Verslag van de 107e Bondsvergadering van de
BOND VAN VOLKSTUINDERS
gehouden op donderdag 11 december 2014 op Tuinpark Tuinwijck

Appel
Van een aantal afdelingen zijn afgevaardigden afgemeld. Het exacte
aantal aanwezige afgevaardigden wordt bekendgemaakt zodra er een
hoofdelijke stemming moet plaatsvinden.
Opening
De vice-voorzitter (Okke Peijters) heet de aanwezigen welkom en bedankt
Tuinpark Tuinwijck voor de gastvrijheid.
Alvorens de vergadering te openen verzoekt de vice-voorzitter de
aanwezigen te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen ter
nagedachtenis aan de heer Rodermond die plotseling is overleden.
Vervolgens verwelkomt de vice-voorzitter alle afgevaardigden van de
afdelingen, de vertegenwoordigers van de bondscommissies, de leden van
verdiensten en ereleden en de AVVN vertegenwoordiger, de heer Hans van
Leeuwen.
De vice-voorzitter stelt de aanwezigen achter de bestuurstafel voor:
- Francien Verberk, notulen
- Bert Kuit, algemeen bestuurder
- Ralf Grevelink, penningmeester
- Shreyas de Jong, algemeen bestuurder
- Annemarie Gijzelaar, hoofd bondsbureau
Verder is aanwezig Jan Pot, voorzitter van Tuinpark Ons Buiten. Hij krijgt
bij agendapunt 11 het woord.
De vice-voorzitter verzoekt een ieder die het woord wenst, te gaan staan,
zijn of haar naam te noemen evenals de afdeling waar hij of zij lid van is.
Vervolgens verklaart de vice-voorzitter de vergadering voor geopend.
Mededelingen
De vice-voorzitter deelt het volgende mee:
Door het overlijden van Frans Rodermond is er een vacante plek in het
bestuur ontstaan. Het bestuur is al in gesprek met een serieuze kandidaat,
maar de vice-voorzitter roept belangstellenden voor een bestuursfunctie
op zich te melden.
Op twee tuinparken, Amstelglorie en Kweeklust, is op verzoek van de
betreffende afdelingsbesturen door de Bond een onderzoek ingesteld naar

problemen op de parken. Met de betreffende besturen is een overleg
gestart over het onderzoek en de resultaten daarvan.
Het bondsbestuur heeft besloten om jaarlijks meerdere tuinparken door
een externe partij te laten controleren.
Taxaties Lengkeek. Het is gebleken dat bij de taxaties een aantal fouten is
gemaakt. In overleg met de betrokkenen zullen deze fouten worden
gecorrigeerd.
Vaststellen agenda
De vice-voorzitter meldt dat punt 10 ontbreekt op de agenda. Hij stelt
voor hier een korte pauze in te lassen.
Agendapunt 12. De aanwezigen hebben geen activiteitenplan van het
bondsbestuur ontvangen. Dit zal daarom mondeling worden besproken.
Er wordt door een aanwezige geïnformeerd of dit het activiteitenplan is dat
op de website staat. Dit is inderdaad het geval.
De vice-voorzitter vraagt de vergadering of er nog suggesties zijn voor de
agenda.
Erik Roodnat (Waterland) vraagt of het verslag van de brainstormgroep
bekend gemaakt is aan de afdelingen. Tevens verzoekt hij het bestuur om
onderwerpen die bij elkaar horen, zowel uit de 105e vergadering als uit de
brainstormgroep, ook als zodanig te behandelen om versnippering te
voorkomen.
Antwoord: het verslag is naar alle afdelingen verzonden met het verzoek
om commentaar.
Erik Roodnat mist op de agenda het punt over het 100-jarig bestaan van
de Bond. Hij heeft in de bondsvergadering van juni de grootte van het
bedrag aan de orde gesteld.
Antwoord: Dit punt zal worden toegelicht in het activiteitenplan in
agendapunt 12.
Ingekomen stukken
Er zijn twee ingekomen stukken:
Een brief van Sloterdijkermeer met vragen van financiële aard. Zal bij
punt 8 behandeld worden.
Een brief van de heer Van Schaik (Waterland). Deze is echter geen
afgevaardigde dus kan het stuk niet worden behandeld. Het bondskantoor
zal een reactie geven.
Iemand van Eigen Hof heeft een brief per mail gestuurd. Deze blijkt niet
door het bestuur te zijn ontvangen.
Notulen 105e bondsvergadering
De vergadering is akkoord met de notulen en deze worden hierbij
vastgesteld.

Notulen 106e bondsvergadering
Opmerkingen:
Bij het punt “stemmen overige bestuursleden” staat Wil Frederik
(Eendracht). Dit moet zijn Wil Vennik.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) verzoekt de punten die in de
vergadering zijn doorgeschoven ook de volgende keer op de agenda te
plaatsen. Het gaat om de punten “langere openstelling” en “bestuurders
aansprakelijkheidsverzekering”.
Bij “Rondvraag en sluiting” staat Lieke Beemster (Eigen Hof). Dit moet zijn
Lidy Beemster.
Erik Roodnat (Waterland) heeft een opmerking over het punt “stemmen”
en “benoemen van een voorzitter”op pagina 30 van de notulen in de
VROEGOP. Hij is van mening dat degene die de voorzittersrol vervult
waarnemend of vice-voorzitter genoemd moet worden.
De notulen worden vervolgens vastgesteld.
Vaststelling van de begroting 2015 incl. contributie en bijdrage AVVN
De vice-voorzitter deelt mee dat er een aantal schriftelijke vragen is
binnengekomen en geeft het woord aan de penningmeester.
De penningmeester dankt Theo Visser (Sloterdijkermeer) voor de vragen
en zal deze zo volledig mogelijk proberen te beantwoorden.
De vragen gaan over de volgende onderwerpen:
Helderheid van begrotingsposten.
Automatiseringskosten. De huidige automatisering op kantoor moet
worden verbeterd. Hiervoor is € 10.000 in de begroting opgenomen.
Accountants- en advieskosten. De verwachting is dat deze kosten hoger
zullen worden. Voor de eerder genoemde controles op de parken wordt
een externe partij ingehuurd die verslag doet aan de Bond en aan de
afdelingen.
Bondsevenementen. Hiervoor is € 6.000 begroot. Het streven van het
bestuur is om vaker bijeenkomsten te organiseren. Dat brengt uiteraard
kosten met zich mee.
Vergader- en bestuurskosten. Elk bestuurslid ontvangt een
vrijwilligersvergoeding van € 750,-- op jaarbasis. Dit is exclusief
reiskosten.

Theo Visser (Sloterdijkermeer) dankt de penningmeester voor de heldere
beantwoording van de vragen. Hij is van mening dat een kleine toelichting
bij de posten voor meer duidelijkheid kan zorgen.
Vervolgens wordt door de penningmeester de ontwikkeling van bepaalde
begrotingskosten besproken.
Drukwerk, publiciteit en juridische kosten.
Op kantoor staat een complete drukstraat. Sommige tuinparken kiezen er
echter voor hun drukwerk elders onder te brengen waardoor de inkomsten
van kantoor verminderen.
De kosten voor publiciteit zijn met 100% verhoogd.
De Bond wil laten zien wat zij van plan is en meer naar buiten treden.
Daarvoor worden kosten gemaakt.
Juridische kosten. Het is af en toe noodzakelijk om juridisch advies in te
winnen omdat er conflicten zijn.
Er komen nog enkele vragen:
Jackie van Kuil (Tigeno) vraagt zij zich af waarom de Bond meer naar
buiten moet treden.
Antwoord: De vice-voorzitter legt het doel van de brainstormgroep uit en
stelt dat in de presentatie bij agendapunt 11 een en ander wel duidelijk
wordt.
Margo van der Wart (Klein Dantzig) vraagt of het niet beter is om eerst
het plan te schrijven hoe het verder moet en daarna de begroting vast te
stellen?
Antwoord: De penningmeester is het hier niet mee eens. Het is een
verslag en aan de hand daarvan moet worden bepaald hoe nu verder.
Mevrouw De Jong (Amstelglorie) informeert of het klopt dat volgens de
begroting de gehele nieuwbouw is afgelost.
Antwoord: de nieuwbouw is inderdaad in 2014 geheel betaald.
Joop Moes (Amstelglorie) informeert naar de kosten van de onderzoeken
bij Amstelglorie en Kweeklust en vindt dat er alleen een onderzoek gestart
moet worden als er iets aan de hand is.
Antwoord: het is niet de bedoeling dat er ieder jaar 29 parken worden
gecontroleerd. De Bond wil per jaar 2 parken kritisch laten bekijken door
een externe partij, die vervolgens advies uitbrengt aan het bestuur.
Joop Moes deelt de aanwezigen nog mee dat dit zijn laatste
bondsvergadering was omdat hij stopt in zijn functie bij Amstelglorie.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) refereert aan artikel 4 van de
financiële commissie punt 7 en vraagt of dit een afwijking is van het
reglement en of het bestuur de kosten van de onderzoeken op de parken
voor haar rekening neemt en niet op de afdelingen worden verhaald.

Antwoord: deze kosten worden uit de algemene kosten betaald. Dat
betekent dat zij daarmee in de contributie zitten.
De vice-voorzitter haakt hier nog op in met de mededeling dat de kosten
van het onderzoek op het park waar het niet goed loopt eventueel op dat
park kunnen worden verhaald.
De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2015.
Vacatures commissies
De vice-voorzitter meldt dat het bestuur een dag voor deze vergadering
heeft kennis gemaakt met de commissies in een prettige bijeenkomst.
De financiële- en tuchtcommissie moeten worden versterkt. De vicevoorzitter doet een oproep aan geïnteresseerden om zich aan te melden.
Het is belangrijk dat de commissies goed bezet zijn.
De suggestie om informatie over de commissies in de VROEGOP te
plaatsen wordt toegejuicht.
De vice-voorzitter last een pauze in van 10 minuten.

Presentatie verslag “Brainstormgroep BVV-Hoe nu verder?”
De presentatie wordt verzorgd door Jan Pot (Ons Buiten). De kern van de
presentatie is samenwerking en leren van elkaar.
De aanwezigen hebben een exemplaar van de presentatie uitgereikt
gekregen.
Na de presentatie dankt de vice-voorzitter Jan Pot voor het vele werk dat
hij hiervoor verzet heeft samen met een aantal anderen en overhandigt
hem een presentje.
Jan Pot beschouwt dit als een aanmoedigingsprijs omdat er nog meer werk
verzet moet worden op dit punt.
De vice-voorzitter schetst het vervolgtraject voor de Bond na de
bevindingen van de brainstormgroep. De eerste stap van het bestuur is
om in gesprek te gaan met de diverse afdelingen.
Dit onderwerp zal opnieuw aan de orde komen in de volgende
Bondsvergadering en met de aanwezigen worden besproken. Vervolgens
wordt een plan gemaakt richting de najaarsvergadering.
Erik Roodnat (Waterland) komt terug op zijn opmerking eerder in de
vergadering of alle punten uit het verslag van de 105e Bondsvergadering
en de brainstormsessie nu zijn verwerkt.
Jan Pot antwoordt dat alle punten, 113 in totaal, zijn verwerkt wat
resulteert in 5 of 6 hoofdpunten. Mochten er nog punten ontbreken dan
graag melden.
Hij vindt dat de vice-voorzitter goed verwoord heeft dat het om gedrag en
samenwerking gaat.

Op de vraag van Erik Roodnat (Waterland) of het bestaande beleidsplan
nog overeind blijft antwoordt de vice-voorzitter dat inderdaad nader
bekeken moet worden of het plan moet worden gewijzigd cq bijgesteld.
Uit de zaal komt een compliment “ga zo door”.
Wil Vennik (Eendracht) informeert of de presentatie in de VROEGOP of in
de notulen wordt vermeld.
Antwoord: er zal een verkorte versie in de VROEGOP worden gepubliceerd
en de presentatie komt in zijn geheel op de website.
Fred Haaij (Buikslotermeer) zoekt naar een manier om het composteren
en het afvalprobleem binnen het tuinpark op te lossen en informeert of
andere parken hier ervaring mee hebben.
Antwoord: De bedoeling is inderdaad om van elkaar te leren en een soort
kennisbank in het leven te roepen.
Er wordt voorgesteld een forum op de website te zetten.
Antwoord: dit was één van de 113 voorstellen binnen de brainstormgroep,
maar niet alles is te realiseren en er moeten dus keuzes gemaakt worden.
Op de vraag van Jackie van Kuil (Tigeno) waarom zaken niet sneller in
gang kunnen worden gezet antwoordt Jan Pot dat dat voor een aantal
zaken wel kan zoals bijvoorbeeld het opzetten van een databank.
De vice-voorzitter geeft nog aan dat het bestuur bepaalde zaken wel eerst
aan de vergadering moet voorleggen en goedkeuring moet krijgen.
Jan Pot wordt nogmaals bedankt en krijgt applaus van de aanwezigen.
Activiteitenplan bondsbestuur
De aanwezigen melden dat zij het plan niet hebben ontvangen.
De vice-voorzitter deelt het volgende mee:
Op 14 maart 2015 geeft Waternet een workshop. De workshop is bestemd
voor de bestuurders van de tuinparken en deze zullen hiervoor een
uitnodiging ontvangen. In de workshop wordt voorlichting gegeven over
verbetering van de waterkwaliteit ook op de tuinparken. De locatie waar
de workshop plaatsvindt is nog niet bekend.
Er wordt opgemerkt dat Waterland niet in het gebied van Waternet ligt. De
suggestie wordt gedaan om ook Hoogheemraadschap Noord Holland in te
schakelen. Dit is al in gang gezet.
Het komende jaar zullen er weer bestuurscursussen worden gegeven
evenals EHBO cursussen. Geïnteresseerden kunnen zich bij het
bondsbureau opgeven. Tevens kan men weer klaverjassen.
Natuurlijk tuinieren.
Er kunnen zich weer drie tuinparken aanmelden.
Bert Kuit vertelt het een en ander over natuurlijk tuinieren. Hij vindt het
van groot belang om kennis te delen en hiertoe in het vroege voorjaar

bijeen te komen. Fred Haaij zal een lezing gaan houden over het algemeen
groen en het belang van natuurlijk tuinieren. Uiteindelijk moeten alle
parken natuurlijk tuinieren.
De vice-voorzitter doet een oproep aan de parken zich te melden.
De website zal worden ge-update en meer gebruikt worden als
communicatiemiddel tussen de afdelingen.
Er zal door het bondsbestuur gewerkt worden aan de uitwerking van de
resultaten van de brainstormsessie.
Er is een oproep geplaatst in de VROEGOP voor gegadigden voor de
commissie die het jubileum moet regelen. Er zijn 9 personen nodig. Op dit
moment hebben zich 4 personen aangemeld. Er is inmiddels een
bijeenkomst geweest met het bestuur en 2 van de 4 aangemelde
personen.
Voorstel: van ieder tuinpark zou in ieder geval 1 persoon in de commissie
zitting moeten nemen.
Erik Roodnat (Waterland) is van mening dat er een groot verschil is tussen
het bedrag dat is begroot voor het jubileum en het aantal van 2 personen
dat nu in de commissie zit en verzoekt het bestuur dit grote verschil in de
gaten te houden.
Er meldt zich in de vergadering iemand voor de commissie.
De penningmeester voelt zich geroepen nog te melden dat hier gesproken
wordt over € 17,-- per tuinlid. Hij geeft toe dat het totaalbedrag groot is
maar het moet een evenement voor alle tuinders worden.
Algemene opmerkingen m.b.t. het activiteitenplan:
Jet Tellegen (De Molenaar) informeert of er naast de genoemde cursussen
nog gedacht wordt aan een cursus ‘omgaan met zware machines’. Hier zijn
allerlei regels aan verbonden en niet iedereen is hiermee bekend.
Goede suggestie.
Margo van der Wart (Klein Dantzig) Is er ook nagedacht of er binnen het
bondsbureau voldoende kennis is over communicatie.
De vice-voorzitter antwoordt hierop dat er binnen de huidige bezetting van
het bondsbureau heel veel kennis en ervaring aanwezig is. Er moet nader
bekeken worden of dit voldoende is.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen)
Is er nog een spreekuur met het bestuur en een regio overleg met de
gemeente? Ook dit jaar is er geen gelegenheid geweest om met het
stadsdeel te spreken en zij is van mening dat dit toch voor het bestuur van
het tuinpark erg belangrijk is.

De vice-voorzitter meldt dat het bestuur dit overleg ook belangrijk vindt
en weer nieuw leven wil inblazen.
Het bestuur zou het liefst bij alle vergaderingen en regio overleggen
aanwezig zijn maar dat is niet mogelijk.
Jolanda Kampman vindt het jammer dat problemen nu via de mail gemeld
moeten worden en dat er geen mogelijkheid voor overleg is. Zij zijn als
tuinpark ook niet aanwezig bij vergaderingen tussen het bestuur en het
stadsdeel, wat wel wenselijk zou zijn.
Jan Pot is voorstander van het in ere herstellen van het regio overleg. Het
is belangrijk dat de afdelingen weer met elkaar overleggen.
Wat betreft de tweede vraag van Jolanda Kampman over het spreekuur
van de bond meldt de vice-voorzitter dat dit niet haalbaar is omdat alle
bestuursleden een betaalde baan hebben en er dus niet veel tijd over
blijft. Als een afdeling een gesprek met het bestuur wil kan daarvoor een
afspraak worden gemaakt.
Er zijn verder geen vragen over het activiteitenplan.
Voordat de vice-voorzitter overgaat tot de rondvraag dankt hij het
afdelingsbestuur van Tuinwijck hartelijk voor de ontvangst evenals de
dames achter de bar die een presentje krijgen.
Rondvraag
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) heeft een aantal vragen. Allereerst
vraagt zij of het tuintaxatie-formulier ooit verspreid is en vanaf wanneer
het formulier moet worden toegepast.
Antwoord: het formulier is te vinden op het intranet. Het bondsbureau zal
de inlogcode doorgeven.
De afgelopen twee maanden heeft Nut en Genoegen twee keer te maken
gekregen met een juridische kwestie. Naar de mening van Jolanda
Kampman horen juridische zaken thuis bij het bondsbestuur en niet bij de
tuinparken. Zij wil hier graag duidelijkheid over en vindt het niet terecht
dat juridische zaken bij het afdelingsbestuur terecht komen.
Antwoord: het bondsbestuur is inderdaad de rechtspersoon. De kwestie
wordt waarschijnlijk bij de afdeling teruggelegd voor advies.
Aan de tuinders is € 25,-- gevraagd voor een tuintaxatie. Tijdens de
ledenvergadering is veelvuldig gevraagd waarom de polisbladen niet
worden verstuurd. Zij vindt het een kwalijke zaak dat zij zelf kopieën
moeten maken van de polisbladen.
Haar laatste vraag betreft het bondsbureau. Bestaat er een mogelijkheid
om het bondsbureau 5 dagen per week te bezetten? Is het mogelijk om
een calamiteitennummer te hebben?
Antwoord: in de komende twee maanden zal een evaluatie plaatsvinden
inzake de tuintaxatie. Voor alle tuinparken zijn er boeken waarin een kopie

van de tuinen zit die eruit gehaald kan worden. Daarnaast worden de
bladen ook via de mail toegestuurd. Voorstel: na de vergadering
inventariseren wat er nog moet worden aangeleverd.
Het feit dat het bondsbureau een dag in de week dicht is komt doordat er
maar één persoon aanwezig kan zijn. Dit is om veiligheidsredenen niet
wenselijk.
Annemarie Gijzelaar haakt hierop in. Zij meldt dat Brian de enige persoon
is die 5 dagen per week werkte, maar hij is op dit moment ziek. Het is nu
niet mogelijk om 5 dagen per week open te zijn en zij verwacht ook niet
dat dit het komende jaar gaat gebeuren.
Calamiteitennummer. Dit is niet goed geregeld. Hiervoor moet een
oplossing komen.
Jolanda Kampman merkt nog op dat zij de vergadering prettig verlopen
vindt en dat zij blij is met de nieuwe bestuursleden.
Dhr. Burleson (De Vijf Slagen). Wil allereerst het bestuur complimenteren
met de sfeer in de vergadering.
Dhr. Burleson heeft een aantal opmerkingen van zijn leden voor het
bestuur:
-

-

men begreep niet dat er geen bondsvertegenwoordiger was op de
najaarsvergadering en dat er geen bericht van verhindering was
gestuurd.
leden die niet aanwezig konden zijn moesten 4 dagen van te voren hun
machtiging versturen. Dit heeft commotie in de vergadering
veroorzaakt waarop de penningmeester heeft toegestaan de
machtiging in de vergadering in te leveren. Men vraagt zich nu af of dit
kan.
moeilijke communicatie met bondsbestuur.

Het spijt de vice-voorzitter dat er geen vertegenwoordiger van het bestuur
bij de laatste vergadering is geweest.
Er zal nog nader worden uitgezocht hoe het zit met de formaliteiten.
Ans van Veen (De Grote Braak). Voorstel voor het aanpassen van statuten
en reglementen van de Bond naar aanleiding van het kiezen van een
voorzitter. Er is een ingezonden brief gestuurd die niet is ontvangen. Zij
zouden graag de volgende aanvulling willen op art. 7:
“De voorzitter komt voort uit het bestuur en wordt door het bestuur
voorgedragen aan de algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt in
functie door de leden benoemd. “
Het verzoek is om dit als voorstel (veranderen van het reglement) op de
volgende Bondsvergadering te behandelen.
De vice-voorzitter zal de brief opnemen en voorzien van advies.
Taxatie. Ook veel klachten over het taxeren.

Antwoord: de taxatie is een ingewikkelde materie en dat niet de
dagwaarde van het huisje wordt getaxeerd maar de herbouw waarde.
Verzekeringen. Zouden graag de routing van de aangiften anders zien. Het
bestuur als tussenpersoon is een overbodige stap. De tuinders kunnen hun
eigen verzekeringspapieren invullen en opsturen. Er is onduidelijkheid over
de stortingen.
Antwoord: De tuinders hebben hun opstallen gegeven als onderpand voor
hun financiële verplichtingen en de verzekeringspremies lopen via de tuin
omdat het ook kan gebeuren dat er mensen zijn die financiële
achterstanden hebben. Je tekent alleen dat je de aangifte hebt gezien. Je
wil voorkomen dat mensen er met het geld vandoor gaan.
Verzoek om ontvangstbevestiging als er iets per mail gestuurd wordt.
Jackie van Kuil (Tigeno). Lengkeek taxaties. Een aantal huisjes blijkt
onderverzekerd. De vraag is waarvoor zijn we verzekerd?
Antwoord: Meteen een mail sturen naar
financiën@bondvanvolkstuinders.nl. Er wordt dan contact opgenomen met
Lengkeek. Voor dit jaar ben je verzekerd voor het bedrag waar je voor
verzekerd was.
Marianne Kraaij meldt dat er al mailverkeer is geweest.
De penningmeester verzoekt dit onderwerp in de afdelingsvergadering te
bespreken.
Sluiting
De vice-voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de
aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen fijne feestdagen en een
goede start van 2015.

