt gekeken naar continuering.
T 149, de heer L. van der Veen laat weten dat er leden van de kantinecommissie zijn afgetreden
omdat het bestuur kritiek had op sommige punten, ook omdat er geen mogelijkheden gezien worden
om met de huidige werkwijze financieel positief af te sluiten.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur deze mededeling voor kennisgeving aanneemt.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun inzet en nodigt iedereen
uit voor een hapje en een drankje.
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