Concept Notulen Algemene Ledenvergadering
De Vijf Slagen - 11 november 2017 - 13.30-15.30u
Aanwezigen
Machtigingen
Dagvoorzitter
Notulist
Afvaardiging BvV
Leden van Bestuur
1.

: 27 tuinders
:1
: Ger Steinbusch
: Vasanti Geestman
: Georgine Bom-Roosblad
: Ger Steinbusch, George Isselt, Vasanti Geestman

Opening en agenda

De dagvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het doel van deze vergadering is met
name het geven van een toelichting op het beleid, vooruitblikken op 2018, het vaststellen van de
bijdrage, heffingen, jaarlasten en begroting 2018. Voorts het regelen van de bemensing van bestuur,
commissies en afvaardiging. De agenda blijft ongewijzigd. Vanuit uit de vergadering worden drie leden
benoemd voor de stemcommissie.
2.

Mededelingen
● Per 3 november zijn de sloten vervangen van het toegangshek en toiletten.
● Momenteel vindt er een schouw plaats van tuinen, tunnels, opstallen en sloten. De leden van
de tuincommissie die dit uitvoeren delen hun bevindingen met het bestuur, waarna het
bestuur in gesprek gaat met de tuinders over het achterstallig onderhoud.
● Zaken die betrekking hebben op de Bond van Volkstuinders zijn na te lezen in de Vroegop.
● Het bestuur informeert de leden over verenigingszaken via de publicatieborden op het park, de
website, mailberichten, post en Nieuwsbrief. De nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’ is onlangs verspreid.
● Er zijn geen ingekomen stukken.

3.

Vaststellen notulen ALV 13 mei 2017 (voorjaarsvergadering)

Blz. 1. B. Boot (58) meldt dat het maaien van de paden nog steeds bemoeilijkt wordt door overhangende takken. De voorzitter zal degenen die de schouw uitvoeren verzoeken dit op te nemen in de
schouw. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4.

Beleid van het Afdelingsbestuur

In de beleidsnotitie worden twee onderwerpen benoemd waarmee het bestuur in de loop van 2017 is
gestart: de vervanging van het slot in het toegangshek en het herinrichten van de bestuurstaken.
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De vervanging de vervanging van het slot in het toegangshek heeft tot doel het ontmoedigen van de
toegang tot het park door onbevoegden en zo het vandalisme en aantal inbraken terug te dringen. Aan
de sleutelbuis voor de hulpdiensten wordt gewerkt, deze bleek defect. Zodra deze functioneert komen
er attentieborden aan het hek met het verzoek het hek in de wintermaanden gesloten te houden. Er is
een aantal tuinders nog niet in bezit van de nieuwe sleutel. Dhr. Doorenbosch (24) vraagt het bestuur
naar de overhangende boom te kijken.

Het afdelingsbestuur heeft het afgelopen jaar taken op zich genomen die strikt genomen tot het
takenpakket van de diverse commissies behoren. De tuincommissie, bouw- en taxatiecommissie, de
nieuwe inkoop- en PR-commissie gaan een aantal van deze (en nieuwe) werkzaamheden overnemen en
een actievere rol spelen. J. Hallema (84) vraagt wie de rekeningen betaalt van bijvoorbeeld zand of
mest. De voorzitter licht toe dat de rekening wordt betaald door de penningmeester en dat de
individuele tuinders de kosten van hun bestelling met de penningmeester afrekenen.
Het afdelingsbestuur heeft een verzoek neergelegd bij het Bondsbestuur om aparte bouwvoorschriften
voor nutstuinen op te stellen. De huidige Bouwvoorschriften zijn opgesteld voor de verblijfstuinen maar
worden ook gehanteerd bij nutstuinen, terwijl deze niet altijd toepasselijk zijn.
Het afdelingsbestuur is voornemens het clubhuis per april 2018 dagelijks open te stellen van 10.0013.00u. Volgens G. Bom-Roosblad (83) is een diploma Sociale Hygiëne verplicht, dit wordt uitgezocht.
Het bestuur zal dit voorgenomen beleid naar beste kunnen uitvoeren.
5.

Vaststellen bijdragen en heffingen 2018

De jaarlasten worden deels door de Bond bepaald en deels door de vereniging. De meeste posten op
de nota jaarlasten zijn gelijk gebleven aan 2017 maar de nota zal voor 2018 toch circa € 10,- hoger
uitvallen. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de forse verhoging van de Verzekeringspremie
algemeen. De verhoging is gebaseerd op de herbouwwaarde van clubhuis en containers. N.a.v. deze
verhoging vergelijkt het Bondsbestuur diverse verzekeringen. Nieuw is dat leden die hun jaarnota zelf
overmaken € 1,50 administratiekosten betalen. De bijdragen en heffingen 2018 worden ongewijzigd
vastgesteld.
6.

Vaststellen begroting 2018

In de afgelopen twee jaar is de boekhouding van De Vijf Slagen nagenoeg helemaal overgegaan naar de
financiële administratie van de Bond. Omdat deze twee administratieve systemen in opzet verschillen
is er nog geen goede vergelijking mogelijk met voorgaande jaren. De begroting 2019 zal wel vergeleken
kunnen met 2017 en 2018 omdat vanaf 2017 uitsluitend met het systeem van de Bond is gewerkt.
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De Bond zal binnenkort ook de boetes gaan factureren en incasseren. De begroting wordt zonder
tegenstemmen aangenomen, met een stemonthouding.
7.

Benoemen afgevaardigden bondsvergadering

R. Cordes (137) is tot voorjaar 2019 afgevaardigde. J. Hallema (84) en V. Geestman (42) worden
respectievelijk als lid en namens het bestuur benoemd als afgevaardigden. De rol van de
afgevaardigden bestaat eruit dat zij de door de vereniging gewenste en voortgebrachte onderwerpen
inbrengen in de Bondsvergadering.
8.

Benoemen bestuurs- en commissieleden

Het bestuur bestaat uit drie leden. Om alle voornemens en taken goed te kunnen uitvoeren is er meer
menskracht nodig. Er zijn geen nieuwe bestuurskandidaten. De tuincommissie is goed bezet en krijgt

met instemming van de leden versterking van J. Hallema (84) en R. Juthan (112). De samenstelling van
de kascie. blijft ongewijzigd. De PR-cie. bestaat uit H. Rovers (36), F. de Volder (24) beheert de
website. A. Bakker (64) meldt zich spontaan voor ondersteuning van de PR-commissie. De inkoopcie.
zoekt tuinders die zich willen inzetten voor onder meer de aanschaf van tuin-materialen en
gereedschap. Voorlopig doet K. Frobitter (kascie.) de inkopen voor de kantine. Bij de arbo-commissie
verandert niets. De bouw- en taxatiecommissie mag drie nieuwe leden verwelkomen: P. Hamelink (36),
B. Boot (58) en R. van Mourik-Broekman (66). Het bestuur dankt deze tuinders voor hun deelname.
9.

Rondvraag

1) J. Hallema (84) heeft geruchten opgevangen over bouwplannen. Hierop meldt de voorzitter dat alle
berichtgeving aangaande bouw- en toekomstplannen door het Bondsbestuur gecommuniceerd
wordt met het afdelingsbestuur. A. Bakker (64) verwijst naar de website van de Gemeente
Amsterdam voor informatie over bouwplannen.
2) J. Hallema (84) staat achter het idee om ons tuinpark aan te melden voor het traject Natuurlijk
tuinieren van de AVVN. G. Bom-Roosblad (83) geeft aan dat de vereniging zich hiervoor dient aan
te melden bij de Bond. Het afdelingsbestuur zal eerst het draagvlak hiervoor onderzoeken.
3) G. Bom-Roosblad (83) complimenteert het bestuur met de Nieuwsbrief.
4) E. Lodewijks (13) vraagt of er nog activiteiten komen ter ere van het jubileumjaar. V. Geestman
licht toe dat er dit kalenderjaar niets bijzonders is georganiseerd, maar dat er volgend seizoen een
Open dag annex Groenmarkt zal plaatsvinden waarbij de jubileumgift van de Bond aangewend zal
worden om deze dag feestelijk af te sluiten met de leden.
5) B. den Haan (93) vraagt hoeveel tuinen er beschikbaar zijn. V. Geestman (tuinverhuur) meldt dat er
nu vijf tuinen beschikbaar zijn. Voor drie tuinen zijn serieuze kandidaten.
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6) J. Lieuw-A-Soe (151) geeft aan dat zij en de tuinder van 153 veel overlast hebben van de
verwaarlozing van tuin 152. Onkruid verspreidt zich, ook via de wortels naar de tuinen ernaast.
N.a.v. de tuinschouw zal het bestuur hierover met de betreffende tuinder in gesprek gaan.
7) R. Juthan (112) prijst het bestuur voor de hernieuwde uitgave van de Nieuwsbrief.
8) B. Boot (58) sluit vanwege de aankomende winterperiode de buitenkranen per 12 november.
9) B. Boot (58) attendeert de vergadering erop dat ondanks herhaaldelijk verzoek het uitgeleende
gereedschap slecht wordt teruggebracht. Het gereedschap is voor algemeen gebruik en wordt na
gebruik door hem onderhouden. De tuincommissie beraadt zich voor het komende seizoen over
een goed uitleensysteem.
10) G. Isselt (bestuur, 96) meldt een record van 95 onverrichte werkbeurten. Er wordt op korte termijn
nog een aantal inhaal-werkbeurten gepland. De betrokken tuinders worden hierover geïnformeerd.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur en tuincommissie een beter plan voor de werkbeurten 2018
gaan opstellen.
11) G. Isselt (bestuur, 96) zou graag de aanleg van wifi opnieuw in stemming willen brengen. Het zou
voor het bestuur nl. veel werk en tijd schelen als zij de beschikking krijgt over internet. Een
stemming over dit punt kan reglementair nu niet, maar het onderwerp zal terugkomen in de
voorjaarsvergadering.
12) J. Hallema wil graag zitting nemen in de tuincommissie, zodat zij als afgevaardigde naar de Bond
weet wat er speelt op het tuinpark.

De dagvoorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering om 14.30u.
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