Verslag van de 108e Bondsvergadering van de
BOND VAN VOLKSTUINDERS
gehouden op zaterdag 13 juni 2015 op Tuinpark Buikslotermeer
Appel
In verband met afwezigheid van de vicevoorzitter, Okke Peijters, wordt de
vergadering voorgezeten door algemeen bestuurder Shreyas de Jong.
Zij verwelkomt alle afgevaardigden van de afdelingen en de leden van de AVVN.
Opening
Alvorens de vergadering te openen verzoekt de plaatsvervangend vicevoorzitter
de aanwezigen te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen ter
nagedachtenis aan allen die de afgelopen periode zijn overleden.
De plaatsvervangend vicevoorzitter begint met het voorlezen van een brief van
de vicevoorzitter, Okke Peijters, die om gezondheidsredenen niet bij deze
vergadering aanwezig kan zijn.
In deze brief komt de vicevoorzitter terug op de hectische periode voor het
Bondsbestuur en het Bondsbureau van de afgelopen weken. De leden maken
zich zorgen over de berichten die in de media verschenen zijn over de BTW. De
penningmeester zal hierop in de vergadering een toelichting geven.
Tevens spreekt de vicevoorzitter zijn waardering uit over de manier waarop de
afdelingen met deze berichtgeving zijn omgegaan. Het feit dat nog geen handvol
leden tendentieuze mededelingen naar de media hebben gestuurd laat zien hoe
kwetsbaar wij zijn. Het is belangrijk om in dit geval schouder aan schouder te
staan.
Niemand is verplicht lid te worden van deze vereniging. Leden die het niet eens
zijn met de gang van zaken en dit niet op een democratische manier willen uiten
kunnen beter opstappen, zo meldt de vicevoorzitter in zijn brief.
De afgelopen periode heeft het bestuur veel aandacht moeten besteden aan het
behandelen van dossiers van de afdelingen. Hierdoor is vertraging ontstaan in de
voortgang van een aantal zaken. Zijn verzoek is dan ook om zoveel mogelijk als
afdeling de statuten en reglementen te volgen en zonodig te handhaven en
zaken niet te lang te laten liggen maar aan te brengen bij de tuchtcommissie die
speciaal door deze vergadering in het leven is geroepen.
Het Bondsbestuur is in overleg getreden met overheden en heeft kennis gemaakt
met het nieuwe bestuur van Hoogheemraadschap AGG.
Er is advies gevraagd aan de afdeling Groen van de gemeente. Dit advies staat
op de website.
De vicevoorzitter wenst de aanwezigen een plezierig vergadering onder leiding
van Shreyas de Jong en hoopt spoedig weer aanwezig te zijn.
Vervolgens verklaart de plaatsvervangend vicevoorzitter de vergadering voor
geopend.

Vaststellen notulen 107e Bondsvergadering
Opmerkingen:
Els Knipscheer (Buikslotermeer). In de notulen staat vermeld dat de heer Kuit
algemeen bestuurslid is. Zij dacht dat de heer Kuit groen bestuurslid was. De
heer Kuit antwoordt dat hij algemeen bestuurder is en groenzaken doet.
Lidy Beemster (Eigen Hof). In de vorige vergadering zijn door haar stukken
ingebracht en nog nagestuurd. Zij informeert of deze zijn binnengekomen.
Hierop wordt bevestigend geantwoord.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen). Vraagt nogmaals aandacht voor het
punt regio overleg.
De plaatsvervangend vicevoorzitter meldt dat er in het Bondsbestuur overleg is
geweest over de taakverdeling. Het plan is om de regio overleggen weer te gaan
opstarten.
Dhr. Burleson (de Vijf Slagen) heeft in de vorige vergadering een vraag gesteld
over het omgaan met machtigingen maar heeft hier nog geen antwoord op
gehad.
De plaatsvervangend vicevoorzitter antwoordt dat het Bondsbureau hier nog mee
bezig is.
De penningmeester neemt het woord en meldt dat er een aantal zaken in de
afgelopen tijd is blijven liggen en zeker voor de machtigingen is meer tijd nodig
voor goed en gedegen onderzoek. Het is het streven van het bestuur om op dit
onderwerp in de vergadering van december uitgebreid terug te komen.
Ans van Veen (De Grote Braak) heeft in de vorige vergadering verzocht om een
advies over het aanpassen van de statuten en reglementen van de Bond naar
aanleiding van het kiezen van een voorzitter. Zij heeft nog niets vernomen.
Antwoord: Er komt een advies.
De notulen worden vervolgens vastgesteld.

Ingekomen stukken
Brief van De Grote Braak. De voorzitter komt uit het bestuur en wordt door het
bestuur voorgedragen aan de algemene ledenvergadering. Verzoek is om goed
aandacht aan dit punt te besteden.
Commentaar van het bestuur: Iedereen kan zich beschikbaar stellen. Het is niet
de bedoeling dat een zittend bestuur een soort ballotage commissie wordt voor
nieuwe bestuursleden omdat dit niet democratisch is. Het staat ook duidelijk in
de reglementen en de statuten. Het advies is om het zo te laten.
Ans van Veen meldt dat dit niet is wat zij zijn tegengekomen in hun tuinpark en
wilde dit op de agenda van deze vergadering zetten.
Als er zulke ingrijpende veranderingen zijn in de statuten en reglementen moet
dit in een aparte commissie naar voren worden gebracht.
Brief van Eigen Hof.
Punt 1 gaat over bouwsels op de tuin. Dit punt zal worden doorgegeven aan de
bouwcommissie.
Punt 2 gaat over het verbod op de duizendknoop. Dit punt zal worden
doorgegeven aan de tuincommissie.
Brief van Ons Buiten.
Zij pleiten ervoor dat op het Bondsbureau geen vaste krachten worden
aangenomen maar dat er uitsluitend gewerkt wordt met tijdelijke krachten.

Het Bondsbestuur komt hier bij agendapunt 14 op terug.
Hans Krijger van Ons Buiten leest de brief voor van de voorzitter van Ons
Buiten, Jan Pot.
De penningmeester meldt dat er het laatste anderhalve jaar uitsluitend gewerkt
is met ingehuurde krachten.
Het Bondsbestuur bepaalt hoe het Bondskantoor wordt ingericht. Het
Bondsbestuur houdt rekening met de begroting die is afgesproken, maar het kan
voorkomen dat er vaste krachten moeten worden aangetrokken. In voorkomende
gevallen moet het Bondsbestuur ook de beleidsvrijheid krijgen die het volgens de
statuten toekomt.
De penningmeester stelt voor punt 14 hierbij af te ronden.
Hans Krijger is van mening dat vaste krachten duurder zijn dan ingehuurde
krachten.
Op het Bondskantoor moet zoveel werk worden verzet dat het uiteindelijk niet
alleen met tijdelijke krachten gedaan kan worden. Het is de nadrukkelijke wens
van het Bondsbestuur om tot een goede organisatie te komen die er vooral voor
moet zorgen dat afdelingsbesturen en afdelingscommissies goed en adequaat
geholpen kunnen worden.
Mededelingen
De penningmeester leest een verklaring voor van het Bondsbestuur naar
aanleiding van de commotie die is ontstaan inzake de BTW. In deze verklaring
betreurt het Bondsbestuur de ophef die is ontstaan na de publicatie van het
artikel over de BTW in de Telegraaf. Deze publicatie is ontstaan doordat de
kascommissie van Kweeklust buiten haar bevoegdheden is getreden.
Er is absoluut geen sprake van een belastingaanslag van miljoenen en tuinders
hoeven zich voor wat betreft hun tuin en hun huisje geen zorgen te maken. Er is
geen reden tot paniek.
De Bond heeft intussen een gesprek gehad met de belastingdienst en om
standpuntbepaling gevraagd inzake het BTW verhaal. De BTW is een complexe
materie en er zijn heel veel verschillende regelingen. Er is geen regeling voor de
Bond van Volkstuinders en daar wordt nu naar gekeken.
Het Bondsbestuur wacht het antwoord van de belastingdienst af en heeft
intussen een expert in BTW zaken in de arm genomen.
Zodra er uitsluitsel is van de belastingdienst zullen de afdelingsbesturen meteen
worden geïnformeerd.
Door deze toestand is een aantal andere zaken blijven liggen.
De penningmeester wil iedereen bedanken die het bestuur in de afgelopen weken
een hart onder de riem heeft gestoken en heeft meegeleefd.
Op de vraag uit de vergadering aan wat voor termijn er gedacht moet worden
antwoordt de penningmeester dat ook de belastingdienst zo snel mogelijk
uitsluitsel wil geven.

Ans van Veen informeert of het Bondsbestuur al met de belasting bezig was
voordat dit gebeurde, waarop de penningmeester antwoordt dat de afspraak met
de belastingdienst al gepland stond.
Lieke Beijlsmit van Klein Dantzig vraagt of de accountant van de Bond hierin
nog een adviserende rol heeft gespeeld. De penningmeester meldt dat je voor
deze kwestie een echte BTW specialist nodig hebt die onafhankelijk naar de
materie kan kijken. De accountant gaat alleen over de Bond en niet over de
tuinparken.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) refereert aan artikel 16 van de statuten
van de Bond en de inhoud daarvan geeft geen aanleiding om na te denken over
BTW heffing.
De penningmeester kan er niets over zeggen en wacht de ontwikkelingen met de
belastingdienst af.
Wil Janssen (Tuinwijck) informeert naar de rol van de AVVN hierin. Het gaat
misschien ook andere bonden aan. Is het verstandig om hierin samen te gaan?
De penningmeester antwoordt dat op dit moment de Bond met haar tuinparken
en bestuur wordt aangesproken. Uiteraard zal worden bekeken of dit ook
consequenties heeft voor andere tuinparken.
Wil Janssen vraagt of er gespecificeerd is om welke inkomsten het gaat.
Antwoord: alles wat de Bond betreft wordt op dit moment meegenomen.
Ans van Veen verzoekt om toch meer openheid. De tuinparken weten in feite
nog van niets.
De penningmeester gaat iedereen op de hoogte stellen als het gesprek met de
belastingdienst geweest is.
Een aantal mensen heeft zich beschikbaar gesteld om mee te werken in
commissies.
Er is een PR commissie ingesteld, Paula v.d. Pol.
De jubileumcommissie: Margo v.d. Wart, Lieke Beijlsmit, Frans Schiphorst heeft
al één vergadering gehad.
Els Knipscheer heeft zich vorig jaar opgegeven maar heeft niets meer gehoord.
Zij wordt voor het volgende overleg uitgenodigd.
Lucie Schothorst (Eigen Hof) meldt dat Hanna Biemoldt zich ook opgegeven
had. Dit is niet bekend bij het bestuur.
Adviseur van de vernieuwingsprocedures. B. Koppens.
Er is een redactie gevormd voor de VROEGOP. 6 mensen hebben zich aangemeld
en de eerste vergadering heeft plaatsgevonden.
Voor de financiële commissie is nog versterking nodig evenals voor de PR
commissie en de tuchtcommissie.

Jaarverslag Bondsbestuur 2014
Het verslag wordt vastgesteld.

Financieel verslag Bondsbestuur over 2014
De penningmeester geeft de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen.
Lieke Beijlsmit (Klein Dantzig). Vraag over de resultatenrekening. De
rentebaten zijn gedaald. Heeft dit te maken met de overstap naar de Rabo?
Antwoord: de huidige rentestand is ontzettend laag. Wij hebben gekeken naar
een partner waar je goed mee overweg kunt. Op het Bondskantoor is
geconstateerd dat er bij de ING vaak dingen mis gaan. Daarom is de Rabobank
gevraagd te bekijken wat zij voor ons kan betekenen. De Rabobank kan een
systeem leveren waardoor op het Bondskantoor, indien nodig, slagvaardig kan
worden gereageerd. Wij kiezen voor een goed geoliede machine, ook als dat
betekent dat we op dit moment bij de Rabo iets minder rente krijgen dan bij
ING, maar dat kan over een half jaar weer anders zijn.
De tweede vraag is: waarom wordt er geen “groene” bank genomen.
Antwoord: dat is om dezelfde reden als waarom eerder voor Rabo gekozen is.
Zodra er een mooi groen initiatief bij de Rabobank is zullen wij daar meteen op
in gaan.
Vraag over de bestemmingsreserve (is toelichting bij de balans). Klopt de
optelling? Pag. 33. Lieke Beijlsmit (Klein Dantzig) komt op een ander bedrag
uit. Ook mw. Miedema noemt een verschil op pag. 31.
Er ontstaat wat onduidelijkheid over de optelling.
Het verschil in de optelling zal worden nagekeken en er wordt door het bestuur
op teruggekomen.
In de notulen aangeven wat de juiste optelling is en dat meenemen bij de
goedkeuring van het jaarverslag.
Dhr. Burleson (de Vijf Slagen) informeert wat de consequentie hiervan is voor
het accountantsverslag.
Antwoord: Eerst uitzoeken of het bedrag in de balans niet klopt of dat er een fout
in de optelling is gemaakt.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) merkt op dat de cijfers naar de
accountant gaan die ze vervolgens nakijkt. Rekent de accountant het niet na?
Antwoord: we gaan nakijken wat er precies is gebeurd.

Wil Janssen (Tuinwijck) vraagt wat het verschil is tussen de
onderhoudsbijdrage en de vergoeding van de afdelingen. Wanneer komt een
afdeling in aanmerking voor een vergoeding?
Antwoord: Van de onderhoudsbijdrage is het afgelopen half jaar een aantal
dossiers afgerond. De penningmeester gaat uitzoeken hoe het met de vergoeding
zit.
Wil Kok (Sloterdijkermeer) vindt dat de vragen van te voren hadden moeten
worden ingediend. Dan had het bestuur met duidelijkere antwoorden kunnen
komen.

Verslag accountant
Het verslag wordt vastgesteld onder voorbehoud van de wijzigingen die nog
nagekeken moeten worden.
Zodra blijkt dat er grote veranderingen zijn dan moet dit punt doorgeschoven
worden naar de volgende vergadering. Als er uitsluitend sprake is van een telfout
waardoor er in de balans niets verandert dan kunnen we vaststellen dat het
verslag wel goedgekeurd is.
Dhr. Tuinman merkt op dat wanneer blijkt dat de accountant steken heeft laten
vallen er wellicht gezocht moet worden naar een andere accountant.

Het vaststellen van de balans en de staat van baten en lasten over 2014.
Hiervoor geldt hetzelfde als voor punt 8. Vaststelling kan pas plaatsvinden als de
onduidelijkheden in de balans zijn opgelost.

Bestemming saldo
Hierover zijn geen schriftelijke vragen ingediend.
Dit punt wordt hiermee vastgesteld.

Bouw- en solidariteitsfonds.
De penningmeester geeft een korte toelichting. Voorgesteld wordt de rente te
verlagen van 5% naar 3%.
De aanwezigen gaan hiermee akkoord waarmee dit punt wordt goedgekeurd.

Het verlenen van decharge aan het Bondsbestuur.
Er klinkt applaus. De aanwezigen gaan akkoord met het verlenen van decharge
aan het bestuur.

Uitbreiding Bondsbestuur
Maarten Kox heeft zich bereid verklaard het Bondsbestuur te komen
versterken. Hij stelt zich in het kort voor.
Maarten is tuinder op Ons Buiten vanaf 2002. In het dagelijks leven werkt hij als
advocaat . Hij ondersteunt het bestuur al een tijd met juridische adviezen. Het
Bondsbestuur heeft aangegeven dat er behoefte is aan juridische ondersteuning.
Er moet een aantal zaken geregeld worden o.a. de tuchtcommissie moet nieuw
leven worden ingeblazen. Daarnaast moeten er procedures worden opgesteld
voor o.a. opzeggingen.
Er is geen behoefte onder de aanwezigen om hierover te stemmen dus daarmee
is Maarten Kox als lid van het Bondsbestuur benoemd.

PAUZE
De plaatsvervangend vicevoorzitter verzoekt vragen voor de rondvraag
schriftelijk in te dienen.

Voortgang vernieuwing en versterking Bond – ter vaststelling
Het bestuur verzoekt een akkoord op de aanpak zoals beschreven in de
toelichting van dit punt.
Opmerkingen:
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) had een presentatie van het bestuur
verwacht. Zij vraagt zich af of er niet heel veel punten zijn die nu naar voren
gebracht worden, bijvoorbeeld het opzetten van een nieuwe ledenadministratie,
juist omdat is vastgesteld dat de afdelingen steeds meer zelf gaan doen. Mocht
hierover positief worden gestemd dan wil zij graag meer weten over de financiële
kant, ook van de andere punten.
De penningmeester legt het belang van een goede ledenadministratie uit. Er zijn
op dit moment verschillende ledenadministraties in omloop waardoor er nog al
eens wat mis gaat. Het bestuur wil een ledenadministratie die zowel door kantoor
als door de tuinparken kan worden ingezien.
Er zijn inmiddels 2 presentaties geweest van bedrijven die een compleet pakket
aanbieden waarin ook de financiële administratie kan worden opgenomen. Een
tuinpark is echter niet verplicht om aan het financiële gedeelte mee te doen.
Daar kunnen zij voor kiezen. Marianne Kraaij is bezig de behoeften op de
tuinparken te inventariseren.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) informeert naar de kosten van het
pakket.

De penningmeester legt uit dat er een grote reserve beschikbaar is voor ICT
waaruit de kosten voor het nieuw aan te schaffen pakket kunnen worden
betaald.
Ons Buiten vraagt zich af of wij geen gebruik kunnen maken van de
bevindingen van de AVVN met betrekking tot de ledenadministratie. De AVVN
heeft ook een juridische afdeling waarvan de Bond misschien gebruik kan maken.
De penningmeester antwoordt dat hierover inderdaad contact is geweest met de
AVVN. Hieruit bleek dat de AVVN niet over een volledig pakket beschikt. Daarom
is gekozen om met 2 andere bedrijven verder te gaan.
Er is ook contact geweest met de juridische afdeling van de AVVN. De Bond had
op korte termijn een BTW-specialist nodig en daar kon de AVVN niet in voorzien.
Ans van Veen (De Groote Braak) verzoekt eveneens om meer duidelijkheid over
de kosten. Voor wat betreft de nieuwe ledenadministratie is zij van mening dat
de tuinparken ook hun wensen moeten kunnen aangeven.
Lieke Beijlsmit (Klein Dantzig) merkt op dat de tuinparken aan het
Bondsbestuur een mandaat hebben afgegeven om praktische zaken uit te
werken. Er moet een bepaalde mate van vertrouwen in het bestuur zijn om dit te
doen.
Els Knipscheer (Buikslotermeer) heeft een vraag over het groen (punt 4). Er
wordt gesproken over het aanstellen van een vaste kracht en zij informeert naar
het takenpakket. Zij vreest dat er zaken door elkaar gaan lopen.
Annemarie Gijzelaar legt uit wat de gedachte hierachter is. De voormalige
beheerder is gestopt en het lijkt het Bondsbestuur nuttig voor zowel de
tuinparken als het bondsbestuur zo iemand weer aan te gaan stellen. Het zijn
alleen nog maar gedachten, er is nog geen definitief besluit over genomen.
De penningmeester meldt nog dat de nadruk van de beheerderstaak ligt op grote
projecten, bijvoorbeeld het vervangen van een waterleiding. De bedoeling is dat
de vrijwilligers professionele ondersteuning krijgen.
Het is Els Knipscheer iets duidelijker geworden. Zij vindt nog dat we veel
aandacht aan het verkrijgen van het keurmerk moeten besteden.
Bert Kuit legt uit dat de gemeente eist dat we als tuinparken allemaal het
keurmerk hebben. Uiteraard is de Bond voorstander van het verkrijgen van het
keurmerk.
Wil Janssen (Tuinwijck) stelt dat er op sommige tuinparken problemen zijn die
op korte termijn moeten worden opgelost zoals verpaupering. We moeten de
bestaande situatie niet uit het oog verliezen.
Maarten Kox beschouwt dit als een van zijn taken.
Er komt nog een vraag waar de Bond hun stagiaires vandaan haalt en waar de
kosten voor deze stagiaires onder vallen.

De stagiaires worden gezocht en begeleid afhankelijk van het onderwerp, dus
bijvoorbeeld op het gebied van groen of juridisch. Het is niet vooraf te stellen
waar de kosten onder vallen.
Op de vraag van de plaatsvervangend vicevoorzitter om het punt “vernieuwing
en versterking” vast te stellen klinkt applaus.
De plaatsvervangend vicevoorzitter komt nog even terug op de decharge van het
bestuur. Naar aanleiding van het verschil dat vastgesteld is in de balans kan
eigenlijk geen decharge worden verleend. Mochten er problemen ontstaan dan
kan het zijn dat er tussentijds een vergadering bijeen geroepen moet worden om
alsnog de balans goed te keuren.

Openstaande punten vorige vergaderingen
De plaatsvervangend vicevoorzitter geeft het woord aan Annemarie Gijzelaar.
Van de vorige vergadering resteren 2 openstaande punten, allebei van Jolanda
Kampman.
Langere openstelling van de parken. Uit de pilot die gehouden is, is naar voren
gekomen dat 18 parken voor langere openstelling zijn. 5 parken willen dit niet.
Parken hebben in hun huishoudelijk reglement de openstelling al aangepast,
echter in de huurcontracten met de gemeente staat openstelling van 1 april tot 1
oktober. We moeten dus hierover met de gemeente in overleg. Dit betekent niet
dat de parken nu op 1 oktober dicht moeten, maar er moet nog wel iets formeel
geregeld worden. Bij de gemeente zijn op dit moment reorganisaties aan de
gang. De Bond pleit ervoor om binnen de gemeente één contactpersoon te
hebben voor alle parken.
Wil Kok (Sloterdijkermeer) informeert naar de verzekeringskant bij langere
openstelling.
Dit is al besproken met de verzekering en levert geen problemen op.
Het tweede openstaande punt ging over de bestuurdersaansprakelijkheid.
Annemarie Gijzelaar leest een bericht van de AON voor. De bestuurders van de
parken zijn meeverzekerd in de polis omdat het geen zelfstandige
rechtspersonen zijn. De bestuurders van de tuinparken zijn niet aansprakelijk. Er
is een overleg geweest met de AON. Op dit moment worden alle lopende
verzekeringen van de Bond doorgelopen. Wij verwachten daar deze maand een
reactie op van AON.
Georgine Bom-Roosblad (de Vijf Slagen) heeft contact gehad met AON. Hieruit
bleek dat AON verwacht dat een bestuurder een schade beoordeelt en hiervoor
tekent. Zij vindt dat te ver gaan.
De penningmeester legt uit dat er een handtekening onder moet omdat het
bedrag dat wordt uitgekeerd in eerste instantie naar het bestuur gaat. Het
bestuur draagt vervolgens zorg voor uitkering aan het tuinpark. Dat heeft te
maken met het reglement en de statuten van de Bond. De bestuurder hoeft niets
te checken, dat doet de verzekeringsexpert.

Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) wil dit graag op papier hebben omdat zij
wel heeft moeten uitkeren aan een tuinder.
Georgine Bom-Roosblad (de Vijf Slagen) heeft gehoord van de expert dat zij
akkoord moest gaan met het bedrag.
De penningmeester is van mening dat deze expert niet juist heeft gehandeld. Hij
verzoekt Georgine dit verhaal op papier te zetten met het schadegeval erbij. Dit
is niet de bedoeling. Afdelingsbestuurders zijn geen verzekeringsexperts.

Presentatie Bondskantoor
Annemarie Gijzelaar geeft de presentatie.
De presentatie laat zien hoeveel mensen er op dit moment op het Bondskantoor
werkzaam zijn. Er wordt nog gezocht naar een vaste kracht op contractbasis die
zich bezig gaat houden met financiële zaken.
Annemarie Gijzelaar legt uit wat er tot nu toe op het kantoor gerealiseerd is.
Er was een grote achterstand in de beantwoording van mails, er moest veel werk
verzet worden voor een op handen zijnde accountantscontrole. Daarnaast was
het belangrijk om de organisatie te begrijpen. Het was soms een administratieve
zoektocht.
Het eerste wat op de rit gezet moest worden was de onderhoudsbijdrage 2013.
In 2014 is deze bijdrage uitbetaald.
Het Bondsbestuur was net aangetreden en er was een taakverdeling gemaakt
toen de heer Rodermond plotseling weg viel. De taken moesten opnieuw
verdeeld worden.
Intussen was er een brainstorm groep actief waarvan ook een presentatie is
geweest.
Wat is er tot nu toe bereikt?
De onderhoudsbijdrage 2013 is in kaart gebracht en uitbetaald.
De drukkerij is opgeheven omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt.
Daarnaast was ook het contract afgelopen.
Overzicht van de verschillende bankrekeningen en bankpassen.
Het faciliteren van de boekjes voor de tuinparken en de VROEGOP.
Er is een begin gemaakt met het updaten van de website.
Ideal betalingen via de website zijn mogelijk gemaakt.
Er is gestart met een incasso mogelijkheid voor de aspiranten.
Moderniseren van de ICT omgeving. Er wordt nu gewerkt met een server met
back-up.

Kort geleden zijn de speeltoestellen gecontroleerd. Is uitbesteed aan een
organisatie die hier veel kennis van heeft.
Er zijn AED’s aangeschaft. Reanimatietrainingen zijn opgestart.
De tuintaxaties zijn afgerond. Hierover wordt nog gesproken met de AON.
Marianne Kraaij heeft met de penningmeesters van de tuinparken gesproken
over wat er speelt en hoe alles loopt. Waar is behoefte aan? Veel tuinparken
vinden het financiële gedeelte belastend.
Wat is belangrijk voor 2015?
Alle procedures in kaart brengen.
Het boekhoudsysteem in combinatie met de ledenadministratie aanpakken.
ARBO. Wat is het ARBO deel op de tuinparken?
Centraal zaken inkopen tegen aantrekkelijke tarieven.
Hans Krijger (Ons Buiten). Dankt voor de presentatie en verzoekt deze op
schrift te krijgen. Antwoord: dat kan.
Henk Olthuis (Ons Buiten). Is blij met de presentatie en vindt het belangrijk dat
er aandacht aan de website besteed wordt.

Benoeming afvaardiging naar het AVVN.
Bij het Bondsbestuur zijn de volgende personen bekend:
S. van Oeveren (Wijkergouw), Ligthart (Anneke Jansen, de Groote Braak). Zij
zijn niet aanwezig en het is niet duidelijk of deze personen zich hebben
opgegeven voor het komende congres (20 juni).
Het Bondsbestuur gaat wel naar het congres.
Het bestuur gaat een oproep doen in de volgende bondsvergadering om een
afvaardiging samen te stellen voor de AVVN congressen.

Rondvraag
Lissabon.
1. Afdelingsbestuurders staan niet meer in het Handelsregister.
Antwoord: Maarten Kox gaat dit oppakken. Het is de bedoeling dat er gekeken
wordt of het mogelijk is om de taken van de afdelingsbestuurders wel in het
Handelsregister te omschrijven.
2. Rabo rekening. Er is op 17 mei een brief gestuurd naar het Bondskantoor
die nog niet beantwoord is.
Antwoord: Wordt beantwoord.

Bomen in de windsingel en het onderhoud daarvan. Er is na drie maanden nog
niets gebeurd. Hoe gaat dit verder.
Antwoord:Bert Kuit komt hierop terug in het regio overleg.
De plaatsvervangend vicevoorzitter merkt nog op dat de Bond bezig is met het
hernieuwd organiseren van het regio overleg.
De Vijf Slagen
Wat kan de Bond doen voor bestuursleden die steeds weer te maken krijgen met
vernielingen op het park?
Antwoord:Contact zoeken met de wijkagent. Van elk incident een foto maken.
Buikslotermeer
Aantal brieven gestuurd waar nog geen reactie op is ontvangen.
Antwoord: Er wordt zo snel mogelijk op gereageerd.
Er is op 9 september 2014 een brief aan het bestuur gestuurd over de elektra op
de tuinparken. Gevaarlijk en fraude gevoelig. Advies om dit systeem niet meer
toe te passen. Vindt het jammer dat het bondsbestuur niet gereageerd heeft.
Antwoord: Dit hoort eigenlijk niet thuis in de Bondsvergadering, maar in een
afdelingsvergadering.
Rookoverlast op het park. Degene die dit punt heeft ingebracht heeft gepleit om
hout als brandstof te verbieden op alle tuinparken. Het afdelingsbestuur gaat hier
niet in mee. Hij heeft zijn lidmaatschap opgezegd.
Antwoord: Dit moet met het afdelingsbestuur besproken worden.
Eigen Hof
Wijziging van het tuchtreglement.Verwijzing naar een mail aan de
penningmeester van 20 mei.
Antwoord: Hopelijk is het duidelijk dat de mails nog niet beantwoord zijn.
Het gaat erom dat er te weinig leden in de tuchtcommissie zitten.
Antwoord: In eerste instantie al dit soort vragen bij het Bondskantoor
neerleggen. Zij verdelen de vragen aan de personen die ze moeten
beantwoorden.
Henk Olthuis (Bretten)
Aandacht voor onderhoud watergangen.
Dit is geen vraag maar een verzoek aan het Bondsbestuur om aandacht hiervoor.
Konijnenplaag.
De konijnenplaag komt op meerdere tuinparken voor.

Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) meldt dat zij binnenkort een sessie gaan
organiseren over konijnen. Zij hebben een stadsecoloog en nog een aantal
mensen uitgenodigd om hierover informatie te komen geven.
Op de vraag of andere tuinparken hiervoor worden uitgenodigd wordt
bevestigend geantwoord. Zodra er een datum bekend is wordt dit naar de
tuinparken gecommuniceerd.
Goed initiatief.
De Groote Braak
Wat is het verschil in de taken van het bestuur en het kantoor en kunnen deze
worden omschreven? Wat gebeurt er met vragen die gestuurd worden?
Antwoord:
Op het moment dat er een vraag binnenkomt van een tuinpark op het
Bondskantoor dan beoordeelt het Bondskantoor wie de vraag kan beantwoorden.
Mochten er onduidelijkheden of discussiepunten zijn dan gaat het naar het
Bondsbestuur.
Hoogte van de prijzen van de hoofdgebouwen van het tuinpark, terreinen en
hertaxatie.
Antwoord: Dit punt is neergelegd bij AON en daar komt binnenkort uitsluitsel
over. Waarschijnlijk gaat alles opnieuw getaxeerd worden.
Vraag van de PR commissie. Zijn er nog mensen die goed zijn in het opzetten
van een communicatieplan? Opgeven bij Paula van der Pol.

Sluiting
De plaatsvervangend vicevoorzitter sluit de vergadering met dank aan alle
aanwezigen voor hun komst.
Dank aan de mensen van de kantine voor hun inzet, mensen van de techniek die
de presentatie mogelijk hebben gemaakt, Nancy en Marianne voor de registratie
van de aanwezigen en de notuliste voor de notulen.
De volgende Bondsvergadering is op donderdagavond 10 december 2015.
Locatie wordt nog nader bekendgemaakt.

