Vragen rondvraag 11 juni 2016
VTV Water-land;
1. Verzoek toevoeging onder punt 9 overige bouwsels:
Prieel van hout of metaal, niet bevestigd aan het tuinhuis, waarvan de dakbedekking
kan worden verwijderd buiten het seizoen

2. Bouwreglement punt 10 Gas en Gastoestellen enz ; toevoeging na punt 10.14
Geisers dienen regelmatig ( 2 jaarlijks) goedgekeurd te worden op goede werking
door een gecertificeerd bedrijf.
Antwoord:
Wij zullen dit verzoek neerleggen bij de Bondsbouwcommissie en hen vragen dit mee te
nemen, indien mogelijk, in de herziening van het bouwreglement.
De TuinParken; Tigeno, Nieuw Vredelust, De Eendracht, Groote Braak, Dijkzicht
Hebben verschillende vragen ingediend mbt Winterbewoning.
Antwoord: De winterbewoning zal worden geëvalueerd in juli de ingebracht vragen zullen
daar in meegenomen worden.
Tuinwijck, Astrid Kuijper,
Vraag is het mogelijk om de ALV op een Tuinpark te houden
Antwoord: wij hebben dat tot nu toe steeds gedaan. Er is nu gekozen voor een externe
locatie omdat daarmee de randvoorwaarden zijn ingevuld ( geluid, Beamer, e.d.)
Ans van Veen , namens Amstelglorie, Lissabon, De Groote Braak en Ons Buiten
Vraag; Hoe gaat u om met kritische bestuurders;
Antwoord; Opbouwende kritiek is altijd welkom,
De Groote Braak
Vraag;
1. Aanpassen bouwvoorschriften
2. Brandpreventie
3. Grote uitgaven
Onduidelijk wat de vraag is
Eigen Hof , Lidy Beemster
1. Vraag mbt de kapvergunningen en een voorronde doen mbt welke bomen moeten
worden gekapt. en DigiD.

Antwoord; Wij hebben een Digid waarmee dit kan worden aangevraagd. Wellicht goed om in
een concreet geval/aanvraag een keer gezamenlijk te kijken hoe dit aan te pakken.
2. Is er een max m2 aan ’t terras en overkapping, 12, 15, 16, 18 m2 er was een pergola
van 5 meter lengte.
Antwoord; Deze vraag leggen wij bij de bouwcommissie neer.

Water-land Eric Roodnat
1. Vraag nav de notulen mbt de projectmanager er is geen functie-taakbeschrijving of
verder informatie.
Antwoord:
Op dit moment is deze functie nog niet verder ontwikkeld. Het klopt dat er geen informatie is.
2. Kan er gekeken worden of centrale inkoop als voorstel kan worden ingediend.
Bijvoorbeeld voor de winkels.
Antwoord;
Voorstel kan altijd ingediend worden op dit moment faciliteert de Bond de inkoop van zand
en schelpen enz . Indien dit via de bond loopt krijgt men korting. De parken kunnen zelf
bepalen wat zij willen bestellen.

Amstelglorie, Trudy Ruardy
Vraag mbt de planten van de zwarte lijst.
1.
2.
3.
4.

Wat houdt de zwarte lijst precies in
Verbod ja, wanneer gaat dit in
Wat is de wettelijke geldigheid van het verbod
Hoe ga je handhaven, sancties?

Antwoord;
Nu besloten is dat deze planten op de zwarte lijst komen moet het tuinreglement aangepast
worden. Dit zal gebeuren waarna deze aanpassing in de ALV van december 2016 moet
worden goedgekeurd.. Bovenstaande vragen zullen daarin meegenomen worden.
Amstelgorie , Renske Miedema
Vragen hebben betrekking op de BTW;
1. Contact AVVN hierover?
2. Is er een aanschrijving van de Fiscus? Is er bezwaar aangetekend?, is er beroep bij
de rechtbank ingesteld.?
3. Waarom is de fiscus van mening dat wij BTW plichtig zijn.
4. Welke argumenten heeft de bond aangevoerd om te laten zien dat wij een vrijwilligers
organisatie zijn?
5. Heeft de bond aangevoerd dat het jaarverslag niet geconsolideerd is en dat de
afdelingen zelfstandig een administratie voeren.

Antwoord;
1. Deze vraag is reeds op de bondsvergadering door de penningmeester beantwoord.
Het bondsbestuur heeft er voor gekozen om een specialist in te huren op het gebied
van de BTW van een gerenommeerd kantoor. Deze specialist kon snel gevonden
worden via het netwerk van een van de bondsbestuurders. Het bondsbestuur is ervan
overtuigd dat onze BTW specialist ons uitstekend ondersteunt.
2. Zoals al eerder is gemeld liggen er aangifte biljetten voor de periode 2016 en 5 jaar
terug. Wij zijn hierover in gesprek met de belastingdienst. Er is (nog) geen aanslag
opgelegd. Tegen een uitgereikt aangiftebiljet kun je geen bezwaar maken en dus ook
niet de zaak aanhangig maken bij de rechtbank. Dat kan uitsluitend n.a.v. een
beschikking en/of aanslag en die is er nog niet.
3. Vanwege de belastingwetgeving.
4.

Onze BTW specialist is vanaf het begin volledig op de hoogte van het feit dat de
Bond een vrijwilligersorganisatie is en een vereniging zonder winstoogmerk. Deze
argumenten zijn ook door hem op allerlei manieren onderbouwd richting de
belastingdienst.

5.

Het is omgekeerd, de belastingdienst heeft vastgesteld dat het jaarverslag niet
geconsolideerd is en aangegeven dat de Bond dit conform zijn statuten en
reglementen behoort te doen.

Amstelgorie A. Raukema.
1. Waarom is er geen oproep gedaan voor het AVVN congres, welke personen
vertegenwoordigen de tuinparken va Amsterdam.
Antwoord: Er wordt nooit een oproep gedaan voor het AVVN congres, De Bond wordt
vertegenwoordigd door het bestuur. Er zijn geen afgevaardigden op dit moment. Deze
kunnen in het najaar weer worden gekozen.
2. Taakverdeling Bondskantoor en Bondsbestuur en
Antwoord; Bondskantoor voert het beleid van het Bondsbestuur uit en heeft daarin een eigen
mandaat, verantwoordelijkheid en bevoegdheid.
3. De snelheid van reageren door het bondsbestuur op e-mails, als dat niet binnen 14
dagen kan hoe snel dan wel.
Antwoord: zoals aangegeven in de automatische reply, kan er het beste via het
bondskantoor worden gemaild daar kunnen de meeste mails / vragen beantwoord worden.
Indien nodig neemt het kantoor contact op met het bestuur of brengt de vraag in bij de
bestuursvergadering. Er kan geen tijd worden genoemd waarbinnen het Bondsbestuur
reageert dit is sterk afhankelijk van de persoonlijke (werk) situatie van de Bondsbestuurders.
4. Hoe krijgen we de herziene versie van de ALV van 10 december.
Antwoord: deze wordt middels een nieuwsbericht in Afas aan het bestuur verspreid en op de
website gepubliceerd.

