DIVERSITEIT KENT GEEN TIJD
JAARPLAN TUINPARK BUIKSLOTERMEER 2020
We zijn trots op de diversiteit in ons tuinpark! Tuinders van veel verschillende culturen en
verschillende leeftijden en daardoor een grote variëteit in tuinen en wensen als het bijvoorbeeld gaat
om hoe ons tuinpark er uit zou moeten zien en welke activiteiten er zouden moeten worden
georganiseerd. Het bestuur koestert deze diversiteit en streeft ernaar een tuinpark te zijn voor
iedereen waarin verschillende visies en wensen worden gerespecteerd en waar iedereen zich in het
tuinpark kan herkennen!
Het bestuur vindt het verder belangrijk dat tuinders die niet tevreden zijn over (onderdelen van) het
tuinpark dit met het bestuur zelf bespreken en dit niet via Facebook of ‘praten over’ onder de
aandacht brengen. In voorkomende gevallen nodigt het bestuur zelf tuinders uit om hierover met
hen in gesprek te gaan. Een medium als Facebook beschouwt het bestuur als informatief en een
visitekaartje met een open en positieve uitstraling (net zoals de tuinkrant) en niet als platform om
onvrede te uiten.
Verdergaan op de ingeslagen weg
In 2020 borduren we uiteraard voort op de vanaf 2018 ingeslagen weg: open communicatie naar de
tuinders, onder andere via de bestuursmededelingen in de tuinkrant en aparte mailberichten.
Daarnaast stond 2019 ook in het teken van het handhaven van de regels. Er is intensief geschouwd
en helaas was er ook geregeld aanleiding tot het uitdelen van waarschuwingen en boetes. Ook in
2020 zal dit beleid worden gecontinueerd en zal er streng op worden toegezien dat bouwvallige
huisjes en schuurtjes worden opgeknapt, dat nieuwe huisjes binnen één jaar na aanvang van de
bouw wind- en waterdicht zijn en dat de tuinen zelf er netjes uitzien.
Verdere professionalisering en versterking bestuur
In 2019 bestond het bestuur uit 5 personen en hebben 2 kandidaat-bestuursleden een groot deel van
het jaar meegedraaid. Door het aftreden van 1 bestuurslid en 2 bestuursleden die om verschillende
redenen voorlopig pas op de plaats willen maken blijft de bezetting van een bestuur bestaande uit 4
actieve bestuursleden mager. We hopen het bestuur zo snel mogelijk te kunnen uitbreiden met 1 à 3
bestuursleden en roepen tuinders op zich hiervoor kandidaat te stellen. Ook niet-tuinders kunnen
zitting nemen in het bestuur en kunnen dus ook kandidaat worden gesteld. Hierdoor kunnen taken
evenwichtiger worden verdeeld en kan er naast aandacht voor lopende zaken ook aandacht komen
voor nieuwe zaken (zie hierna). We vinden het ook belangrijk dat het bestuur een goede afspiegeling
is van de diverse tuinders. We juichen het daarom toe als bijvoorbeeld jonge tuinders en tuinders
met een andere culturele achtergrond zich kandidaat stellen voor het bestuur. En tuinders die geen
belangstelling hebben voor het bestuur, maar wel andere dingen willen doen, zijn natuurlijk ook van
harte welkom! Ook een nieuwe voorzitter als boegbeeld is natuurlijk uitermate belangrijk voor het
‘gezicht’ van ons tuinpark.
Verder hebben het bestuur (en de TPC) veel werk aan het steeds moeten rappelleren van tuinders
die hun tuinbeurt niet doen en/of hun rekening niet betalen, etc. Het bestuur bestaat uit allemaal
vrijwilligers die veel van hun vrije tijd steken in het besturen van de tuin en het wordt bijzonder op
prijs gesteld als tuinders daar rekening mee houden en iedereen doet wat er gedaan moet worden.
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Meer betrokkenheid tuinders en oriënteren op breder activiteitenaanbod
Samen met de kantinecommissie oriënteert het bestuur zich op een breder activiteitenaanbod
waarbij we de verschillende tuinders zoveel mogelijk hopen aan te spreken. We onderscheiden
bijvoorbeeld jonge tuinders met kinderen, tuinders van het eerste uur, tuinders met een andere
culturele achtergrond, oudere tuinders en tuinders met een voorkeur voor natuurlijk tuinieren. En in
deze groepen zit natuurlijk overlap. Het is een uitdaging voor al deze groepen een aantrekkelijk
activiteitenaanbod te ontwikkelen, voor zover daar belangstelling voor bestaat. In 2020 willen we
meer tuinders betrekken bij het ontwikkelen en aanbieden van activiteiten. Daar kunnen de 2 extra
werkbeurten bijvoorbeeld voor worden ingezet.
Als bijkomend voordeel hopen we dat een breder activiteitenaanbod zal zorgen voor meer
kantinebezoek en daarmee een hogere omzet want het generen van meer inkomsten blijft een punt
van aandacht.
Verkoop huisjes, mentorschap en voorlichting
In 2019 was er al het voornemen om ons te oriënteren op een gewijzigde procedure van de verkoop
van huisjes. Door de grote hoeveelheid werk, is daar niets meer gedaan en we houden dit nu vast als
voornemen voor 2020. Gedacht wordt aan één zaterdag in de maand waarop alle te koop staande
huisjes door alle aspirant-tuinders kunnen worden bezichtigd en er op diezelfde dag tot verkoop kan
worden overgegaan. Dit zal zorgen voor meer loop naar de kantine en het biedt de kans om vanuit
het bestuur meteen voorlichting te geven aan de aspirant-tuinders wat het inhoudt om een tuin op
een tuinpark te hebben.
Voor de tuinders die een huisje hebben gekocht willen we een (verplicht) mentorsysteem
ontwikkelen waarin deze tuinders worden begeleid door een ervaren tuinder en gedurende het
eerste seizoen kan laten zien en voor zichzelf kan onderzoeken of het hebben van een tuin inderdaad
aan de verwachtingen voldoet.
In 2019 zijn we wel begonnen met voorlichting aan tuinders die dit seizoen een tuin hebben
overgenomen. Dit werd door zowel de nieuwe tuinders als door de commissies die hier ook een
bijdrage aan hebben geleverd als succesvol herhalen en deze vorm van voorlichting gaan we in 2020
dus zeker 2x per jaar verzorgen.
Commissie Volkstuinpark 3.0.
In 2019 is door de Commissie Volkstuinpark 3.0. uitgebreid geïnventariseerd welke ideeën en wensen
er bij alle tuinders leven als het gaat om activiteiten en voorzieningen in het kader van Volkstuinpark
3.0. Rekening houdend met de voorkeuren van de tuinders heeft de commissie ervoor gekozen om
zich in 2020 te richten op een Open Tuinendag in mei/juni, meewerken aan de voorjaarsmarkt en het
organiseren van een evenement ter afsluiting van de wandelroute over 6 tuinparken in augustus.
Leden zullen door de commissie worden opgeroepen om aan deze activiteiten waar mogelijk een
bijdrage te leveren, mee te werken aan kleinere activiteiten op individuele tuinen en content te
leveren voor de Facebookpagina van het tuinpark. Waar mogelijk wordt hierbij samengewerkt met
andere commissies. Communicatie naar relevante doelgroepen en organisaties over activiteiten zal
worden gedaan als er geschikte activiteiten zijn die aangekondigd kunnen worden.
Verder zal de commissie gaan samenwerken met HAS Hogeschool en andere tuinparken in
Amsterdam-Noord die hierin samen willen optrekken en zal de commissie zich oriënteren op
subsidiemogelijkheden voor de gewenste activiteiten.
Tuinparkcommissie (TPC)
Tijdens de wintermaanden zijn er diverse klussen opgepakt zoals het klein onderhoud van de
machines. Het tuinseizoen loopt van 1 april t/m 1 oktober. De algemeen werkbeurten vanaf 16 maart
t/m 5 oktober met de mogelijkheid om tot eind oktober de algemeen werkbeurten uit te voeren.
Deze werkbeurten worden in totaal door 5 tuingroepen uitgevoerd. In de loop van het tuinseizoen
zijn diverse tuinen gewisseld van eigenaar.
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Hierbij gaat de 3 maanden regeling in werking waardoor de TPC minder tuinbeurten heeft kunnen
uitvoeren. Verder zijn er tuinders actief in bestuur en commissies of hebben de 70-jarige leeftijd
behaald waardoor deze tuinders geen tuinbeurten doen.
Tot slot zijn er tuinders die helemaal geen tuinbeurten uitvoeren; daarvoor worden geregeld boetes
uitgedeeld.
De TPC houdt zich bezig met de volgende werkzaamheden: schoffelen, gras maaien, gras knippen,
riet uit sloten halen, riet knippen, riet op hopen leggen, gebruik hakselaar, gebruik tractor t.b.v.
ophalen takken, etc., Daarnaast wegbrengen van door tuinders bestelde aarde, schoonmaken
kantine, gebruik bosmaaier en knippen van heggen.
Dit jaar is gebleken dat de bomen op de hoofdlaan, bij de kantine en de fruitbomen fors
teruggesnoeid moeten worden. Dit is specialistisch werk en de TPC beschikt niet over de materialen
om op bomen op deze hoogte te kronen, iets wat iedere vier jaar moet worden gedaan. Daarnaast
dienen de bomen elke vier jaar gecontroleerd te worden op ziekte en mogelijk doorrotten in de
stam.
De boomcirkels gaan volgend jaar mee in het algemeen werk. Door een tekort aan rietknippers kon
de TPC niet optimaal het riet knippen. Daarom wil de TPC graag een rietknipper aanschaffen voor de
tractor waardoor er effectiever en sneller geknipt kan worden.
Tijdens de wintermaanden zullen de twee overige karren worden opgeknapt en zal de werkruimte
opgeruimd worden en worden uitgezocht wat wel en niet gebruikt wordt.
Werkgroep Natuurlijk tuinieren
Zoals altijd heeft de werkgroep Natuurlijk Tuinieren (NT) ook voor 2020 de nodige ambities.
Belangrijk is de herkeuring voor het Keurmerk NT. Op basis van de activiteitenplannen 2019 en 2020
wordt gewerkt aan het realiseren van de aanbevelingen van de AVVN Keurmerk-commissie zoals
gedaan in hun Inventarisatie en Beoordeling Rapport 2016. De bedoeling is om de natuurwaarden
van ons tuinpark nog beter te maken, een 4e stip te krijgen en daarmee het maximum aantal punten
te verdienen. Het uitreiken van het Keurmerk zal feestelijk worden gevierd.
Het wekelijks werken in het algemeen groen en met de andere reguliere NT-activiteiten blijft ook in
2020 doorgaan. Vanuit NT zijn elke zaterdag minimaal 3 werkgroep-leden actief bezig in de NTprojecten en er wordt hard gewerkt aan de heem- en vlindertuin en andere NT stukken. Het
samenwerken met andere tuinders is belangrijk om de kennis over NT te kunnen overbrengen.
Daarnaast is het ook fijn als tuinders dit gaan toepassen in hun eigen tuin; zo wordt het tuinpark
steeds milieuvriendelijker.
Om het NT-plan beter uit te voeren is het belangrijk dat er opvolgers worden opgeleid die de
werkwijze van NT kunnen voortzetten. Belangrijk hierbij is dat er zonder machines wordt gewerkt, er
composthopen zijn en dat ook de nieuwe tuinders goed worden ingelicht over NT. De
voorlichtingsdagen aan nieuwe tuinders zijn daarvoor zeer geschikt. Daarnaast is het belangrijk dat
er voldoende menskracht is. Dit is te realiseren door wat minder te schoffelen op de paden en het
kantineplein. Het ‘vergroenen’ van paden, maar ook het plaatsen van postzegeltuintjes/tuinbakken
voor kinderen en/of volwassenen uit de buurt, kan er voor zorgen dat er minder schoffelwerk is. Dit
moet worden afgestemd met de TPC.
De TPC en de werkgroep NT blijven samen verantwoordelijk voor het onderhoud van de boomcirkels
langs het hoofdpad. NT blijft verantwoordelijk voor de vlindertuin, de TPC-bosjes en het natuuravontuurspeelveld, inclusief de paden.
Er zijn plannen voor diverse educatieve activiteiten die ook onder de aandacht kunnen worden
gebracht van andere tuinparken en buurtbewoners: lezingen samen met andere tuinparken
(bijvoorbeeld over wilde bijen), 4 à 6 workshops voor kinderen en volwassenen (bijvoorbeeld
natuurprints maken, schuil- en nestgelegenheid voor vogels, eenden(korven), bijen, hommels,
vlinders, egels, vleermuizen). Ook worden er excursies georganiseerd naar andere tuinparken met 4
keurmerk NT-stippen, komt er een fototentoonstelling, wordt de bomeninventarisatie afgerond en
wordt daarvan een publicatie gemaakt.
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Bij bijzondere NT-plekken en begroeiing worden bordjes geplaatst. NT wil met de commissie
Volkstuinpark 3.0. meedenken met het plaatsen van tuinier-bakken voor kinderen en/of volwassenen
uit de buurt (i.s.m. school of Huis van de Wijk). Tot slot wil NT een voorlichtings- en
communicatieplan schrijven voor NT en de NT-pagina op de website actualiseren.
Kantinecommissie
Sinds september is er weer een kantinecommissie bestaande uit 5 personen. Het afgelopen seizoen
is overbrugd met een groep vrijwilligers, in de wandelgangen ‘kantineclubje’ genaamd.
Er zijn diverse tuinders die activiteiten willen ontwikkelen. Uitgangspunt is dat één persoon volledig
verantwoordelijk is voor zijn/haar activiteit en zorgt dat deze wordt ontwikkeld en plaatsvindt.
Valt deze persoon uit, dan zorgt hij/zij er zelf voor dat de activiteit door een ander wordt
overgenomen. Vanuit de kantinecommissie zal een modeldraaiboek worden gemaakt voor alle
activiteiten zodat iedereen die de verantwoordelijkheid neemt voor een activiteit weet wat daar
allemaal onder valt en het draaiboek kan volgen. De activiteitenlijst (activiteiten van kantine, maar
ook andere activiteiten) moet voor het begin van het seizoen uitgewerkt zijn zodat deze kan worden
gepubliceerd in de tuinkrant, op de website, etc. en zodat de activiteiten van NT en andere
activiteiten hierop kunnen worden afgestemd.
De kantinecommissie wil in 2020 de volgende activiteiten gaan aanbieden:
Koffie tijdens algemeen werk
Openstelling op zaterdagmiddag
Soep en warme maaltijd op zaterdagmiddag
Sport- en spelmiddag voor kinderen
Kinderknutselclub woensdagmiddag
2 kookworkshops voor kinderen
Wereldsmakenmarkt
Bingo 2x per jaar
Wandeling 6 tuinparken
Klaverjastoernooi
Lichtjesavond met prijs mooiste tuin/laan. Lampionnen maken met kinderen en
lampionnenoptocht. ’s Avonds feestje in de kantine met prijsuitreiking.
Viswedstrijd
High beer / Bierproeverij met o.a. door tuinders gebrouwen bier
High Tea / Suikerfeest
Iftar maaltijd
Informatiedagen (NT, Fred Haaijen, Remco de Jong, etc.)
2 rommelmarkten in voor- en najaar. Najaar samen met Oogstmarkt.
Biljart, dart, klaverjas op zondagmiddag of ’s avonds?
Koffie-ochtend voor tuinders en buurtbewoners door de week: kennismaking/hobby bespreken,
eventueel samen uitjes organiseren (boottocht met fluisterboot)
Koffie-ochtend voor vrouwen
Mannenactiviteit
Activiteiten van bijvoorbeeld Leger des Heils of Huis van de Wijk laten plaatsvinden in tuinpark
60+-groep
De leden van de kantinecommissie gaan lobby’en onder de tuinders wie een activiteit wil verzorgen.
Er zijn al toezeggingen van tuinders die een activiteit willen doen. Het is belangrijk hier veel tuinders
voor te vinden.
Tot slot heeft de kantinecommissie het voornemen om de kantine opnieuw in te richten, maar dit
kan uiteraard alleen maar als daar budget voor gevonden kan worden.
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Redactiecommissie
Guus van Veen is sinds 2011 lid van de redactiecommissie waarvan vele jaren als hoofdredacteur. Zij
heeft nu besloten afscheid te nemen van de redactiecommissie en heeft in het laatste overleg met
het bestuur laten weten te hopen dat in de toekomst alle commissies in elke tuinkrant een artikel
aanleveren.
In 2020 wordt de tuinkrant uitgegeven door een volledig nieuwe redactiecommissie en krijgt de krant
een restyling. Iedere 6 weken wordt er een tuinkrant uitgegeven, zoals altijd 6 tuinkranten per
seizoen. De krant wordt per e-mail toegestuurd aan de leden. In tegenstelling tot de afgelopen jaren
zal de krant het komende jaar ook in druk verschijnen, voor tuinders die dat willen (men kan zich
hiervoor opgeven bij de secretaris van het bestuur, kosten € 15 voor 6 nummers in 2020, de krant
wordt dan per post thuisbezorgd). Omdat de krant nu ook weer in druk zal verschijnen en de
redactiecommissie zich moet houden aan de afspraken met de drukkerij, moet strak de hand worden
gehouden aan de deadline voor het inleveren van teksten en foto's. Teksten en foto's die na de
deadline binnenkomen, worden niet in de krant opgenomen.
De krant zal gaan bestaan uit 20 A4-pagina’s, waarvan 13 redactioneel, de rest advertenties en
aankondigingen.
Van elke editie van de tuinkrant worden inzage-exemplaren neergelegd bij de bibliotheek, Huis van
de Wijk, etc.
De redactiecommissie wil met de tuinkrant het onderlinge contact tussen de tuinders op het tuinpark
stimuleren door in de vormgeving van elk artikel duidelijk het tuinnummer aan te geven van de
tuinder die centraal staat in het betreffende artikel. Zo kun je de tuinders die in de krant staan,
makkelijk vinden op het park.
Tuinders die een stukje in de krant willen schrijven, zijn van harte welkom, zolang de toon
opbouwend en positief is. De tuinkrant is namelijk niet de plaats voor klachten. De redactie behoudt
zich uiteraard het recht voor stukken niet te plaatsen.
Ook gaat deze commissie zich bezighouden met het ontwerpen van andere huisstijluitingen zoals
Facebook, de website, briefpapier, nieuwsbrief, flyers en posters. De prioriteit ligt echter vooralsnog
bij de ontwikkeling van de nieuwe tuinkrant.
Bouw- en taxatiecommissie
In 2019 kwamen er veel tuinen in de verkoop en er zijn dit jaar zo’n 15 tuinen getaxeerd. Daarnaast
zijn er 7 bouwtekeningen beoordeeld en ingeleverd en met akkoord van de bond teruggekomen.
Ook zijn er bouwsels gecontroleerd. Opvallend tijdens de schouw in mei waren de afgesloten tuinen
en afgesloten gaskisten. Tuinders zijn duidelijk bang dat er spullen weggehaald worden. Vanuit het
bestuur en de bond is aangegeven dat afgesloten tuinen en gaskisten uit veiligheidsoverwegingen
niet toegestaan zijn en dat heeft ertoe geleid dat deze commissie ongeveer 25 tuinders hierop heeft
moeten aanschrijven. Na 2x aanschrijven waren er eind van dit seizoen nog 5 tuinen over die nog
geen gehoor hebben gegeven aan het verzoek tuin en/of gasfles niet af te sluiten.
Voor de winterbewoningaanvragen is een ronde gelopen waarbij werd gekeken of aan alle
voorwaarden was voldaan. Alle aanvragen zijn door de commissie goedgekeurd.
Verder heeft de commissie gecontroleerd op gasslangen (zijn deze niet te oud en hangen ze niet in
de zon want dan drogen zij uit en hebben daardoor een kortere levensduur) en op waterslangen
(deze mogen niet aan de zuidkant van het tuinhuis gehangen worden i.v.m. legionellagevaar).
De commissie verwacht weinig veranderingen in werkwijze en aantal zittingen t.o.v. 2019.
Halverwege het tuinseizoen is Petar Petrovic overleden; hij is jarenlang commissielid geweest bij de
bouwcommissie en de commissie bewaart goede herinneringen aan de samenwerking met Petar.
Hoewel er dit seizoen één nieuw lid is toegetreden tot de commissie, stoppen het einde van dit
seizoen ook twee leden; nieuwe leden zijn dus hard nodig. Er is onder andere behoefte aan iemand
met een ICT-achtergrond die kan helpen met digitaliseren van de werkzaamheden van deze
commissie en aan iemand die het vele rekenwerk voor zijn/haar rekening kan nemen.

5

Onderhoudscommissie
In 2019 zijn de volgende werkzaamheden verricht:
✓ Bruggen zoveel mogelijk schoongemaakt.
✓ Electrakastjes aangelegd en storingen verholpen.
✓ Begroting voor de ledverlichting voor het park en gebouwen gemaakt.
✓ Geholpen bij het onderhoud van de riolen en de CV-ketels
✓ Aanpassingen gedaan n.a.v. het onderzoek door Waternet.
✓ Knipslotjes op de informatieborden aangebracht.
Voor 2020 hoopt de commissie de volgende werkzaamheden te gaan uitvoeren:
✓ Schuren en verven van de bruggen.
✓ De lantarenpalen en verlichting in gebouwen voorzien van ledlampen.
✓ Onderhoud aan het kantine gebouw.
✓ De vloeren van de open wachthuisjes bij de kantine repareren of vervangen.
✓ Het hoge plafond bij de kantine schoonmaken.
✓ De visvlonder bij de kantine is ook een aandachtspunt maar heeft (i.v.m. tijdgebrek) momenteel
de laagste prioriteit.
De leden van de bouw- en taxatiecommissie hebben laten weten te willen helpen bij grote
onderhoudsklussen. Hulp van nog meer tuinders - door lid te worden van de onderhoudscommissie
of door te helpen bij incidentele klussen – zou zeer welkom zijn!
Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie houdt zich bezig met minimaal tweejaarlijkse controle, eventueel
tussentijds aansluiting, maandelijkse kascontrole winkel, kantine, TPC en bestuur en controle op de
voorraadtelling van de winkel. M.b.t. het meerjarenonderhoudsplan kijkt de kascontrolecommissie
mee met de reserveringen. Er is een vacature in deze commissie en tuinders met kennis van zaken
zijn al een paar keer gevraagd zich kandidaat te stellen, maar dat heeft tot nog toe helaas niet tot het
gewenste resultaat geleid.
Inkoopcommissie (winkel)
Van deze commissie is ondanks diverse verzoeken helaas geen bijdrage ontvangen noch heeft er
overleg met het bestuur plaatsgevonden.
Welke tuinders willen zich inzetten voor ons tuinpark?
Voor de hierboven geschetste activiteiten zoeken we meer tuinders die ook willen werken aan
nieuwe en bestaande activiteiten. Welke tuinders voelen hiervoor?
Met de invoering van 8 in plaats van 6 werkbeurten ontstaat in ieder geval de mogelijkheid tuinders
in te zetten op de meest uiteenlopende activiteiten. In het kader van 3.0 kunnen tuinders
bijvoorbeeld een project ‘adopteren’ en met een groepje tuinders een activiteit of voorziening van
begin tot eind ontwikkelen. Aan het begin van het nieuwe seizoen zal een overzicht worden
gepresenteerd waarop alle tuinders kunnen inschrijven. Het bestuur staat natuurlijk ook open voor
suggesties voor activiteiten en/of voorzieningen.
Financieel
Een belangrijk voornemen vanaf 2018 was het financieel weer gezond maken van ons tuinpark. Het is
goed om te kunnen constateren dat we op de goede weg zijn. Het bewijs daarvan is geleverd met de
presentatie van de jaarrekening over 2018 aan de ALV in de voorjaarsvergadering van 2019.
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat uit de jaarrekening over 2019 ook weer zal blijken dat het
tuinpark het ook financieel goed doet.
En het is natuurlijk heel mooi dat we voor 2020 een sluitende begroting kunnen presenteren waarin
de deelbegrotingen van de commissies bijna volledig zijn gehonoreerd en er ook ruimte is voor
andere belangrijke zaken.
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Tot slot
Tot slot bedankt het bestuur alle tuinders die zich structureel of incidenteel, collectief of individueel
inzetten voor ons tuinpark. Door elkaar en voor elkaar maken we er een mooi tuinpark van waar we
met z’n allen graag willen tuinieren en verblijven!
Amsterdam, 2 november 2019
Bestuur Tuinpark Buikslotermeer
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