MET GOEDE MOED VERDER
JAARPLAN TUINPARK BUIKSLOTERMEER 2021
Toen wij vorig jaar deze inleiding schreven hadden we niet kunnen vermoeden dat het tuinjaar
2020 zo anders zou verlopen dan wij eind 2019 hadden gedacht. Het jaar 2020 gaat de
geschiedenis in als het jaar waarin corona zoveel invloed heeft gehad op ieders leven, en
daardoor natuurlijk ook op onze tuinders en ons tuinpark.
Voor veel tuinders werd hun tuin een veilige plek om te verblijven en met familie en vrienden af
te spreken. Maar er waren ook tuinders die het niet aandurfden om naar de tuin te komen,
bijvoorbeeld omdat ze tot een risicogroep behoren. We hopen dat alle tuinders en hun geliefden
dit moeilijke jaar goed zijn doorgekomen.
En verder natuurlijk heel veel waardering voor de tuinders die zich juist extra hebben ingezet en
die aan het begin van de coronatijd al hebben aangeboden door de week extra werk te doen bij
de TPC zodat het minder druk zou zijn op zaterdag en daarmee voor iedereen veiliger.
Tuinders, dank jullie wel!
Verdergaan op de ingeslagen weg
In 2021 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 2020 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 2021 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 2020 bestond het bestuur uit 6 personen; 4 leden van het Dagelijks Bestuur en 2 leden van
het Algemeen Bestuur waarvan 1 slapend lid. Dit blijft een magere bezetting gezien het vele
werk dat er gedaan moet worden. We hopen het bestuur zo snel mogelijk te kunnen uitbreiden
met 1 of meerdere 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.
Het voornemen in 2020 was al meer tuinders betrekken bij het ontwikkelen en aanbieden van
activiteiten en daar de 2 extra werkbeurten bijvoorbeeld voor in te zetten. Door de gevolgen van
corona is hier niet veel van terechtgekomen. We hopen nu in 2021 dit verder te kunnen
oppakken.
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 corona is daar niet veel mee gedaan en we houden dit nu vast als
voornemen voor 2021. 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 hebben we een (verplicht) mentorsysteem
ontwikkeld 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. Het voornemen is dit in 2021 te gaan toepassen.
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 ervaren en deze vorm van voorlichting gaan we in
2021 zeker 2x per jaar verzorgen. Door corona is deze voorlichting in 2019 maar één keer
gegeven.
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. Ook zou de commissie zich oriënteren op
subsidiemogelijkheden voor de gewenste activiteiten. T.g.v. corona zijn deze voornemens amper
tot niet uitgevoerd en het voornemen van de commissie is nu om deze activiteiten over te
hevelen naar 2021.
Afstudeerproject landschapsarchitectuur
In de eerste helft van 2020 hebben de studenten Karsten en Maud hun afstudeerproject aan de
HAS hogeschool uitgevoerd met Mirjam Dootingh en Barbera van Schaik als opdrachtgever.
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De opdracht was als volgt geformuleerd:
“Ontwikkel een visie waarin de zes Amsterdamse tuinparken gezamenlijk waardevol kunnen
inspelen op het publiekelijk openstellen van deze tuinparken, waarbij de tuinparken individueel
bijdragen en onderscheidend zijn vanuit hun eigen karakteristiek. Werk daarnaast uit via welke
logische verbinding(en) tussen twee of meer tuinparken de aantrekkelijkheid kan worden
vergroot.”
Karsten en Maud hebben in eerste instantie gekeken naar de verbinding tussen de zes
tuinparken die gelegen zijn in het Noordoostelijke deel van Amsterdam. In het tweede deel van
hun opdracht hebben ze twee tuinparken verder uitgewerkt in een ontwerp.
Bij de start van de stage hebben ze een bezoek gebracht aan alle zes de tuinparken.
Wij hebben kaartmateriaal van de parken opgevraagd bij de bond van Volkstuinders, deze
gescand en hen ter beschikking gesteld. Vlak na de start begon de “intelligente” lockdown, dus
verder contact is digitaal voortgezet. Er is een webinar georganiseerd door de studenten om
feedback te krijgen van meerdere tuinders, maar helaas ging daar technisch het een en ander
mis. Hierna is nog een enquête uitgegaan.
Het project heeft een aantal documenten opgeleverd waar tuinpark Buikslotermeer inspiratie
uit kan halen:
✓ Plan van aanpak
✓ Visiedocument
✓ Inventarisatie en analyse van de 6 tuinparken
✓ Diverse kaarten en ontwerpschetsen voor het hele gebied, welke verder uitgewerkt zijn voor
de tuinparken Buikslotermeer en Tuinwijck
Zodra invulling gegeven zal gaan worden aan de herinrichting van ons tuinpark zal het bestuur
hierover in gesprek gaan met alle tuinders en hierbij zullen bovenstaande documenten dan ook
een rol gaan spelen.
Webinar speelgoedtoestellen
Alvast ter oriëntatie op de herinrichting van ons tuinpark is vanuit onze commissie een webinar
bijgewoond van KOMPAN (bedrijf voor speelgoedtoestellen) voor de inrichting van een
speeltuin voor kinderen van 6-12 jaar.
Kinderen hebben over het algemeen te weinig beweging (minimaal 60 minuten per dag is de
richtlijn om gezond te blijven) en vinden een speelplaats vaak saai en niet uitdagend genoeg.
Centraal stond de vraag: wat vinden kinderen leuk? Samengevat kan worden gesteld dat een
speeltuin met een grote variatie aan speelgoedtoestellen als het meest aantrekkelijk wordt
ervaren. Denk aan gevarieerde bewegende toestellen, aan zowel moeilijke, uitdagende
activiteiten als makkelijke, minder spannende activiteiten. Verder zijn open ruimtes waarin
grotere bewegingen kunnen worden gemaakt belangrijk waarbij rustige en wilde activiteiten
niet te dicht bij elkaar in de buurt moeten zijn. Favoriet zijn activiteiten die kinderen samen
kunnen ondernemen en balspellen, bij voorkeur afgescheiden van andere activiteiten.
Tot slot vinden kinderen een onderbreking van het actievere spel met ‘luie’ stoeltjes of
hangmatten die kunnen draaien of schommelen aantrekkelijk.
Minituintjes
We zijn dit seizoen verder gegaan met de mini tuintjes voor buurtbewoners. Er zijn dit seizoen
twee bakken gemaakt van 1.20 bij 1.20 meter door TPC-leden en tuinders. De bakken zijn
geplaatst bij het clubhuis en een derde minituintje is in de maak. We hadden het gebruik dit jaar
willen opstarten, maar dat kon vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan.
Deze samenwerking tussen de leden de werkgroep NT, TPC-leden en leden van de commissie
volkstuinpark 3.0., tuinders en een coördinator werkte goed. We hopen dat dat zo verder kan
gaan.
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Tuinparkcommissie (TPC)
Wat betreft de werkbeurten heeft de coronacrisis voor de nodige verwarring gezorgd. TPC heeft
rekening gehouden met de richtlijnen die door de Bond werden bepaald. In de maanden maart,
april en mei was het afwachten wie zich kwam melden voor de werkbeurt. Verplichten kon niet,
iedereen bepaalde zelf of het verantwoord was om te komen. De natuur trok zich niets aan van
het coronavirus en groeide er lustig op los. Er ontstond werkachterstand. Hieraan is zo goed
mogelijk het hoofd geboden door TPC-medewerkers, de werkgroep Natuurlijk Tuinieren en een
aantal vrijwilligers. Niet alleen op de zaterdagen, ook op de woensdagen ging TPC met een team
aan de slag om onderhoud te plegen aan het park. Vanaf mei ging alles weer zo goed mogelijk
van start.
Het tuinseizoen loopt van 1 april t/m 1 oktober.
De algemeen werkbeurten zijn vanaf medio maart t/m medio oktober met de mogelijkheid om
tot medio november de algemeen werkbeurten uit te voeren. Deze algemeen werkbeurten
worden in totaal door 5 tuingroepen uitgevoerd.
Er zijn veel tuinders actief in bestuur en commissies of hebben de 72-jarige leeftijd behaald
waardoor deze tuinders – als ze inderdaad vrijstelling hebben aangevraagd op 72-jarige leeftijd geen tuinbeurten hoeven te doen.
Tot slot zijn er een paar tuinders die helemaal geen tuinbeurten uitvoeren. Deze worden in
eerste instantie aangeschreven door TPC en worden bij niet reageren of niet nakomen van de
beurten door het bestuur beboet.
De TPC houdt zich bezig met de volgende werkzaamheden: schoffelen, gras maaien, gras
knippen, riet uit sloten halen, riet knippen, riet op hopen leggen, hakselen, met de tractor
takken ophalen, onderhoud boomcirkels, etc. In 2020 was er een tekort aan rietknippers en kon
de TPC niet optimaal het riet knippen. Daarom wil de TPC in 2021 graag een
maaibalk/rietknipper voor de tractor aanschaffen waardoor er effectiever en sneller geknipt kan
worden. Er zijn in 2020 twee blauwe karren opgeknapt en diverse machines van groot
onderhoud voorzien. In het voorjaar van 2021 wordt nog 1 kar opgeknapt.
Ook draagt TPC de zorg voor het wegbrengen van door tuinders bestelde aarde en het
schoonmaken van de kantine op de dagen dat er algemeen werk wordt gedaan.
Tevens schouwt de TPC drie maal in het seizoen alle individuele tuinen om conform de
richtlijnen van het tuinparkreglement tuinders aan te spreken over het onderhoud van hun tuin
als dat niet geheel naar wens verloopt.
In 2019 bleek 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 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 ziektes en mogelijk
doorrotten in de stam. In 2020 zijn alle bomen van de hoofdlaan gekeurd en, op 3 na, allemaal
goed bevonden. Voor het onderhoud van deze bomen zal TPC een offerte vragen aan het bedrijf
dat de bomen keurde zodat er zo spoedig mogelijk met het onderhoud van deze bomen
begonnen kan worden.
Tijdens de wintermaanden worden er weer diverse klussen opgepakt zoals het klein onderhoud
van de machines.
Werkgroep Natuurlijk Tuinieren
In februari kwamen we als werkgroep Natuurlijk Tuinieren (NT) bij elkaar om het nieuwe seizoen te
bespreken. De plannen van dit jaar waren gericht op de herkeuring voor het Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren door het AVVN-team in mei of juni.
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In 2019 hadden we ons al gericht op verbeteren en nog meer uitwerken van NT-uitgangspunten en in
het voorjaar wilden we ons nog richten op het behalen van extra punten. Uiteindelijk werd de
herkeuring t.g.v. corona uitgesteld naar 2021 en staat dan voorop.
Op basis van de activiteitenplannen 2020 en 2021 zullen de aanbevelingen van de AVVN Keurmerkcommissie, zoals gedaan in hun Inventarisatie en Beoordeling Rapport 2016, worden gerealiseerd.
De bedoeling is om de natuurwaarden van ons tuinpark nog beter te maken, het maximum aantal
punten te verdienen en daarmee een 4e stip te krijgen. De uitreiking van het nieuwe Keurmerk zal
feestelijk worden gevierd.
De eerste werkbeurten vielen samen met de uitbraak van corona en alles liep anders. In maart
bleven de meeste tuinders thuis, daarna kwam ons tuinleven weer langzaam op gang. Het werken in
het algemeen groen is doorgegaan. Eerst anders, maar in september was alles weer helemaal zoals
voorheen. We blijven de richtlijn, op anderhalve meter van elkaar, bij het werken in het groen
aanhouden.
Een belangrijk onderdeel van onze werkgroep, het werken met tuinders op een educatieve manier,
wordt nu om de beurt door een van ons gedaan op zaterdagochtend. De overige NT-leden sluiten
zich aan of hebben wat meer tijd en speling voor andere werkzaamheden. Door de week hebben we
van april tot en met eind augustus veel extra werk gedaan, om de achterstanden vanwege het
beperkte algemeen werk op de zaterdagen weg te werken.
Het wekelijks werken samen met tuinders die algemeen werk beurten doen in het algemeen groen
en de andere reguliere NT-activiteiten blijven ook in 2021 doorgaan. Elke zaterdag tijdens het
algemeen werk zijn NT-werkgroepleden samen met tuinders die hun algemeen werkbeurten doen
actief bezig in de NT-projecten en er wordt hard gewerkt in de vlindertuin en de andere NT stukken.
Het samenwerken met andere tuinders is belangrijk om de verbinding van NT met de tuinders te
versterken en de kennis over natuurlijk tuinieren over te kunnen brengen. Daarnaast is het van
belang dat tuinders natuurlijk tuinieren principes en werkwijzen gaan toepassen in hun eigen tuin. Zo
wordt het tuinpark steeds natuur- en milieuvriendelijker.
Vanwege corona konden maar 3 van de 7 geplande workshops plaatsvinden. Lezingen en excursies
zijn niet georganiseerd, eveneens vanwege corona.
In 2021 zullen diverse educatieve activiteiten (zoals lezingen en workshops) worden georganiseerd,
niet alleen voor ons eigen tuinpark, maar voor belangstellenden van andere tuinparken in
Amsterdam-Noord en buurtbewoners. Ook worden er excursies georganiseerd naar Keurmerk-NTtuinparken met 4 stippen, komt er een fototentoonstelling en zal de bomeninventarisatie worden
afgerond. Bij de bijzondere NT-plekken en begroeiing worden zelfgemaakte naam- bordjes geplaatst.
De werkgroep heeft voor elke tuinkrant bijdragen geleverd in de vorm van inhoudelijke thematische
artikelen en stukjes over de voortgang van de NT-activiteiten, met foto’s. Dit wordt in 2021
gecontinueerd. NT schrijft ook een voorlichtings- en communicatieplan en zal de NT-pagina op de
website actualiseren.
NT denkt met de commissie Volkstuinpark 3.0. mee over het plaatsen van tuinier-bakken voor
kinderen en/of volwassenen uit de buurt (i.s.m. school of Huis van de Wijk).
Door de week:
✓ Wordt wel gekeken wat er de komende zaterdag het eerst aan de beurt is in het geheel.
✓ Worden de workshops en andere extra activiteiten voorbereid.
✓ Lopen we geregeld met TPC-leden mee op hun ronde door het algemeen groen om op de hoogte
te blijven van elkaars doen en laten.
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✓ Ook na de werkbeurt even napraten om van elkaar te weten hoe het gaat en wat er speelt zien
we als een zinnige toevoeging in het geheel.
Om de NT-plannen ook in de verdere toekomst goed uit te kunnen blijven voeren worden er
opvolgers ingewerkt die de NT- visie kunnen door-ontwikkelen en de werkwijze van NT kunnen
voortzetten. Naast de samenwerking met de tuinders tijdens het algemeen werk zijn daarvoor ook
de voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe tuinders geschikt.
We werken vanuit de doelstellingen van de Bond van Volkstuinders en we zijn ons bewust van de
stedelijke ontwikkelingen die gaande zijn.
In september verlieten twee leden onze werkgroep en na overleg werken we nu niet meer samen of
alleen door de week.
Kantinecommissie
De kantinecommissie was begin maart klaar voor het nieuwe seizoen. Leuke plannen en veel
enthousiasme om er een leuk seizoen van te maken. Op de planning stonden o.a. het
voorjaarsverenigingsfeest, een oogst- en rommelmarkt, een Iftarmaaltijd, het Suikerfeest,
lichtjesavond, bingo en salsa, bierbrouwen en jeu des boules. Er was ook een knutselclub voor
kinderen en natuurlijk de heerlijke maaltijden op zaterdagmiddag. Kortom, genoeg om een heel
seizoen mee te vullen. Overal was rekening mee gehouden, alleen niet met corona waardoor de
meeste activiteiten niet door konden gaan.
Gelukkig is de kantine toch nog 6 weken open geweest van half juni t/m eind juli. In juli was de
kantine ook op vrijdag- en zondagmiddag open. Het weekend opstarten met lekkere snacks en een
drankje (vrijdag van 16.00 uur tot 19.00 uur), zaterdagmiddag de heerlijke maaltijden met echte Gini
taart en de zondagmiddag om een biljartje te doen of een ijsje te halen. En er is een jeu des
boulesclub van start gegaan. Bovendien konden kinderen ook op zondagmiddag gezellig komen
knutselen. Waar de commissie nog goed naar moet kijken is of en hoe deze zondagmiddagen nog
meer kunnen worden uitgewerkt. Een goed voorbeeld was het mosselen eten – vooraf inschrijven en
dan heerlijk genieten.
Lichtjes avond was dit jaar ook een groot succes. Wij bedanken Guus en hopen dat zij dit volgend
jaar weer wil organiseren.
Dit jaar heeft de kantinecommissie hulp voor de bardiensten gekregen van Wouter, Bert, Esther, Elise
en Silvan. Vanwege gezondheidsproblemen heeft Anita (na goed overleg) besloten zich terug te
trekken uit de commissie.
Er zijn nog geen plannen voor volgend jaar gemaakt. De plannen van dit jaar kunnen volgend jaar
alsnog uitgevoerd gaan worden. Dat deze commissie flexibel genoeg is bleek wel in juli. Binnen korte
tijd was de kantine weer volop in de running. In het voorjaar (februari 2021) komt de commissie
weer bij elkaar en kijkt dan wat er mogelijk is. Hopelijk is gevaar van het coronavirus dan weer de
wereld uit.
Begin 2021 zal worden gekeken of er een aparte kindercommissie binnen de kantinecommissie kan
worden opgestart. Er zal ook gekeken worden of de kindercommissie samen met NT
kinderactiviteiten kan organiseren.
Redactiecommissie
In de zomer van 2019 kwamen tuinders Christian Perrone, Theo Mondij en Edwin Oden voor het
eerst bijeen als de nieuwe redactiecommissie, om vanaf tuinseizoen 2020 het maken van de
tuinkrant over te nemen van tuinder Guus van Veen. Tuinder Jan de Jong, die al redactiewerk
deed voor de tuinkrant, bleef dit doen, waardoor de redactiecommissie nu uit vier mensen
bestaat. Het is de missie van de redactiecommissie om de tuinkrant te laten dienen als middel
om meer verbondenheid en betrokkenheid tussen de tuinders van ons tuinpark te
bewerkstelligen.
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De redactiecommissie heeft in tuinseizoen 2020 zes tuinkranten gemaakt. De redactiecommissie
heeft er veel werk aan, maar vindt het leuk om de tuinkrant te maken, en fijn om iets te kunnen
betekenen voor medetuinders. Een reden waarom het veel werk is, is dat de redactie het
afgelopen jaar slechts een handjevol steeds dezelfde vaste medewerkers had en verder weinig
input kreeg van tuinders die een tekstje schrijven of foto’s aanleveren. In het komende seizoen
zal de redactie daarom meer tuinders bij het maken van de tuinkrant gaan betrekken, ook met
als achterliggend idee dat de tuinkrant niet een blaadje van alleen de redactie hoort te zijn,
maar een ontmoetings- en informatieplek is van en voor alle tuinders. Ook incidentele bijdragen
van tuinders (in de vorm van tekst, fotografie of het werven van een nieuwe adverteerder) zijn
welkom: tuinders die een keer iets bijdragen aan de tuinkrant, kunnen dat doen in ruil voor de
twee extra tuinbeurten.
De redactie heeft overigens een enquête gehouden onder alle tuinders en aspirant-leden, om
feedback te krijgen op de tuinkrant, en zo meer aan de weet te komen over welke inhoud de
tuinders in hun tuinkrant wensen, zodat de redactie daar beter op kan inspelen.
In tuinseizoen 2021 gaat de redactie weer zes tuinkranten verzorgen, in een nieuwe, rustiger
opmaak, en hopelijk met bijdragen van meer verschillende tuinders.
Door corona is het er niet van gekomen om in 2020 inzage-exemplaren van de tuinkrant neer te
leggen bij de bibliotheek, Huis van de Wijk, etc. We hopen dat in 2021 wel te gaan doen.
Bouw- en taxatiecommissie
De commissie verwacht weinig veranderingen in werkwijze en aantal zittingen t.o.v. 2020.
Nieuwe leden zijn hard nodig, zowel voor het bouw- als voor het tuintaxatiedeel. 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.
In 2020 kwamen er, net als voorgaande jaren, veel tuinen in de verkoop en er zijn dit jaar zo’n
15 tuinen getaxeerd. Daarnaast zijn er een aantal bouwtekeningen beoordeeld en ingeleverd en
met akkoord van de bond teruggekomen. Ook zijn er enkele bouwsels gecontroleerd.
Voor de winterbewoningaanvragen is een ronde gelopen waarbij werd gekeken of aan alle
voorwaarden is voldaan. Alle aanvragen zijn door de commissie goedgekeurd.
De commissie heeft te maken met zware onderbezetting. Hierdoor is er niet geschouwd en zijn
alleen de tuinen langsgelopen waarvan bekend was dat de gasslangen over de datum heen
waren. De taxaties zijn uitgevoerd m.b.v. twee tuinders die dit als extra ondersteuning wilden
doen. Dank hiervoor!
Uiteraard hopen wij dat 2021 een beter seizoen wordt; geen stilstand door corona en meer
leden in de commissie zodat het werk weer verdeeld kan worden.
Onderhoudscommissie
In 2020 zijn de volgende werkzaamheden verricht:
✓ Naambordjes gemaakt en geplaatst
✓ Gebouwen en lantaarnpalen voorzien van LED-verlichting
✓ Plafond kantine schoongemaakt
✓ Gaskast deel 1 gerepareerd
✓ Wachthuisje bij kantine van nieuwe vloer voorzien
✓ Buitenkant kantine aan keukenkant van nieuwe wand voorzien
✓ Elektra-, riool- en waterleidingstoringen verholpen
✓ Spoelkraan op tuin 240 aangelegd
✓ Tuinen 175 en 247 voorzien van nieuwe waterafsluiters in waterput
✓ Stoep voor kantine hoofdingang opgehoogd
✓ 2 bruggen op deel 3 loopvlak schoongemaakt
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✓ AED-kast gemaakt en geplaatst
✓ Jeux de boulesbaan schoongemaakt
✓ Raam kantine lekkage opgelost
✓ Sloten gemaakt van openslaande deuren van de kantine bij het terras
✓ Afwatering op plein bij gasopslag van verstopping verholpen
Geprobeerd word om dit jaar nog een start te maken met bruggen schuren, plamuren en schilderen.
De commissieleden zijn tevreden over de verrichte werkzaamheden en hebben hierop geen op- of
aanmerkingen gekregen. De leden waren positief over de afspraken en het afgelopen seizoen.
Voor 2021 hoopt de commissie de volgende werkzaamheden te gaan uitvoeren:
✓ Vlonder/vissteiger: scheve/ kromme gedeelte vervangen.
✓ Bruggen van het complex schuren en schilderen
✓ Bijkomende onverwachte werkzaamheden repareren
Voor de rest zullen wij ons laten verrassen door de onverwachte werkzaamheden.
Voor 2022 heeft de commissie de volgende voornemens:
✓ Terras van andere stenen voorzien (beton storten, egaliseren en eventueel plavuizen of
betonverf)
✓ Kantineramen tot boven de deuren voorzien van warmtewerende folie
✓ Overkapping aardeopslag winkel - mag niet i.v.m. ontploffingsgevaar gasopslag en
rondslingerend materiaal. Kan wel worden verhoogd met rand legoblokken of hekwerk.
✓ Plantenbakken rond kantine opnieuw schilderen/teren
✓ Raamkozijnen schilderen
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.
De kascontrolecommissie heeft per november 2019 versterking gekregen van Abderrahim
Haouas die de open plaats van Barbera van Schaik ingenomen heeft. In de najaars- ALV van 2020
zal Freerk Nienhuis aan de leden worden voorgedragen als lid van de commissie om de plaats in
te nemen van Els Knipscheer die per die datum terugtreedt.
In 2020 heeft de kascontrolecommissie op verzoek van de penningmeester tevens
ondersteuning verleend met betrekking tot de administratie van de winkel/inkoopcommissie.
De taken van de kascontrolecommissie gaan conform de voorschriften gesteld door de Bond.
Inkoopcommissie (winkel)
De inkoopcommissie houdt zich bezig met de in- en verkoop van tuinartikelen op het tuinpark.
ln het begin van het seizoen 2020 hadden we direct te maken met de coronamaatreqelen en
zodra het protocol beschikbaar was hebben wij de winkel snel aangepast op de richtlijnen.
Buiten de winkel was een opstelling gemaakt zodat mensen op veilige afstand van elkaar in de rij
konden staan. Als deurbeleid was op een poster aangegeven dat slechts 1 klant per keer de
winkel in mocht. Ook voor de verkopers was een plastic scherm opgehangen zodat er veilig
gewerkt kon worden. Tot slot zijn wij volledig overgegaan op pinbetalingen. De limiet per
transactie was verhoogd en men kon ook contactloos pinnen.
Dit seizoen zijn wij gestart met twee nieuwe verkoopmedewerkers. Zij zijn snel ingewerkt en
werken nu zelfstandig in de winkel. Dat brengt het totaal op 5 verkopers en 5 buitenmensen.
Alle zaterdagen is de winkel open geweest.
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Al vrij snel in het seizoen zijn er afspraken gemaakt met het bestuur. De winkel is opgeruimd en
overzichtelijker ingedeeld qua productgroepen. Tevens hebben wij kritisch onze winkelvoorraad
bekeken en artikelen geselecteerd die niet meer terugkeren in het assortiment omdat deze nog
weinig verkocht worden. Tot einde seizoen hebben wij deze artikelen met korting aangeboden.
Daarna worden er goederen afgeschreven. Sommige naar 0, andere in prijs verlaagd. Tot slot
hebben we de huidige prijzen onder de loep genomen en een aantal prijsverhoging
doorgevoerd.
Voor het jaar 2021 gaan we het assortiment via de tuinkrant meer onder de aandacht van de
tuinders brengen. De samenwerking met de tuinkrant en de beheerder van de website is al
gezocht en zal worden geïntensiveerd. Het gaat hierbij om wat er in de tuinwinkel verkrijgbaar
is, welke aanbiedingen er zijn, maar ook wordt er gedacht om meer voorlichting te geven over
het gebruik van producten.
Commissie 30%
Ook ten gevolge van corona is de rechtszaak die ons tuinpark had aangespannen tegen het
bestuur van de Bond van Volkstuinders uitgesteld en heeft uiteindelijk pas 15 september dit jaar
plaatsgevonden. Inzet was de aanspraak die ons tuinpark maakt op de verplaatsingsvergoeding
waarvan volgens ons tuinpark nog een bedrag van € 163.484 openstaat, maar waarvan ter
zitting werd vastgesteld dat het zelfs om € 195.000 (eerder genoemde bedrag inclusief rente)
gaat, namelijk het bedrag dat door de Bond in 2015 aan de algemene middelen is toegevoegd.
De rechter stuurde tijdens de zitting sterk aan op een schikking; het bondsbestuur wilde daar
echter niet aan meewerken. De rechter sprak daarover tijdens de zitting haar teleurstelling uit
en liet toen weten dat het bondsbestuur een risico nam met deze opstelling en dat het door ons
bestuur voorgestelde schikkingsbedrag ook hoger kan uitvallen als zij vonnis zou wijzen en dat
ze voorzag dat de bond ongelijk zou krijgen. Het wachten is nu op het vonnis dat medio
november wordt verwacht. Omdat niet mag worden uitgesloten dat het bondsbestuur hiertegen
in hoger beroep gaat, is wederom een post voor juridische bijstand opgenomen in de begroting.
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. 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 en 2019 aan de ALV.
En het is natuurlijk heel mooi dat we ook voor 2021 een begroting met een positief resultaat
kunnen presenteren waarin de deelbegrotingen van de commissies voor een belangrijk deel zijn
gehonoreerd en er ook ruimte is voor andere belangrijke zaken.
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, 4 november 2020
Bestuur Tuinpark Buikslotermeer
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