Notulen ALV voorjaar 26-5-2018
Aanwezig bestuur
Chris Broens (voorzitter), Anneke Koster (penningmeester), Marianne Stroober, Berthe
Volbeda.
Aanwezig leden
Zie presentielijst.
1. Opening
De voorzitter de vergadering om 13.05 uur en heet alle aanwezigen welkom. Er zijn 29
leden die de presentielijst hebben getekend. De voorzitter benadrukt dat het belangrijk is
om respect voor elkaars mening te hebben en ervan uit te gaan dat er niet wordt
geschreeuwd of gescholden. Het bestuur vindt het belangrijk dat de tuinders leven en
laten leven en op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. Het is fijn als iedereen op
zijn of haar eigen manier kan tuinieren, mits dat natuurlijk geen overlast en/of ergernis
bezorgt aan anderen. Iedereen moet voor zijn plezier op de tuin kunnen verblijven.
Gebeuren er dingen waar je het echt niet mee eens bent en kom je daar onderling niet uit,
weet dan de weg naar het bestuur te vinden.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen vanuit het bestuur
De voorzitter doet de volgende mededelingen:
 De volgende tuinders hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn:
 Rob Romein, tuin 178
 Samira Azzin, tuin 145
 Guus van Veen, tuin 221
 Barbera van Schaik, tuin 4
 Malika Bouzerda, tuin 39
 Carlo van Hekken, tuin 185
 Er mag niet worden geparkeerd op de toegangsweg naar het tuinpark. Op een vraag
van Fred Holst, tuin 109, antwoordt de voorzitter dat ook in- en uitladen niet mag. Op
de suggestie van Fred Holst, tuin 109, om dikke boomstammen neer te leggen, geeft
de voorzitter te kennen dat dat niet mag.
 Er wordt een lid gezocht die samen met een bestuurslid supplementen bij reglementen,
procedures, contracten, etc. wil screenen. Dit kan ook later worden doorgegeven. Theo
Mondij, tuin 230, geeft zich hiervoor op.
 Leden die nog geen mailadres hebben doorgegeven worden verzocht dit na afloop in
te leveren bij Berthe Volbeda.
 Iedereen wordt verzocht in te spreken via de microfoon en zijn/haar naam en
tuinnummer te noemen.
4. Mededelingen afgevaardigde Bond van Volkstuinders
Barend Coppens is aanwezig namens de Bond; hij is sinds vorig jaar lid van het
bondsbestuur in de functie van penningmeester. Er ligt heel veel werk, zowel op het park
als bij het bondskantoor. De btw veroorzaakt veel werk. Het is niet gelukt daar onderuit te
komen. Over 2017 blijft dat nog wat eenvoudiger. De onderhoudsbijdrage (wat het
tuinpark weer terugkrijgt van de gemeente Amsterdam om te gebruiken voor de
onderhoud van het park) wordt nu ook btw-plichtig.
Verder is het bondsbestuur in gesprek met de gemeente Amsterdam over de
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huurcontracten. Er zijn 29 aangesloten parken met allemaal verschillende
overeenkomsten, onder andere ten gevolge van de relaties met de verschillende
stadsdelen. De gemeente wil dat dit jaar gaan gelijktrekken. Zit ook riolering in waar nog
niet alle parken op zijn aangesloten en dat moet wel gaan gebeuren.
Het streven van de Bond is zoveel mogelijk parken te behouden. Gunstig is dat een
planoloog ook in De Telegraaf pleitte voor behoud van tuinparken; landelijk Noord moet
landelijk Noord blijven.
Verder wordt het bondskantoor nu op orde gebracht wat betreft personele bezetting.
De Bond doet veelal de administratie voor de aangesloten parken; het bondskantoor voert
in en dan wordt het weer ter controle teruggegeven aan de de penningmeester van het
tuinpark die altijd verantwoordelijk blijft. Tessa van Wijnen volgt Annemarie Gijzelaar op
als nieuw hoofd bondsbureau na de zomervakantie. Zij heeft ervaring met gemeentelijke
politiek, heeft veel raadswerk gedaan, heeft groot netwerk binnen de gemeente
Amsterdam en is nu nog docent aardrijkskunde in Amstelveen. Haar netwerk kan ook
worden ingezet voor de Bond en de aangesloten afdelingen.
De voorzitter bedankt de heer Coppens.
5. Ingekomen stukken
 Rina Koper, tuin 194, vraagt zich af waarom niet duidelijker wordt weergegeven
waarom het bestuur sommige besluiten neemt. Rina heeft inmiddels met de
gedelegeerde van de TPC, Marianne Stroober, gesproken en haar is gebleken dat de
communicatie nu via de gedelegeerde loopt. Zij adviseert hier ook de tuinders over te
informeren. Bijvoorbeeld de start van zo’n terras; het is leuk als alle tuinders dat
weten, bijvoorbeeld door hier een stukje over te schrijven in het krantje of een
mededelingenlijstje van het bestuur toe te voegen aan het krantje zodat de tuinders
officieel worden geïnformeerd. De voorzitter laat weten dit een goed voorstel te
vinden waar het bestuur mee aan de slag zal gaan.
 Het ingekomen stuk van Theo Mondij, tuin 230, wordt bij het financieel jaarverslag
2017 behandeld.
6. Goedkeuren notulen najaarsvergadering 25-11-2017
Naar aanleiding van het verslag komen de volgende punten aan de orde.
Thomas van de Boogaard, tuin 107, vraagt hoeveel mensen nog aangesloten moeten
worden op elektra. De penningmeester laat weten dat er in 2017 nog 84 tuinders
aangesloten moesten worden en in 2018 nog 74. Elke nieuwe tuinder op het park is
verplicht elektra te nemen. Voorziening elektra-aanleg is ruim € 6.000. Besloten is om bij
de verkoop van de tuinen de borg direct te verrekenen met de aanleg. Iedere tuinder krijgt
de € 1.130 borg de eerste twee jaar terug van de koper als het huisje wordt verkocht; het
gaat niet meer via de winst- en verliesrekening. Dit wordt mee getaxeerd als het huisje
wordt getaxeerd. Vanaf het derde jaar wordt 5% per jaar afgeschreven. De € 20 voor
aanleg nieuw blijft in de pot. Op de balans staat ‘schuld’ voor degenen die nog geen
elektra hebben; dat is een schuld aan de vereniging. Thomas van de Boogaard: als je dat
bedrag omslaat van de tuinen die nog aangelegd moeten worden, dan moet dat
corresponderen met wat we nog tegoed hebben van de leden en wat we zelf
voorgeschoten hebben. Dat moet goed verantwoord worden. Er moet dus een goed
overzicht zijn.
Theo Mondij, tuin 230: in 2014 is het elektraplan aangenomen. Eén van de voorwaarden
was dat de vereniging daar maximaal € 25.000 in zou steken. In de volgende balans staat
een bedrag van € 70.000. Dat was in de laatste balans een bedrag van € 64.000. Dat
bedrag is van onze bankrekening afgegaan. Aan de reserveringskant niet eens met
penningmeester. Die € 20 en eerste jaar € 25 per jaar zijn opgelopen tot ruim € 9.000 en
die zie ik op de balans niet terug. Penningmeester: ik ook niet; mijn persoonlijke € 3000
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staat erop. Wat er daarvoor is gebeurd weet ik niets van. Theo Mondij: ik heb dat allemaal
naar Jos ??? gemaild met alles in c.c. naar de penningmeester. Als aangenomen regel van
ons tuinpark niet uitkomt in de boekhouding Bond, dan moet je daar een oplossing voor
vinden en moet je dat niet zomaar veranderen. Aan de activakant stond dat jarenlang als
elektravoorziening en die voorziening wordt jarenlang opgebouwd en die zie ik niet meer
terug. Uitleg penningmeester is dat dit naar voorzieningen tuinpark is gegaan.
Voorzieningen elektra zijn zelfs nog lager dan wat in 2017 van de leden ontvangen is,
namelijk € 3.078,-terwijl er € 3.120,-is ontvangen. Deze € 3.120 ,-wordt overgeheveld naar
onbestemde rekening en stond op bestemmingsreserve. Penningmeester: ik ben het met u
eens dat ca. € 6.000 niet te vinden is in de boeken, maar dat zijn de € 6000 niet van dit
jaar. In 2017 heeft de kascommissie met u de balans bekeken en goedgekeurd. Theo
Mondij, tuin 230: bedrag verandert niet, dus er is niets ontvangen. Penningmeester: we
gaan zo spoedig mogelijk een goede uitdraai maken over alles wat er besloten en gedaan is
wat betreft elektra. Thomas van de Bogaard: ik geloof in de goede wil, is allemaal oud zeer.
Inzichtelijk moet worden wat er aanbesteed is, degenen die meteen elektra genomen
hebben en degenen die nog elektra moeten krijgen en hoeveel we nog tegoed hebben. We
hebben geld geïnvesteerd dat we nog niet terug kunnen krijgen. Dit moet echt duidelijk
worden.
Theo Mondij, tuin 230: besloten is om de tuinkrant nieuwe stijl één jaar uit te proberen:
wat zijn de meetmomenten? Wanneer bevalt het wel/niet? De voorzitter laat weten dat in
de najaarsvergadering wordt besloten over al dan niet continueren op deze wijze. Theo
Mondij: deze evaluatie moet dan maanden van te voren in werking worden gezet.
Voorzitter: dat gaan we doen.
Erica Meijer, tuin 175: als je elektra neemt heb je € 1.130 betaald. Voor mensen die geen
elektra hebben genomen, wordt de eerste twee jaar € 1.130 opgeteld bij de taxatie als ze
hun huisje gaan verkopen. Klopt dit? Voorzitter: alleen als mensen al elektra hebben. de
eerste vijf jaar van de elektra-aanleg op het tuinpark krijg je je volledige investering van €
1.130 weer terug. Nieuwe tuinder betaalt € 1.500 voor hele nieuwe aanleg. Eerste aanleg
was € 1.130. Bedrag van nu € 1.500 zal uiteindelijk waarschijnlijk ook geïndexeerd worden.
Penningmeester: extra kosten omdat er steeds maar klein aantal wordt aangelegd. We
kunnen niet wachten op 5 nieuwe aansluitingen want dan moeten mensen soms jaren
wachten. Daarom hebben we 1,5 jaar geleden besloten dat er € 1.500 moet worden
betaald, dan blijft het voor de nieuwe tuinders ongeveer hetzelfde bedrag en hieruit
kunnen de extra kosten voor aanleg worden betaald. Het is geen keuze voor nieuwe
tuinders om geen elektra te nemen.
Rina Koper, tuin 194, vond bestemmingsreserves niet zo duidelijk. Penningmeester: staan
nu wel enkele bestemmingsreserves in de balans, maar we willen graag als bestuur nog
een keer overleggen met Bond en kascommissie of de juiste bedragen op de juiste plekken
zijn geboekt; kan nog worden veranderd. Meerjarenonderhoudsbegroting moet naar de
Bond om nagerekend te worden, dan naar ALV en als dat allemaal goed is, dan kunnen we
ook opnieuw naar de bestemmingsreserves kijken.
Rina Koper: ik vind het ondoorzichtig waar dingen geboekt zijn. Die meneer van de Bond
gaf toen aan dat dit allemaal terug te vinden was in de Vroegop, maar ik vind het lastig en
onaantrekkelijk lezen met alle nullen die bij de Bond zijn ondergebracht.
Barend Coppens: het bestuur van dit tuinpark heeft met het bondsbestuur en het
bondskantoor afgesproken dat de Bond de financiën voor het tuinpark doet. Er komt geen
euro op de rekening van de Bond terecht. Kan zijn dat bij het consolideren (van de
belasting moeten wij van 29 tuinparken één rekening maken) er op verschillende posten
wordt geboekt. AFAS (boekhoudsysteem) is leidend en voor alle vergelijkbare posten
wordt zelfde nummer gehanteerd. Als er een nul staat, dan betekent dat niet dat er geld
weg is. Hij snapt dat het ingewikkeld lezen is en de terminologie is ook wat aangepast. Er is
een vervelende periode afgesloten door dit bestuur. Er moet dus nog meer toelichting bij
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de diverse posten, bijvoorbeeld waarom bepaalde posten nu op nul staan. Rina Koper: dat
zou fijn zijn.
Theo Mondij, tuin 230: website Bond is niet helemaal up to date. Barend Coppens: u heeft
helemaal gelijk. We zullen ervoor zorgen dat de Vroegops allemaal op de website terecht
komen.
De notulen worden hiermee goedgekeurd.
7. Jaarverslag 2017
Het jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd.
8. Financieel jaarverslag 2017
De penningmeester geeft een toelichting. De eerste zending met stukken voor de ALV via
de post bevatte het jaarverslag 2017 waarmee de kascommissie akkoord was. De tweede
zending via de mail bevatte de balans en de winst- en verliesrekening. Theo Mondij heeft
vervolgens via de mail terecht laten weten dat deze laatste cijfers niet aansloten op de
jaarrekening. Het gaat om twee posten: de winkel en de kantine. Zij is er zeker van dat het
jaarverslag correct is en vraagt daarom toch om decharge op de jaarrekening met
uiteraard de toezegging dat penningmeester, Bond en kascommissie de achterliggende
stukken opnieuw gaan bekijken en dat de juiste achterliggende stukken worden
geagendeerd voor de najaarsvergadering. De decharge vervalt uiteraard als de stukken nog
steeds niet aansluiten en dan wordt het jaarverslag met achterliggende stukken opnieuw
geagendeerd voor de najaarsledenvergadering.
Karen Vonder, tuin 167, reageert hierop als één van de vijf kascommissieleden. De
kascommissie wil alleen decharge verlenen nadat naar de stukken gekeken is; zij zien het
verschil ook. Zij willen dan ook graag de bestemmingsreserves aan de orde stellen.
Decharge onder voorbehoud kan niet volgens Thomas van de Boogaard, tuin 107.
De voorzitter besluit daarop het vaststellen van het financieel jaarverslag 2017 op te
schorten tot de volgende vergadering.
Theo Mondij, tuin 230, stelt dat de volgende ALV dan binnen zes maanden moet
plaatsvinden, dus voor 26 november, en dat met het opschorten ook het punt vervalt dat
hij hier zou toelichten.
De voorzitter laat hierop weten dat er dan een datum zal worden vastgesteld voor 26
november.
9. Verslag kascommissie
Als gevolg van het vorige punt wordt bespreking van het verslag van de kascommissie
opgeschort.
10. Benoemen/aftreden bestuursleden
Aantredend zijn Mirjam van Dootingh en Carlo van Hekken.
Op verzoek van de voorzitter licht Mirjam van Dootingh zowel de kandidatuur van Carlo
van Hekken als haar eigen kandidatuur toe omdat Carlo van Hekken niet aanwezig kon zijn
bij deze ALV. Beiden draaien al ca. een half jaar mee in het bestuur.
Carlo van Hekken (1961), tuin 185
Carlo is al meer dan 30 jaar tuinder, heeft jarenlang in verschillende commissies gezeten
(Kantinecommissie, Ontspanningscommissie en Redactiecommissie). Ten tijde van de
verhuizing van het tuinpark was hij bestuurslid. Hij stelt zich nu weer kandidaat om wat te
doen aan het bezettingsprobleem van het bestuur alhoewel zijn beschikbaarheid beperkt
is. Hij is vooral op afstand actief en dat is ook heel plezierig, ervaren wij. Zoals hij zelf zegt:
"alle kleine beetjes helpen".
Na een opmerking van Theo Mondij, tuin 230, dat de ALV volgens de statuten moet
besluiten of er met gesloten stembriefjes moet worden gestemd, geeft de voorzitter dit
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besluit in stemming. Geen van de aanwezigen heeft de behoefte de stemming via gesloten
stembriefjes te laten verlopen waarna Carlo tot bestuurslid wordt benoemd en de
aanwezigen applaudisseren.
Mirjam van Dootingh (1958), tuin 190
Mirjam heeft helemaal geen ervaring als tuinder, maar wel heel veel ervaring als
bestuurder. Ze is van huis uit psycholoog en heeft in tientallen besturen gezeten en
meerdere directiefuncties uitgeoefend in ledenorganisaties voor beroepsgroepen als
huisartsen, psychologen en fysiotherapeuten, maar ook voor slagers. Veel verschillende
mensen met verschillende zienswijzen en dat is voor haar ook de uitdaging in deze
vereniging: er voor al die verschillende mensen een zo plezierig mogelijk tuinpark van zien
te maken. Sinds een paar jaar heeft ze een andere wending gegeven aan haar loopbaan en
werkt nu in de ggz voor en met mensen met een psychiatrische aandoening en hun
familieleden. Aanleiding hiertoe vormde dat ze zelf twee kinderen met psychiatrische
aandoening heeft.
Wat haar motiveert om te willen toetreden tot het bestuur is dat ze graag iets voor de
vereniging wil betekenen. Een vereniging als een tuinpark is per definitie voor en door de
leden en ze wil werken aan goede sfeer op het tuinpark en vooruit kijken en niet steeds
teruggrijpen naar het verleden.
Het bestuur kampt nog steeds met het nodige achterstallig werk en haar ambitie is dat
z.s.m. wegwerken. Ze wil echter vooral naar voren kijken, werken aan een goede sfeer op
het tuinpark en ook nieuwe dingen introduceren: bijvoorbeeld een maatjessysteem om
ervaren en minder ervaren tuinders aan elkaar te koppelen. Iedereen die hier
belangstelling voor heeft kan zijn/haar naam opschrijven bij de formulieren die bij de
werkruimte van de TPC hangen. Z.s.m. zullen tuinders dan aan elkaar worden gekoppeld.
Ze heeft al een klein half jaar samengewerkt met Chris, Anneke, Marianne, Berthe en Carlo
en dat ging heel plezierig; ze heeft alle vertrouwen in de samenwerking. Als ze benoemd
word, dan gaat ze de functie van secretaris uitoefenen.
Met applaus wordt ook Mirjam in de functie van bestuurslid benoemt.
11. Benoemen/aftreden kascommissieleden
Aantredend zijn Rob Romein en Theo Mondij.
Aftredend is Karen Vonder.
Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.
12. 30%regeling; de stand van zaken tot nu toe
Toke Smolders, tuin 193, doet verslag namens de commissie:
In de voorjaarsvergadering van 2017 is besloten om een commissie in te stellen die de 30%
gelden kwestie zal onderzoeken, met als doel om tot een oplossing te komen met de Bond
van Volkstuinders Amsterdam voor de gerezen problemen in de naleving van het in 2004
gesloten convenant over onder andere de 30% gelden met Stadsdeel Noord, Bond en
Buikslotermeer. Dit is een tussentijdse rapportage van de 30% commissie aan de ALV.
Gezien het lopende proces met de Bond over de kwestie zal er in deze ALV niet worden
gediscussieerd over dit onderwerp. Wel zullen wij uw eventuele vragen aanhoren en waar
mogelijk beantwoorden.
Tuinders van Buikslotermeer die naar aanleiding van deze rapportage opmerkingen of
vragen hebben, kunnen deze na deze ALV per e-mail voorleggen aan de secretaris van het
bestuur Mirjam van Dootingh: secretaris@tuinparkbuikslotermeer.nl.
De 30% gelden commissie werkt in opdracht van het bestuur van Buikslotermeer en doet
aanbevelingen aan het bestuur. Er is dus ook directe relatie met het bondsbestuur. De
commissie bestaat uit Mirjam van Dootingh (aanvankelijk als waarnemer van voorzitter
Chris Broens, nu als gedelegeerd bestuurslid), Carlo van Hekken, Theo Mondij, Willem
Verlaan en Toke Smolders. Willem heeft wegens persoonlijke omstandigheden zijn functie
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moeten neerleggen en wordt heel erg bedankt voor zijn inzet het afgelopen half jaar. De
aanwezigen applaudisseren voor Willem Verlaan.
De commissie is op 19 februari 2018 voor het eerst bijeen geweest, daarna nog 3x op 23
maart, 11 mei en 24 mei.
Op 27 februari 2018 vond namens het bestuur van Buikslotermeer een eerste gesprek
plaats waarbij namens ons tuinpark aanwezig waren Chris Broens, Carlo van Hekken en
Theo Mondij met een afvaardiging van het bestuur van de Bond van Volkstuinders, Ralph
Grevelink en Marjon Dekker. Een oriënterend gesprek, waarin werd afgesproken dat de
Bond en het tuinpark de archieven in zouden duiken om het dossier en de afspraken wat
duidelijker boven tafel te krijgen. Na het eerste overleg met de Bond is een e-mail
correspondentie gevoerd, die nog loopt. Duidelijk is dat Buikslotermeer en de Bond nog
niet op één lijn zitten wat betreft de visie op de naleving van het convenant.
Omdat wij het gevoel hebben er met de Bond niet uit te komen raadplegen wij momenteel
de andere ondertekenaar van het convenant namelijk het Stadsdeel Noord. Er is contact
gelegd en wij verwachten spoedig hun terugkoppeling.
Thomas van de Boogaard, tuin 107: de regeling was tussen de gemeente en de Bond. Het
tuinpark heeft daar niets mee te doen. De informatie moet dus bij de Bond vandaan
komen. Toke Smolders: er staan drie handtekeningen onder het convenant: het Stadsdeel
Noord, de Bond van Volkstuinders en het bestuur van het toenmalige tuinpark. Ons
tuinpark is onderdeel van de rechtspersoon Bond van Volkstuinders, maar het is wel in ons
belang dat het convenant naar de letter wordt nageleefd.
De voorzitter bedankt de commissie voor het vele werk dat ze tot nog toe hebben gedaan.
13. Voorjaarsvergadering Bond van Volkstuinders 9 juni 2018
Er hebben zich vier leden kandidaat gesteld om te worden afgevaardigd: Hijme Peekstok
(tuin 243), Thomas van de Boogaard, Fred Haaijen en Mirjam van Dootingh. Hijme
Peekstok gaat wel maar zonder stemrecht. De andere drie gaan als stemgerechtigden.
Toke Smolders, tuin 193: fantastisch dat er een aantal mensen gaat. Het is belangrijk dat
eerst de agenda wordt bekeken om te zien welke punten belangrijk zijn voor ons tuinpark
om daar als ALV een idee over te hebben om mee te geven aan de delegatie. Zij verzoekt
om voor de volgende ALV de agenda te agenderen zodat het standpunt van de ALV als
opdracht kan worden meegegeven.
De voorzitter laat weten dat ze nog geen Vroegop heeft gezien. Barend Coppens laat
hierop weten dat de agenda en achterliggende stukken twee weken geleden naar alle
besturen en afgevaardigden zijn gemaild. De voorzitter geeft te kennen het ook van belang
te vinden dat de bondsvergadering wordt voorbereid in de ALV en dat deze werkwijze voor
de najaarsbondsvergadering zal worden gehanteerd.
Opgemerkt wordt door Toke Smolders dat het belangrijk is dat alles naar de besturen gaat,
maar alles moet ook in de Vroegop worden gepubliceerd en deze moet dus eerder worden
verstuurd. Barend Coppens beaamt dit.
Natasja Peekstok, tuin 244, stelt dat de agenda in de ALV moet worden besproken en in
stemming moet worden gebracht en de uitkomst van die stemming moet worden
meegenomen naar de bondsvergadering en richtinggevend is voor hoe er door onze
afgevaardigden wordt gestemd.
De secretaris geeft te kennen dat zij zich – ondanks deze korte termijn – zal inspannen om
samen met de afgevaardigden tot voorgenomen standpunten te komen dat naar alle
tuinders met een mailadres zal worden gemaild.
14. Rondvraag
Erica Meijer, tuin 175, vraagt hoe het zit met het vernieuwen van de paden. De voorzitter
laat weten dat daar nog niets aan kan worden gedaan omdat daar geen geld voor is.
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Rina Koper, tuin 194, stelt voor om hier per pad een project van te maken. De voorzitter
laat weten dat de paden voor iedereen op dezelfde wijze worden aangelegd.
Marion Werning, tuin 174, vraagt of het bestuur in gesprek is met de gemeente over de
beschadigde borden op weg naar het park zodat deze worden vervangen of gerepareerd.
Marianne Stroober laat weten dat dit de verantwoordelijkheid is van het Stadsdeel. Zowel
het bestuur als individuele tuinders kunnen hiervan melding maken bij het Stadsdeel
Natasja Peekstok, tuin 244, verzoekt, in het verlengde van de vorige rondvraag, aan het
bestuur om dit mee te nemen in het overleg met het Stadsdeel waarop Marianne
antwoordt dat het bestuur dat zeker zal doen.
15. Sluiting
Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 14.05 uur.
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