Verslag van de 109e Bondsvergadering van de
BOND VAN VOLKSTUINDERS
gehouden op donderdag 10 december 2015 op Tuinpark De Bretten
De voorzitter van De Bretten heet de aanwezigen welkom op het tuinpark.
OPENING DOOR DE VICEVOORZITTER
Alvorens de vergadering te openen verzoekt de vicevoorzitter de aanwezigen een
minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan allen die de afgelopen
periode zijn overleden en met name Theo van der Horst, de oud voorzitter. De
vicevoorzitter leest de toespraak voor die hij bij het afscheid van Theo van der
Horst heeft gehouden.
De vicevoorzitter verwelkomt de afgevaardigden van de afdelingen, de
vertegenwoordigers van de bondscommissies, de leden van verdiensten en
ereleden en de AVVN vertegenwoordigd door Chris Zijdeveld en later zal ook
Ruud Grondel aanschuiven.
Van een aantal afdelingen zijn afgevaardigden afgemeld. Het exacte aantal wordt
later bekend.
Vervolgens stelt hij de mensen aan de bestuurstafel voor:
Annemarie Gijzelaar, hoofd Bondsbureau
Shreyas de Jong, algemeen bestuurslid
Ralf Grevelink , penningmeester
Okke Peijters, vicevoorzitter
Maarten Kox, secretaris
Bert Kuit, algemeen bestuurslid groen
Francien Verberk, notulen
Bij binnenkomst zijn de aanwezigen ontvangen door Nancy van der Heide,
Hennie Tilstra en Irene Wibier. Niet aanwezig zijn Marianne Kraaij en Lisa Meckel
(een nieuwe kracht op het bondskantoor).
Wanneer er op personen gestemd moet worden zal gebruik worden gemaakt van
de stemkaarten.
De vicevoorzitter verklaart de vergadering voor geopend.
INGEKOMEN STUKKEN
1. Dhr. Van Lieshout (Nut en Genoegen) heeft twee stukken ingediend die
tijdens de rondvraag aan de orde zullen komen.
2. Konijnenproblematiek. Dit wordt bij de mededelingen besproken.
3. Vraag van Lieke Beijlsmit (Klein Dantzig) over de accountant. Hierover
meldt de vicevoorzitter dat het bestuur onderzoek doet naar een andere
accountant.
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4. Brief van de Belastingdienst inzake de BTW. Dit zal bij agendapunt 9 ter
sprake komen.
VASTSTELLING AGENDA
Punt 8, vaststellen van contributies, bijdragen en heffingen, wordt gewijzigd in
punt 9b. De reden hiervan is dat het logischer is om eerst de begroting vast te
stellen en daarna de contributies.
Punt 9, vaststellen begroting, wordt punt 9a.
Toegevoegd wordt punt 9c over de BTW.
De vicevoorzitter stelt voor de pauze na punt 9 in te lassen.
Na de pauze zullen er nog presentaties verzorgd worden door de PR Commissie
en de Jubileum Commissie. Dit zijn nieuwe commissies en het bestuur is hier erg
blij mee.
VASTSTELLEN NOTULEN 108E BONDSVERGADERING
Opmerkingen:
Lidy Beemster (Eigen Hof) heeft een brief ingezonden over bouwsels op de
tuin en de duizendknoop. Zij heeft daar nog steeds geen antwoord op ontvangen.
Antwoord: de vraag over de bouwsels moet door de Bouwcommissie beantwoord
worden en op de vraag over de duizendknoop zal Bert Kuit bij de mededelingen
verder ingaan.
Erik Roodnat (Waterland) heeft een vraag over pagina 2 van de notulen
inzake de brief van De Groote Braak waarin sprake is van de rol van de
voorzitter. Heeft dit betrekking op de bondsvergadering of op de
afdelingsvergadering?
Antwoord: dit heeft betrekking op de afdelingsvergadering. Voor de duidelijkheid
zal dit worden aangescherpt in het verslag. Dit punt zal op de volgende
vergadering terugkomen.
Erik Roodnat heeft nog een tweede vraag over het gedeelte na de notulen
namelijk de toelichting op de financiële zaken.
De vicevoorzitter stelt voor dit bij de mededelingen te behandelen.
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.
MEDEDELINGEN
Inschrijving Kamer van Koophandel
De secretaris heeft een mededeling met betrekking tot de inschrijving bij de
Kamer van Koophandel. Het bondsbestuur heeft besloten om alleen de
bestuurders in de Kamer van Koophandel inschrijving te vermelden, dus niet de
afdelingsbestuurders. Alleen het bondsbestuur is gerechtigd naar buiten te
treden.
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Edo Polak (Eigen Hof) begrijpt dat dit voor de hand ligt voor grote projecten,
zoals het waterleidingproject, maar er zijn natuurlijk ook kleine overeenkomsten
bijvoorbeeld een internetaansluiting. In welke gevallen kunnen de
afdelingsbestuurders zelf nog naar buiten toe optreden, is er een financiële
grens?
Antwoord:
Kleine aankopen, zoals voor de kantine, kunnen als afdeling wel gedaan worden.
Bij twijfel advies aan het bestuur vragen. De secretaris stelt voor een stukje te
schrijven voor de Vroegop met een duidelijke uitleg.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) heeft twee opmerkingen over dit
punt.
In het reglement staat dat het beheren van de financiële middelen een taak is
van het afdelingsbestuur. Daar moet dus naar gekeken worden.
Zij vindt dat er een plan moet komen hoe bijvoorbeeld pasjes voor leveranciers
moeten worden aangevraagd, bij wie en op wat voor termijn je antwoord krijgt.
Misschien kunnen we met elkaar een termijn van 14 dagen afspreken net zoals
bij de beantwoording van e-mails.
Antwoord:
Een termijn van 14 dagen vastleggen is niet haalbaar i.v.m. drukke
werkzaamheden.
De Kamer van Koophandel inschrijving is gewijzigd omdat er ook mensen in voor
kwamen die geen lid meer zijn of zelfs overleden zijn. Er moet goed bekeken
worden wat wel op een tuinpark geregeld kan worden en wat via het bestuur
moet lopen.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) vindt het niet duidelijk welke zaken
een afdeling zelf kan regelen en wat door het bondsbestuur gedaan moet
worden. Zij verzoekt dit op de agenda voor de volgende vergadering te zetten.
Ans van Veen (de Groote Braak) vraagt zich af waarom dit soort zaken niet
eerst in een bondsvergadering met elkaar zijn besproken. Waar staan de
afdelingen nog? Zij vindt dat er snel moet worden geschakeld en kan het bestuur
dit waarmaken?
De penningmeester neemt het woord en legt uit dat deze kwestie, wie doet wat,
ook in relatie tot derden moet worden bezien, namelijk mensen die van buiten
naar de bond en haar afdelingen kijken. Bij het onderwerp over de BTW zal dit
opnieuw ter sprake komen.
Volgens de statuten en reglementen zijn alleen de bondsbestuurders
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bond.
De statuten en reglementen zullen naar aanleiding van dit overleg goed moeten
worden doorgelicht.
Renske Miedema (Amstelglorie) Voor het aanvragen van pasjes bij
bijvoorbeeld de Makro en Staples is een Kamer van Koophandel inschrijving
nodig. Hoe wordt dit geregeld?
Annemarie Gijzelaar meldt dat er in januari begonnen wordt met het
inventariseren van het aantal passen wat op de tuinparken in omloop is. Na de
inventarisatie zal er bij de parken geïnformeerd worden wie er een pas nodig
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heeft, bijvoorbeeld voor de Makro. Het aanvragen van de passen loopt via het
bondsbureau.
Mevrouw van Amstelglorie informeert of het de bedoeling is dat bijvoorbeeld
het uitbaggeren van de sloot via het bondsbestuur loopt.
Antwoord:
Dit is inderdaad zo omdat het om een grote uitgave gaat.
Dagelijkse zaken, zoals in het geval van wateroverlast en calamiteiten, moeten
door het tuinpark zelf worden geregeld.
Erik Hooiberg (Ons Buiten)
De heer Hooijberg (Ons Buiten) spreekt uit niet te begrijpen waarom het
Bondsbestuur aanstuurt op centralisatie van de ledenadministratie en
centralisatie van de financiële administratie, daar waar de trend in grote en
middelgrote organisaties juist is om de verantwoordelijkheid daarvoor zo laag
mogelijk neer te leggen. Gezien de onduidelijkheden over deze en andere zaken
is hij van mening dat er een taken-, bevoegdheden-, en
verantwoordelijkhedenoverzicht zodat het voor besturen van tuinparken en het
bondsbestuur duidelijk wordt hoe een en ander geregeld is.”
De vicevoorzitter vindt dit een waardevolle suggestie en deze zal meegenomen
worden in de verdere uitwerking.
Ronald van Dijk (penningmeester van De Bretten) vindt het duidelijk als er
gesteld wordt dat het bestuur alle overeenkomsten en contracten moet tekenen.
De vicevoorzitter wil duidelijkheid verschaffen naar de leden toe.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) leest art. 8 van het
afdelingsreglement voor en met name over het beheer van de financiële
middelen. Daar ligt volgens haar het schemergebied.
Contactpersoon gemeente.
Wij hebben binnen de gemeente nu een vaste contactpersoon wat hopelijk gaat
helpen bij het beantwoorden van een aantal vragen.
Bouwcommissie.
Het bondsbestuur heeft de bondsbouwcommissie gevraagd een herziening op te
starten van de bouwvoorschriften. Hierbij het verzoek aan de afdelingen en de
bouwcommissies van de afdelingen om met ideeën en suggesties richting de
bondsbouwcommissie te komen over eventuele wijzigingen.
De bondsbouwcommissie gaat ook bezoeken afleggen aan de afdelingen om een
beeld te krijgen hoe het gaat op een tuinpark. De bondsbouwcommissie doet dit
niet om te controleren, maar om van elkaar te leren. Dit is bij Nut en Genoegen
al gebeurd.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) is het met de vicevoorzitter eens dat
het een erg prettige bijeenkomst was en vindt het een goed initiatief.
Bezetting bondskantoor.
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Er zijn met Brian gesprekken gevoerd en er is inmiddels een traject gestart om
afscheid van hem te nemen.
Met Marianne Kraaij is een vast dienstverband aangegaan.
Dhr. Roetgers (de Groote Braak) wil weten of het niet de bedoeling is om
iemand eerst voor te dragen voordat hij of zij in dienst komt.
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Antwoord:
Dit geldt voor bestuursleden en voor leden van de commissies, maar niet voor
werknemers op het bondsbureau.
Decharge jaarrekening
Tijdens de vorige vergadering is door de aanwezigen decharge verleent op de
jaarrekening maar wel onder voorwaarde.
Die voorwaarde is nu ingevuld dus de vicevoorzitter stelt hiermee vast dat de
balans correct is en dat decharge is verleent.
Konijnenoverlast. Vraag van Nut en Genoegen.
Er is uitgebreid onderzoek gedaan en er is vastgesteld dat konijnen onder de
flora en faunawet vallen. Voor het bejagen moet dus een jachtvergunning
worden aangevraagd en de kans om een vergunning te verkrijgen is nihil.
Dhr. Van Lieshout (Nut en Genoegen) krijgt het woord. De konijnen
veroorzaken zowel materiële als emotionele schade in de tuinen. Een oplossing
zou zijn het uitzetten van fretten. Hiervoor moet door het bondsbestuur een
verzoek worden ingediend bij de gemeente. De organisatie die via fretten
konijnen vangt heeft een grondgebruikersverklaring nodig.
De penningmeester maakt hierbij nog de kanttekening dat het kan zijn dat
uiteindelijk de verhuurder, de gemeente, zo’n verklaring moet aanvragen.
Henk Olthuis (de Bretten) vindt de opmerking van de vicevoorzitter over de
flora en faunawet wat kort door de bocht. Alle dieren vallen onder deze wet,
maar er zijn zes soorten die niet beschermd zijn en daar vallen de konijnen
onder. Het probleem is volgens hem op te lossen.
Duizendknoop
Bert Kuit meldt dat het probleem van de duizendknoop naar de
voorjaarsvergadering wordt verplaatst zodat daar over gestemd kan worden.
Ook de berenklauw is een probleem op de tuinparken.
Dhr. Burleson (de Vijf Slagen) heeft vorig jaar een vraag gesteld hoe om te
gaan met machtigingen. Nu twee vergaderingen verder heeft hij nog geen
antwoord gekregen.
De vicevoorzitter stelt voor hier bij de rondvraag op terug te komen.
HET ACTIVITEITENPLAN VAN HET BONDSBESTUUR VOOR HET KOMENDE
BOEKJAAR.
Opmerkingen:
Erik Roodnat (Waterland) heeft een vraag over punt 5a van de toelichting:
visitatie bondsbouwcommissie. Kan in het activiteitenplan worden opgenomen
dat niet alleen de bondsbouwcommissie langs komt maar ook andere
commissies?
Antwoord:
Er zijn nu twee commissies die de parken bezoeken te weten de bondsbouwcommissie en de financiële commissie.
Als er in de vergadering behoefte bestaat dit verder uit te breiden dan zal
daarnaar gekeken worden.
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Anne-Marieke Raukema (Amstelglorie) heeft een paar vragen en
opmerkingen:
Punt 1 juridische aangelegenheden: Zij zou erg blij zijn met punt 1a en b:
ondersteuning afdelingen en opstellen heldere procedures.
Punt 2a doorlichting tuinparken. Wat is daar het doel van?
Antwoord:
In de praktijk blijkt dat niet alle financiële verslagen op de tuinparken duidelijk
zijn. Er zijn toch met regelmaat parken waar op een bepaald moment problemen
ontstaan omdat een aantal zaken niet goed geregeld is. Het is goed dat er af en
toe een extern iemand kijkt naar de gang van zaken op het park.
Zij informeert verder of het handig is om een planning te maken wanneer welke
parken aan de beurt zijn.
Antwoord:
Het bezoek is niet als controle bedoeld maar alleen om te kijken hoe alles loopt.
Is de implementatie van Afas verplicht?
De penningmeester komt hier later op terug.
Welke 3 parken hebben het keurmerk natuurlijk tuinieren?
Antwoord:
Dat zijn Wijkergouw, de Groote Braak en Nut en Genoegen.
Punt 4c: nut en noodzaak van een projectmanager. Is dit een betaalde of
vrijwillige kracht?
Antwoord:
Het is de bedoeling dat het een betaalde kracht wordt. Iemand die de parken
met raad en daad bijstaat.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) informeert of de projectmanager wel
aan de afdelingen wordt voorgesteld voordat hij wordt aangenomen en of de
afdelingen suggesties mogen doen over de invulling van het takenpakket.
Antwoord:
Dat is juist en de vicevoorzitter doet een oproep om suggesties naar het
bondsbestuur te sturen.
Het activiteitenplan 2016 wordt vastgesteld.
VOORSTEL WIJZIGINGEN TUCHTREGLEMENT
De secretaris geeft een korte toelichting.
In het oude tuchtreglement staat dat een afdelingsvoorzitter niet in de
Tuchtcommissie mag zitten. Edo Polak was secretaris van de tuchtcommissie
maar omdat hij afdelingsvoorzitter werd moest hij aftreden. Daardoor was er
geen Tuchtcommissie meer omdat deze uit minstens 3 leden moet bestaan. Edo
Polak heeft aangegeven weer heel graag als secretaris van de Tuchtcommissie te
willen fungeren.
Dat is ook de reden om het tuchtreglement aan te passen.
Tevens staat in het tuchtreglement een verjaringstermijn van een half jaar. In de
praktijk is gebleken dat een overtreding die bijvoorbeeld in oktober gebeurd was,
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pas bij de start van het nieuwe seizoen ontdekt werd waardoor de termijn van 6
maanden was verstreken.
Naast Edo Polak zijn er op dit moment 5 andere kandidaten voor de
Tuchtcommissie.
Het is van belang in deze vergadering de wijzigingen te laten ingaan zodat de
leden gekozen kunnen worden en de Tuchtcommissie vanaf januari aan het werk
kan.
Opmerkingen:
Henk Olthuis (de Bretten). Ondersteunt de visie van de Bond in deze zaak. Hij
is van mening dat een afdelingsvoorzitter in de Tuchtcommissie de behandeling
van een bepaalde zaak moet kunnen weigeren omdat hij bijvoorbeeld geen
oordeel wil geven over een buurtuinpark.
Antwoord:
Een zaak moet door 3 mensen worden behandeld dus er zijn altijd voldoende
mogelijkheden.
Renske Miedema (Amstelglorie). Naast de Tuchtcommissie bestaat er ook
een Commissie van Beroep. Is deze ook niet in bedrijf?
Antwoord:
De Commissie van Beroep moet uit minimaal 5 leden bestaan. Op dit moment
zijn er slechts 4 leden. Op de volgende bondsvergadering staat de Commissie
van Beroep op de agenda. Nieuwe kandidaten kunnen zich melden.
Moet het begrip “verjaringstermijn” niet worden vervangen door “niet
ontvankelijk” om verwarring te voorkomen.
Antwoord:
Er is een verschil in de tekst van de toelichting en zoals het in het reglement
moet staan.
Ans van Veen (de Groote Braak)
Dit onderwerp is in de afdelingsvergadering besproken en er wordt toch gevreesd
voor belangenverstrengeling.
Zij stelt voor het twee jaar te proberen zonder het reglement te veranderen en
eventueel bij de AVVN aan te kloppen in voorkomende gevallen.
Antwoord:
De reglementswijziging moet sowieso doorgevoerd worden om de
tuchtcommissie aan de slag te krijgen. Daarnaast zijn bijna alle kandidaten die
zich hebben aangemeld geen bestuurslid.
Het is goed dat tuinparken hierover vergaderen maar de kandidaten kunnen niet
worden aangesteld als het reglement niet wordt aangepast.
Wat betreft de opmerking van de Groote Braak om de AVVN in te schakelen
meldt de vicevoorzitter dat er al een Commissie van goede diensten, een
Tuchtcommissie en een Commissie van Beroep is. De vraag is of we nog efficiënt
bezig zijn om nog een commissie in te schakelen.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen).
Ook bij Nut en Genoegen is het in de afdelingsvergadering besproken en zij
vonden het een goed idee. Zij verzoekt het bestuur een uitleg te geven over de
werkwijze van de Tuchtcommissie.
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Edo Polak (Eigen Hof), voormalig secretaris van de tuchtcommissie meldt,
naar aanleiding van de opmerking van Ans van Veen, dat er al een proefperiode
geweest is. In 2009, toen het reglement is opgesteld, heette de Tuchtcommissie
nog Geschillencommissie. Toen waren afdelingsbestuurders wel welkom en dit
heeft nooit enig probleem opgeleverd.
Anne-Marieke Raukema (Amstelglorie) vindt het wat voorbarig om nu te
gaan stemmen over wijzigingen van het tuchtreglement. Zij is van mening dat er
eerst gestemd zou moeten worden of het wenselijk is dat er een Tuchtcommissie
komt waar afdelingsbestuurders zitting in hebben. Tevens informeert zij naar de
verjaringstermijn.
De secretaris legt nogmaals uit waarom de verjaringstermijn zou moeten worden
gewijzigd.
Anne-Marieke Raukema vindt dat een en ander op een onduidelijke manier in
de Vroegop is vermeld. Naast de nieuwe tekst had ook de oorspronkelijke tekst
moeten staan.
Er wordt overgegaan tot stemming. Dit wordt per artikel gedaan.
Als eerste wordt gestemd over artikel 3 Onverenigbaarheden, het eerste
bolletje. Het betreft hier de nieuwe tekst.
38 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Aangenomen.
Vervolgens wordt gestemd over artikel 3, het tweede bolletje. Het gaat hier ook
om de nieuwe tekst.
44 stemmen voor en 1 stem tegen. Aangenomen.
Nu volgt de stemming over artikel 8, de aangifte.
Met 45 stemmen voor en 0 tegen is ook deze tekst aangenomen.
Erik Hooiberg merkt op dat hij het niet juist vindt dat er een Tuchtcommissie
wordt aangesteld als de commissie van beroep ontbreekt.
Antwoord:
Het is ongewenst om tot de voorjaarsvergadering te wachten met het installeren
van de tuchtcommissie om dan ook de Commissie van Beroep in werking te laten
treden.
HET VASTSTELLEN VAN DE BEGROTING
De penningmeester vindt het jammer dat er geen vragen over dit onderwerp
voor de vergadering zijn binnengekomen en hij informeert of er op dit moment
nog vragen zijn.
Henk Olthuis (de Bretten). In de begroting van 2015 staat bij de
reserveringen een bedrag van € 51.000. Echter in de Vroegop van het voorjaar
staan hele andere bedragen.
Antwoord:
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In een begroting worden bepaalde reserveringen opgenomen. De Bond is een
vereniging en maakt dus geen winst. Als er een bepaald resultaat is behaald
wordt daar een bestemming voor gezocht. Dit kan worden toegewezen aan de
reserves waardoor de begroting kan afwijken van het jaarresultaat.
Ronald van Dijk. (De Bretten). Er is zojuist gemeld dat Marianne Kraaij in
vaste dienst komt. Heeft dit invloed op de kosten voor interim personeel?
Antwoord:
De kosten voor het interim personeel gaan inderdaad omlaag. Daarentegen gaan
de kosten voor het vaste personeel omhoog. Er is in de reserves rekening mee
gehouden dat er meer interim personeel nodig kan zijn.
Erik Roodnat (Waterland). Voor het onderhoud van het gebouw is niets
gereserveerd. Zijn er middelen als er wel iets gedaan moet worden?
Antwoord:
Het gebouw is nog niet zo oud en in goede staat. Er worden geen kosten
verwacht.
Reservering keurmerk natuurlijk tuinieren. Als die post op 0 staat betekent het
wel dat de tuinen mogen deelnemen.
Antwoord:
Dat is juist.
Kunnen de begroting en de balans in zijn totaliteit in de Vroegop worden
gepubliceerd?
Antwoord:
Het gaat om twee verschillende zaken. De balans heeft betrekking op de
jaarcijfers en daar vindt de accountantscontrole op plaats. Maar de begroting is
een voorstel hoe de financiën in 2016 worden verdeeld.
De eindbalans van 2015 is er nog niet dus kan niet gepubliceerd worden.
Erik Roodnat (Waterland).
Er is veel geld gereserveerd voor de Jubileumcommissie.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) merkt op dat € 100.000 voor een
feest van de Bond met alle tuinparken echt niet te veel is.
Zij heeft nog een vraag waarom de juridische kosten verhoogd zijn van € 10.000
naar € 20.000. Is dat een verhoging van kosten in verband met het BTW
vraagstuk of komen er straks hogere kosten uit de activiteiten van de
Tuchtcommissie?
Antwoord:
Dit zijn twee verschillende posten. Het gaat om juridische en advieskosten, bijv.
inderdaad de BTW kwestie en er is een keer geprocedeerd. Een deurwaarder
hoort bij de juridische kosten.
De Tuchtcommissie kan een straf opleggen en eventueel tot royement overgaan.
Wordt hier geen gevolg aan gegeven dan kan een gerechtelijke procedure volgen
wat dan weer valt onder juridische kosten.
Mevr. Ten Brije (Tigeno) merkt op dat de kosten voor de website op 0 staan
en informeert of de mensen op het bondskantoor de website zelf gaan bijhouden.
Antwoord:
10

Deze kosten komen uit de reserves.
Er zijn geen verdere vragen meer en de begroting wordt vastgesteld.
Hiermee is ook het volgende agendapunt vastgesteld namelijk
DE CONTRIBUTIES EN HEFFINGEN.
INGEKOMEN STUK VAN DE BELASTINGDIENST
De penningmeester krijgt het woord.
De Bond heeft een gesprek gehad met de Belastingdienst over de BTW dat in
goede harmonie verlopen is. Wij hebben de Belastingdienst Amsterdam gevraagd
om een formeel standpunt in te nemen ten aanzien van de BTW plicht van de
Bond. De Bond werd uitgenodigd haar mening op papier te zetten. Vervolgens
heeft de Belastingdienst gemeld dat de visie van de Bond niet juist is en dat zij
hierover geen goed standpunt kunnen innemen.
Zij achten de Bond dus BTW plichtig en daarbij ontving de Bond 6
aangifteformulieren. De Bond is het hiermee niet eens en is bezig weer met de
Belastingdienst in gesprek te komen om uit te leggen wat de Bond doet en voor
een deel niet onder de BTW plicht valt. We zijn een hobbyvereniging die niet
bezig is met commerciële activiteiten.
Het vervelende is dat er aangifteformulieren zijn uitgereikt met daaraan
gekoppeld een termijn en die formulieren moeten worden ingeleverd. Wij
moeten aangifte doen over de periode 2011 tot en met 2015 en het eerste
kwartaal van 2016. De Bond als geheel wordt geacht aangifte te doen. Voor de
Belastingdienst geldt de Bond als de rechtspersoon. De tuinen zijn geen
rechtspersoon.
Wij moeten dus nu alles gaan controleren en dat kan alleen maar als we de
administraties centraal gaan beheren. Dat betekent niet dat de tuinen door de
Bond bestuurd gaan worden maar we moeten boekhoudkundig alles bij elkaar
kunnen brengen. Handmatig is dit niet te doen. Tussen nu en ongeveer half
januari moet iedereen dus in Afas gaan werken. Voor de ledenadministratie was
dit al zo. We gaan zo goed mogelijk proberen vorm te geven aan de
administratie.
De vicevoorzitter geeft de aanwezigen de gelegenheid hierop te reageren.
Vragen en opmerkingen:
Dhr. Burleson (de Vijf Slagen) informeert naar de klokkenluider van
Kweeklust.
Antwoord:
De klokkenluider is opgezegd.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen). Is de BTW die je betaald hebt op
bijvoorbeeld de verbouwing van een clubhuis terug te vorderen?
Antwoord:
Dat is juist als het administratief allemaal goed aan te tonen is.
De verkoop van een tuinhuis staat hier buiten.
Renske Miedema (Amstelglorie) vraagt naar de argumentatie die de Bond
heeft aangevoerd naar de Belastingdienst.
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Antwoord:
Dat wordt een te lang en ingewikkeld verhaal voor deze vergadering.
De Bond ook over deze kwestie nog in contact treden met de AVVN.
Feit is nu dat we iets moeten doen met de brief van de Belastingdienst. Iedereen
moet hieraan zijn medewerking verlenen. Door de bondsvergadering wordt
uitgesproken dat de tuinparken 100% medewerking moeten verlenen aan een
centrale administratie anders kan de Bond haar verantwoordelijkheid naar de
Belastingdienst niet nakomen.
Georgine Bom (de Vijf Slagen) vraagt wat het voor de Nutstuinen betekent.
Zij hebben geen kantine inkomsten.
Antwoord:
Dat wordt dan een 0-aangifte.
Chris Zijdeveld (AVVN) heeft bij AVVN ervaring met de Belastingdienst en
verzoekt het bestuur met de AVVN contact op te nemen voordat er stappen
richting de Belastingdienst worden gezet.
Ans van Veen (de Groote Braak). De Groote Braak heeft grote uitgaven
gehad en dus ook BTW terug te vorderen.
Barend Coppens (Dijkzicht) Wij hebben een licentie op een
boekhoudprogramma en nu worden we verplicht om Afas te nemen. Hoe gaat
het bestuur hier mee om?
Antwoord:
Een en ander moet bekeken worden. Er zal altijd een overgangsfase zijn.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen)
Wat betekent het voor de facturen die naar alle tuinders uitgestuurd gaan
worden?
Antwoord:
Op dit moment niets.
Ronald van Dijk (De Bretten).
De kassa’s hebben geen BTW registratie. Kan de kantine niet worden los
gekoppeld van de tuinparken en ondergebracht worden in een stichting?
Antwoord:
Het probleem wordt dan verschoven. Het zijn dan inkomsten die ontstaan uit het
verpachten van de kantine.
Het bestuur komt in de 3e week van januari op dit onderwerp terug.
Na de pauze volgen er presentaties van de PR Commissie en van de
Jubileumcommissie.
PAUZE
Paula v.d. Pol, één van de vier leden van de PR Commissie geeft een presentatie
over de werkzaamheden van de commissie. De PR Commissie is in het leven
geroepen om de onderlinge communicatie en de communicatie naar buiten te
verbeteren.
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De presentatie zal op de website geplaatst worden.
Aan het eind van de presentatie krijgen de aanwezigen de opdracht mee een
slogan te bedenken met als ingrediënten in ieder geval “volkstuinen” en
“natuurlijk tuinieren” en “wij zijn het samen” dus verbondenheid benadrukken.
De deadline is in februari.
De vicevoorzitter dankt Paula voor haar presentatie en roept belangstellenden op
om zich te melden als lid van de PR Commissie.
Nu volgt de presentatie van de Jubileumcommissie die gegeven wordt door
Shreyas de Jong.
Het thema van de commissie is “verbinding”. Verbinding met elkaar als tuinders,
met de omgeving en met de stad. Het basisidee is een tuin 4-daagse.
De feestelijke afsluiting van alles wat er door het jaar heen is gedaan is op 2
september 2017.
De Jubileum commissie zoekt nog per tuinpark een vrijwilliger die zij kunnen
benaderen om ideeën uit te wisselen en vragen aan te stellen. Aanmeldingen
kunnen bij het Bondsbureau gedaan worden.
De vicevoorzitter dankt Shreyas voor haar presentatie en benadrukt nogmaals
dat het belangrijk is om uit te dragen wat volkstuinders doen en wat er op de
parken gebeurd.
BENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE TUCHTCOMMISSIE
De volgende leden hebben zich aangemeld:
Mevr. C. de Jong, Amstelglorie
Mevr. L.E. Berger, Ons Buiten
Mevr. L. Beijlsmit, Klein Dantzig. Afwezig.
Dhr. P. Slop, Eigen Hof. Afwezig.
Dhr. R. Limburg, aspirant. Afwezig.
Dhr. E. Polak, Eigen Hof. Secretaris van de Tuchtcommissie.
De vicevoorzitter stelt voor per persoon te gaan stemmen. De potentiële leden
worden in de gelegenheid gesteld zich kort te presenteren.
Alle leden worden bij acclamatie benoemd in de Tuchtcommissie.
RONDVRAAG
Jack van Lieshout (Nut en Genoegen).
Op het tuinpark is een enquête gehouden over de aanschaf van internet.
Vervolgens is er een onderzoek gestart bij een aantal bedrijven wat nogal wat
prijsverschillen heeft opgeleverd. Mochten er aanwezigen zijn die hier een
betaalbare oplossing voor hebben dan graag melden.
De vicevoorzitter meldt dat dit op meerdere tuinparken speelt en vindt het
belangrijk dat er, indien nodig, gezamenlijk ingekocht kan worden.
Als tweede punt stelt hij meer samenwerking voor tussen tuinparken onderling.
Nut en Genoegen wil het initiatief nemen en in het voorjaar de tuinparken
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uitnodigen om met elkaar te brainstormen over PR en jubileum en ervaringen op
allerlei gebieden uitwisselen.
De vicevoorzitter onderschrijft dit. Er zijn al een aantal zaken in gang gezet o.a.
het opnieuw starten van het regio overleg. Ook de ruimtelijke ordening speelt bij
sommige parken. Het is een continue gevecht tussen groen en bebouwing.
Henk Olthuis (De Bretten) meldt dat zij het internet probleem hebben
opgelost door een bankje te plaatsen voor het bestuursgebouw waar van wifi
gebruik gemaakt kan worden. Kost niets extra.
Anne-Marieke Raukema (Amstelglorie) heeft een vraag over de
vertegenwoordiging van Eigen Hof in de Tuchtcommissie met drie leden. Wat
gebeurt er als er een incident op Eigen Hof plaatsvindt.
Antwoord:
Het gaat om twee leden van Eigen Hof. Dhr. Limburg is nog aspirant.
De Tuchtcommissie bestaat uit zeven leden en een zaak wordt behandeld door
drie leden.
Geldt voor de nog op te richten Commissie van Beroep dat daarin ook geen
dubbelfunctie mag voorkomen? Hoe kun je voorkomen dat er geen ongewenste
uitwisseling plaatsvindt tussen de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep?
Antwoord:
Dit is in hetzelfde reglement geregeld als de Tuchtcommissie.
Door de vergadering worden zowel de leden van de Tuchtcommissie als de leden
van de Commissie van Beroep benoemd.
Lidy Beemster (Eigen Hof)
Voor het aanvragen van kapvergunningen bij de gemeente is een digid vereist.
Antwoord:
Het Bondsbureau heeft een digid en kan dus de kapvergunningen aanvragen.
Nu er een vaste contactpersoon voor de Bond is bij de gemeente kan ook de
problematiek met de bomen worden besproken. Het betreft ook wel eens bomen
die op het openbaar groen staan en dus eigenlijk van de gemeente zijn.
De tuinparken vallen niet meer onder de afzonderlijke stadsdelen maar onder
Vastgoed bij de gemeente.
Lidy Beemster vraagt of de bomen die door de storm gesneuveld zijn aan het
Bondsbureau moeten worden doorgegeven.
Antwoord:
Dit is niet nodig.
Ans van Veen (de Groote Braak)
Wanneer is het eerste regio overleg?
Is het mogelijk om de winter ledenvergadering op de middag te plannen?
Antwoord:
De planning voor het regio overleg wordt gemaakt en in januari wordt dit bekend
gemaakt.
De winter vergadering gaat volgende keer naar de middag.
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De vicevoorzitter bedankt de mensen van De Bretten voor de ontvangst en de
verzorging.
De voorjaarsvergadering staat gepland voor 11 juni 2016.
De AVVN vergadering is op 18 juni 2016.
SLUITING
De vicevoorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
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