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Verslag van de 106e bondsvergadering van de Bond van
Volkstuinders
gehouden op zaterdag 21 juni 2014 op Tuinpark de Groote Braak
Ans van Veen heet iedereen welkom op Tuinpark De Groote Braak en roept op tot
een positieve vergadering. Hierop volgt applaus.
1.

Appel
Er zijn in totaal 56 leden met stemrecht aanwezig.

2.

Opening
De voorzitter deelt mee dat voorafgaand aan de agendapunten 12, 13 en 14 de
procedure voor het ‘benoemen van nieuwe leden bondsbestuur’ zal worden
besproken en vastgesteld.
De voorzitter verwelkomt alle afgevaardigden van de afdelingen, de
vertegenwoordigers van de bondscommissies, de leden van verdienste en
ereleden, het Algemeen Verbond en de vertegenwoordigers van
zusterverenigingen en verklaart de vergadering voor geopend.
De voorzitter vraagt een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan allen die zijn
overleden.

3.

Goedkeuring notulen 104e bondsvergadering
gehouden op 14 december 2013 op Tuinpark Buikslotermeer
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) vraagt de evaluatie van de langere
openstelling van de tuinparken, zoals afgesproken in de rondvraag, door te
schuiven naar de najaarsvergadering. Dit is akkoord
De notulen vastgesteld met dank aan de samenstellers.
In overleg met de vergadering wordt besloten de notulen van de 105 e
bondsvergadering ter goedkeuring te bespreken tijdens de volgende
vergadering. De notulen zullen zowel in Vroegop als op de website geplaatst
worden. Op de website zal vermeld worden dat het een conceptverslag betreft.

4.

Ingekomen stukken
 Er is een bericht van verhindering binnengekomen van de heer De Groot. De
heer De Groot heeft zich kandidaat gesteld voor de commissie van Goede
Diensten, maar is, indien nodig, ook bereid in een andere commissie plaats te
nemen.
 De corrigeerde verklaring van de accountant, de bereidverklaringen en de
binnengekomen financiële vragen zullen behandeld worden bij de betreffende
agendapunten.

5.

Mededelingen
De voorzitter geeft het woord aan Dideric Immink (Nieuwe Levenskracht). Dideric
Immink leest een verklaring voor, opgesteld door zo’n 30 leden van 19
verschillende tuinparken. Deze verklaring komt voort uit de bijzondere
bondsvergadering van 22 maart jl. en een 3-tal daarop volgende

brainstormsessies. Tijdens deze bijeenkomsten is, a.d.h.v. de onderwerpen
Belangen Behartiging, Groen, Financiën, Juridische Aangelegenheden,
Communicatie en Praktische Zaken, nagedacht hoe de toekomstige
tuinderorganisatie er idealiter uit zou moeten zien. Wat zouden de tuinparken zelf
moeten doen en welke zaken zouden het liefst door de Bond gedaan moeten
worden. In de verklaring wordt voorgesteld eerst duidelijk vast te stellen welke
opgave er ligt voor de toekomstige tuinderorganisatie, om pas daarna te bepalen
hoe deze te organiseren en welke mensen met welke vaardigheden daarbij nodig
zijn.
De voorzitter deelt het volgende mee:
Er is een cursus Bestuurstraining geweest van Piet Steltman en een
herhalingscursus AED.
De heer Grenier heeft zich mondeling teruggetrokken voor werkzaamheden
voor de Bond.
 WOZ-waarde: Annemarie Gijzelaar meldt dat met de belastingdienst
gesproken is over een lopende bezwaarprocedure van Klein Dantzig. Uitkomst
van deze bespreking is dat op basis van een afspraak uit 1989 de WOZ-waarde
over het jaar 2012 bij Klein Dantzig fors wordt verlaagd en dat voor 2013 en 2014
deze afspraak ook voor alle andere tuinparken wordt toegepast. Daardoor daalt
bij het merendeel van de tuinparken de WOZ. Aangezien aan de WOZ allerlei
andere belastingzaken zijn gerelateerd, worden ook die lager. De
belastinginspecteur wil in 2015 deze afspraak, opnieuw gaan bekijken.
 Forensenbelasting Ouder-Amstel: Annemarie Gijzelaar meldt dat de
gemeente Ouder-Amstel forensenbelasting heeft ingevoerd. Hierdoor moeten
mensen die over een 2e huis/caravan in de gemeente beschikken, maar in de
gemeente niet woonachtig zijn, belasting betalen (het gaat om ± € 60 p.j.).
Inmiddels heeft de Bond juridisch advies ingewonnen en zal met Ouder-Amstel
overlegd worden of het heffen van forensenbelasting aan tuinders wel wenselijk
is. Het voorgaande speelt vooralsnog alleen in de 3 tuinparken in Ouder-Amstel,
dus niet in tuinparken binnen de gemeente Amsterdam.
 Tuinhuis als privéadres: bij het opschonen van de ledenadministratie is
geconstateerd dat er mensen zijn die zich bij de gemeente laten registreren op
hun tuinhuisje. Dat mag niet. Sandra Kok (Nieuwe Levenskracht) vraagt zich af
wat hier tegen te doen is. Het tuinpark zou iemand die geen vaste woon of
verblijfplaats heeft en zich laat registreren op zijn tuinhuisje middels een
royement kunnen verwijderen.
 Inschrijving KvK: sommige afdelingen maken oneigenlijk gebruik van de
inschrijving van de Bond bij de KvK. Het bestuur beraadt zich hoe hier mee om te
gaan. Het nieuwe bestuur zal hierop terugkomen.
 Taxatie: Lengkeek is gestart met taxeren van huisjes en rekent evenals 9 jaar
geleden, € 25,- per taxatie. De taxatie is uitsluitend bedoeld voor de verzekering.
Het betreft een verzekering op naam van het huisje, dus bij verkoop gaat de
verzekering over op de nieuwe eigenaar. In een volgende vergadering zal
gesproken worden over de wenselijkheid van het verplicht stellen van de
verzekering. De taxatie speelt overigens geen enkele rol bij de verkoop van het
huisje.
Wil Jansen (Tuinwijck) vraagt of mensen die tussentijds hun huisje hebben laten
taxeren, hun huisje nu opnieuw moeten laten taxeren? Marianne Kraaij
antwoordt dat deze mensen zelf moeten aangeven dat zij niet getaxeerd willen

worden.
Sandra Kok (Nieuwe Levenskracht) vindt dat de procedure beter afgestemd moet
worden met de afdelingen. Zo vindt zij het niet correct dat het afdelingsbestuur
de taxateurs moet begeleiden, niet iedereen de brief en mail heeft ontvangen en
in geval huisjes nu niet getaxeerd worden, het afdelingsbestuur aansprakelijk is,
mocht bij de overdracht van het huisje niet vermeld zijn dat de taxatie gedateerd
is.
Joop Moes (Amstelglorie) vraagt zich af waarom i.p.v. taxeren er niet
geïndexeerd wordt. De voorzitter informeert dat met Lengkeek de afspraak
gemaakt is 1 x in de 9 jaar te taxeren. Begeleiden van de taxateurs is overigens
een verzoek vanuit Lengkeek, dus geen verplichting.
 Bestuursaansprakelijkheidsverzekering: dit punt zal de volgende vergadering
geagendeerd worden. Afgesproken wordt dat een voorstel hierover vooraf op
papier aan de afdelingen wordt toegestuurd.
 Digitale passen: de aspirant-pasjes zijn vervangen door digitale brieven met
alle gegevens.
 Overstap Rabobank: i.v.m. problemen bij de ING is besloten over te stappen
naar de Rabobank.
 Onderhoudsbijdrage: alleen uitgaven voor het verfraaien van het park mogen
worden opgevoerd. De aanschaf in de vorm van een hakselaar of tractor moet op
de begroting van het tuinpark worden opgenomen.
6.

Jaarverslag van het bondsbestuur over 2013
De vergadering is akkoord met het jaarverslag. De voorzitter bedankt de
samenstellers.

7.

Financieel verslag van het bondsbestuur over het boekjaar 2013
 correctie accountantsverklaring: in de gecorrigeerde verklaring zijn de
accountantskosten opgenomen.
 schriftelijke vragen en opmerkingen ingediend door Lieke Beijlsmit en Margo
van der Wart (Klein Dantzig) over de Toelichting Financiële verantwoording
2013.
1. De Bond wordt verzocht de liquide middelen te spreiden over verschillende
banken i.v.m. risicospreiding (maximale bankgarantie per bank is € 100.000),
waarbij de voorkeur uitgaat naar ’groene banken’.
Antwoord: Doordat de Bond te maken heeft met 29 verschillende parken met
eigen rekeningen, is het van belang het aantal banken overzichtelijk te houden.
De Bond is recent overgegaan van de ING naar de Rabobank. Het voordeel van
de Rabo is, dat deze in feite bestaat uit een collectief van banken. Mocht 1 van
hen in de problemen komen, dan vangen de anderen dit op. De Rabo gaat nu na
of de Bond gebruik kan maken van hun groene spaarrekeningen. Het bestuur
zegt toe zodra er een nieuwe penningmeester is, de kwestie van risicospreiding
en groene banken te heroverwegen. De tuinparken zijn overigens niet verplicht
ook over te stappen op de Rabobank.
2. Waarom zijn posten ‘drukwerk verkoop’ en ‘drukwerk inkoop’ zo hoog?
Antwoord: Omdat dit de bedragen zijn die uitgegeven c.q. zijn binnengekomen.
3. Nadere toelichting graag op de bestemmingsreserve van € 7.269 ‘bezoek
overheden’
Antwoord: Het is voorgekomen dat ad hoc een delegatie van de gemeente op
bezoek kwam. Uit deze reservering worden de kosten die met zo’n bezoek

gemoeid zijn (hapje en drankje) betaald. Omdat de reservering weinig gebruikt
wordt, zal het bestuur overwegen de reservering te laten vervallen.
4. Waarom is de reservering voor Natuurlijk Tuinieren relatief laag? Graag de
reservering verhogen.
Antwoord: Een hogere reservering is niet zinvol, omdat de AVVN per jaar niet
meer dan 3 parken kan ondersteunen bij het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Door
de beperking van de AVVN zal het streefdoel van de Bond, dat in 2017 alle
parken over het keurmerk beschikken, niet gehaald kunnen worden.
5. Waarom wordt in de begroting bij personeelskosten niet een post
reiskostenvergoeding opgenomen, aangezien hieraan de afgelopen jaren
aanzienlijke bedragen worden uitgegeven?
Antwoord: Het betreft reiskosten die volgens de cao aan personeel wordt
betaald. In de begroting 2014 is een algemene post personeelskosten
opgenomen van € 210.000,-. In deze post zitten de reiskosten opgenomen. De
daadwerkelijke reiskosten kunnen pas achteraf bepaald worden.
6. Graag meer uitleg over de onttrekking van € 33.000 aan het ‘Fonds
Onvoorziene Personeelslasten’ en de niet begrootte ‘beëindigingvergoeding’ van
€ 10.000.
Antwoord: In 2013 is het dienstverband van 2 vaste medewerkers beëindigd.
Omdat de Bond hiertoe het initiatief genomen heeft, is met hen, na juridisch
advies, een beëindigingvergoeding afgesproken. Deze vergoeding was
onvoorzien. Verder is een freelancer ingezet i.v.m. het omzetten van DOS naar
AFAS.
7. Waarom stelt het bestuur in de toelichting op de begroting van 2014 dat de
inhuur van tijdelijk personeel duurder zal zijn?
Antwoord: De kosten voor het inhuren van personeel hoeven op zich niet hoger
te zijn, toch is uit voorzorg rekening gehouden met extra personeelskosten. Deze
hogere kosten zouden veroorzaakt kunnen worden door inwerken, of het
wegwerken van achterstallige werkwerkzaamheden, waardoor tijdelijk extra
personeel nodig is.
8. Waarom is de post ‘verzekering en beveiliging’ met ruim 100% overschreden?
Antwoord: doordat een nota uit 2011 in 2013 betaald is.
9. Waarom zijn de kantoorkosten zeer ruim begroot?
Antwoord: In de begroting van 2014 zijn posten kantoorbenodigdheden en
automatiseringskosten samengevoegd. De kosten die specifiek voor AFAS
gemaakt worden zijn via facturen goed te achterhalen.
10. Waarom ontbreken de accountantskosten in 2013? Is de jaarrekening wel
gecontroleerd?
Antwoord: Dit is een fout van de accountant. Inmiddels is de
accountantsverklaring gecorrigeerd.
11. Wat wordt bedoeld met de post communicatiekosten, zijn dat de kosten voor
internet en telefoon?
Antwoord: Ja, dat klopt. Volgend jaar wordt de benaming voor deze post
aangepast.
12. Graag toelichting over de hoogte van de bestuurskosten t.a.v. de post
reiskosten.
Antwoord: het huidige bestuur is onderbezet. De verwachting is dat het nieuwe
bestuur uit meer mensen bestaat en dat de reiskosten dan ook overeenkomstig
zullen stijgen.

 ingebracht door de heer Rodermond (De Molen)
1. Beleidsplan ‘Samen Sterk’ moet zijn ‘Doe Bewust’
Antwoord: Dat klopt, dit is een fout.
2. De accountantskosten ontbreken.
Antwoord: Dit is inmiddels gecorrigeerd door de nieuwe accountantsverklaring.
 ingebracht door Henk Rijkenberg (Waterland)
1. Opmerking betreffende de nominale waarden en de koerswaarde: de koers
per 31-12-2013 is onjuist.
Antwoord: de typefout bij de slotkoers is in de gecorrigeerde
accountantsverklaring hersteld.
De voorzitter bedankt de vragenstellers.
8.

Vaststellen van balans en staat van baten en lasten over het jaar
2013
Iedereen gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt de samenstellers.

9.

Verslag van de accountant
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

10.

Bestemming saldo 2013
Erik Roodnat (Waterland) verbaast zich over de hoogte van de reservering voor
het 100-jarig jubileum en wil graag weten wat de plannen zijn voor het jubileum?
De voorzitter zegt toe dat er een commissie samengesteld zal worden die met
een voorstel voor de viering komt.
Ans van Veen (Groote Braak) vraagt het bedrag van € 7.000 voor het Project
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te verhogen, zodat er genoeg geld is voor 3
parken. De voorzitter legt uit dat in de begroting hier al in is voorzien.
Iedereen gaat akkoord met de bestemming van het saldo 2013.

11.

Het verlenen van decharge aan het bondsbestuur
De voorzitter vraagt of de vergadering decharge kan verlenen voor het door de
Bond gevoerde beleid.
De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt de vergadering
voor het in het bondsbestuur gestelde vertrouwen.

12.

A. Aftreden en niet herkiesbaar bestuursleden I. Schenker en
F.J.M Schiphorst
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Schenker, die niet aanwezig is, en de heer
Schiphorst vandaag aftreden en niet herkiesbaar zijn. Jolanda Kampman (Nut en
Genoegen) spreekt haar dank uit voor al het werk dat de heer Schiphorst voor de
Bond als vrijwilliger heeft verzet. Hierop volgt applaus.

B. Procedure stemmen en benoemen
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) heeft zich ingezet voor discussie over wat
er van het bondsbureau en -bestuur verwacht moet worden. Zij vindt het jammer
dat er op de vergadering een verkiezing is van een voorzitter. Het heeft haar
voorkeur om eerst het bestuur bij elkaar te brengen en van daaruit te kijken
welke taken en uitdagingen er liggen en pas daarna een officiële voorzitter te
benoemen.
Sandra Kok (Nieuwe Levenskracht) refereert aan punt 5, de verklaring van

Dideric Immink. Ook zij onderschrijft het belang van een bestuur dat zich eerst
oriënteert op de toekomst en haar rol daarin, en pas daarna een voorzitter
aanstelt die achter de visie en het te voeren beleid staat. Sandra Kok verzoekt de
vergadering daarom nu geen voorzitter te kiezen.
De voorzitter geeft aan verplicht te zijn de statuten te volgen. In de statuten van
de Bond staat dat de bondsvergadering uit zijn midden een voorzitter kiest. De
voorzitter licht toe dat het bestuur alleen kan afwijken van de statuten, indien de
vergadering besluit in te stemmen met het voorstel om op dit moment af te zien
van het kiezen van een voorzitter, en alleen bestuursleden te kiezen.
De heer Rodermond (De Molen) stelt zich voor als kandidaat-voorzitter en meldt
dat, mocht hij verkozen worden, 2 kandidaat-bestuurleden te hebben.
Barend Coppens (Dijkzicht) wil duidelijk stellen dat het pleidooi om nu geen
voorzitter te kiezen, niets met de persoon van de heer Rodermond te maken
heeft. Ook Jolanda Kampman benadrukt dat het niet om de persoon van de heer
Rodermond gaat, maar uitsluitend om het principe eerst te kijken hoe nu verder,
alvorens een voorzitter te kiezen.
Fransje Verheus (Nieuw Vredenlust) constateert dat er uitsluitend stembriefjes
zijn voor bestuurslid, niet voor voorzitter. Zij vraagt of de heer Rodermond zich
als voorzitter heeft aangemeld?
De voorzitter licht toe dat de heer Rodermond zich als voorzitter heeft aangemeld
en dat stembriefjes voor het kiezen van de voorzitter klaar liggen.
Han Schouten (Sloterdijkermeer) spreekt zijn verbazing uit dat de 2 kandidaatbestuursleden die met de heer Rodermond meekomen, zich niet zo wie zo
hebben aangemeld.
Lieke Beijlsmit (Klein Dantzig) stelt voor af te zien van het benoemen van
bestuursleden en in plaats daarvan een interim bestuur of commissie aan te
stellen, die een voorstel doet voor de structuur van de Bond gerelateerd aan het
uit te zetten beleid.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) verwijst naar artikel 9 van de statuten,
waarin gesteld wordt dat een bestuur uit tenminste 5 personen moet bestaan. Zij
stelt voor een bestuur te kiezen, die nu verder kan. Ook in het belang van een
goede vertegenwoordiging naar de gemeente toe.
Een lid van de vergadering roept op de oorspronkelijke stemprocedure uit te
voeren, zodat de mensen die zich kandidaat gesteld hebben aan de slag kunnen.
Okke Peijters constateert dat er een voorstel ligt, of er wel of niet een voorzitter
in functie benoemd moet worden. Over dit voorstel moet gestemd worden. Indien
het antwoord hierop ‘nee’ luidt, dan hoeft agendapunt 13 niet behandeld te
worden. Luidt het antwoord ‘ja’ dan kan de heer Rodermond zich voor gaan
stellen aan de vergadering en kan de vergadering stemmen over zijn benoeming.
Okke Peijters benadrukt dat het overleg over de procedure niet over personen
gaat. Hij is blij met iedereen die zich inzet voor de vereniging.
Fransje Verheus (Nieuw Vredenlust) wil graag van de heer Rodermond weten of
hij zich als bestuurslid kandidaat stelt als er besloten wordt nu geen voorzitter te
kiezen. De heer Rodermond (De Molen) geeft aan dat hij alleen als voorzitter
gekozen wil worden.
De voorzitter, de heer Schiphorst, brengt het voorstel in stemming. Er zijn 21
stemgerechtigden die nu wel een voorzitter willen kiezen. Er zijn in totaal 33
stemgerechtigden die nu niet een voorzitter willen kiezen. Er zijn 2 onthoudingen.
De voorzitter stelt vast dat er in deze vergadering geen voorzitter gekozen wordt.

Daarmee komt agendapunt 13 te vervallen.
13.

Stemmen en benoemen voorzitter
Dit agendapunt vervalt.
Er komen vragen vanuit de vergadering wie van het nieuwe bestuur gaat
voorzitten. De huidige 2e voorzitter, de heer Schiphorst, legt uit, dat het nieuwe
bestuur zelf afspreekt wie 2e voorzitter wordt. Deze zal de vergaderingen
begeleiden, tot er een 1e voorzitter gekozen is.

14.

Stemmen overige bestuursleden
De kandidaat-bestuursleden presenteren zich. Ralf Greveling (Eendracht)
motiveert zijn kandidaatstelling. Hij vindt het belangrijk dat de Bond van onderaf
gereorganiseerd wordt, waarbij goed gekeken wordt wat willen de afdelingen. In
zijn visie heeft de Bond een dienende functie. Hij hecht veel waarde aan
draagvlak.
Wil Frederik (Eendracht) reageert op de kandidaatstelling van de heer Greveling
en stelt dat volgens de statuten iemand niet 2 functies tegelijk mag uitvoeren .
Aangezien de heer Greveling penningmeester is bij De Eendracht is dit een
probleem. Ralf Greveling legt uit dat volgens de statuten, het afdelingsbestuur
mag vragen de functie aan te houden tot de eerst volgende
afdelingsvergadering, zodat opvolging geregeld kan worden. Kandidaatbestuurslid Shreyas de Jong (Bongerd) heeft als voornemen samen met het
nieuwe bestuur de organisatie weer op de rit te krijgen en goed te luisteren naar
de leden.
De voorzitter vraagt of er iemand is die bezwaar heeft bij acclamatie te stemmen.
De heer Burleson (De Vijf Slagen) maakt bezwaar. De voorzitter installeert een
stembureau bestaande uit Jolanda Kampman, Wil Kok en Fransje Verheus. De
vergadering wordt gevraagd op de stembriefjes aan te geven of ze akkoord zijn
met de benoeming van Ralf Greveling en Shreyas de Jong tot bestuurslid.
De voorzitter vraag of de vergadering met acclamatie de heer De Groot, die niet
aanwezig is, benoemd tot commissielid. De vergadering stemt hiermee in.
Wil Jansen (Tuinwijck) meldt dat de heer Rodermond toch bereid is om zich
beschikbaar te stellen als bestuurslid en vraagt of dit in de vergadering ingepast
kan worden. De heer Rodermond licht toe dat hij zich minimaal voor 1 jaar
beschikbaar wil stellen, zodat het bestuur uit ten minste 5 personen bestaat.
De voorzitter stelt dat hierover door de vergadering gestemd moet worden en
vraagt de heer Rodermond een bereidverklaring in te vullen.
Er ontstaat discussie of de vergadering wel of niet gebonden is aan de statuten
t.a.v. het alsnog in stemming brengen van de heer Rodermond als bestuurslid
voor minstens 1 jaar.
De vergadering wordt tijdelijk geschorst.
Het stembureau heeft de stemmen geteld voor de heer Greveling en mevrouw
De Jong. De heer Greveling heeft, 49 stemmen voor en 5 stemmen tegen en
mevrouw De Jong heeft, 47 stemmen voor en 6 stemmen tegen. De voorzitter
heeft een bereidverklaring gekregen van de heer Rodermond. De vergadering
wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel om over de heer Rodermond

als bestuurslid te stemmen.
De meerderheid van de vergadering is voor. Vervolgens haalt het stembureau de
stembriefjes op voor heer Rodermond. De heer Rodermond heeft 35 stemmen
voor en 19 stemmen tegen.
De voorzitter feliciteert iedereen die in het bondsbestuur is gekozen.
De voorzitter meldt dat er van de commissies geen mutaties zijn
binnengekomen.
15.

Taxatieformulier prijzen tuinplanten ter goedkeuring
Fransje Verheus (Nieuw Vredenlust) vraagt zich af in hoeverre er rekening
gehouden is met de ecologische waarde van planten. Jolanda Kampman (Nut en
Genoegen) vertelt dat het formulier in overleg met 12 tuinparken tot stand
gekomen is. Vorig jaar is het voorstel gedaan dat je 1000 punten meer kon
krijgen als je tuin op natuurlijke wijze is aangelegd. Omdat nog niet alle
tuinparken helemaal natuurlijk zijn aangelegd, is er nu voor gekozen alleen de
prijzen die nog stamden uit 2004 en soms zelfs 2002 bij te stellen. En in de
toekomst de discussie te vervolgen hoe om te gaan met op natuurlijke wijze
aangelegde tuinen.
Barend Coppens (Dijkzicht) er zijn 2 verschillende prijzen voor gazons, namelijk
€12 en €4 per m2. Bert Kuit geeft aan dat de juiste prijs €4 per m2 is.
Joop Moes (Amstelglorie) merkt op dat op het formulier 2 keer dezelfde regel
‘goed aangelegde tuin’ staat. Dit foutje wordt hersteld.
De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met het voorstel de
komende 2 jaar met het formulier te werken, waarna het bijgesteld kan worden.
De vergadering gaat akkoord.

16.

Bouw- en Solidariteitsfonds
Het bondsbestuur stelt verder voor om evenals voorgaande jaren de
verschuldigde rente over leningen ongewijzigd te handhaven op 5%. De
vergadering gaat met dit voorstel akkoord.

17.

Nieuwe kandidaten voor afvaardiging naar de algemene
vergadering
van het AVVN
De voorzitter meldt dat om de 3 jaar nieuwe mensen benoemd moeten worden
die de Bond vertegenwoordigen op het AVVN-congres. Het congres vindt 1 x per
jaar plaats. De voorzitter vraagt welke 4 mensen dit de komende 3 jaar willen
doen. De volgende mensen melden zich aan:
Sandra Kok (Nieuwe Levenskracht), Lucy Schothorst (Eigenhof), Elizabeth
Hoogland (Ons Lustoord), en onder voorbehoud Anneke Janse (Groote Braak).
Namens het bestuur zal Ralf Greveling (Eendracht) de Bond vertegenwoordigen.

18.

Rondvraag en sluiting
Lieke Beemster (Eigenhof) informeert naar de voorlichting over tuinonderhoud
(zie Vroegop blz.20, ‘Verslagen van de Bondscommissies’, laatste alinea
Bondstuin Commissie.) Bert Kuit antwoordt dat het streven is aan het eind van
de zomer naar de tuinparken te gaan om aan mensen die zich opgeven, ter
plekke voorlichting te geven over het onderhouden van hun tuin. Dit plan zal in
de volgende Vroegop aangekondigd worden.

Wil Jansen (Tuinwijck) vraagt of voor het plaatsen van schuurtjes en kassen een
vergunning van de Bond nodig is. De voorzitter licht toe dat voor alle opstallen de
bouwtekeningen door de Bondsbouwcommissie moeten zijn goedgekeurd.
Verder vraagt Wil Jansen of de rekening van de hertaxatie eerder verstuurd
kunnen worden (dit gebeurt nu in april), zodat deze verwerkt kunnen worden op
de contributiekaarten die in januari aan de tuinders verstuurd worden. Marianne
Kraai gaat dit overleggen met Lengkeek.
Jolanda Kampman (Nut en Genoegen) vraagt of het mogelijk is dat het
bondskantoor op vrijdag weer open is. De voorzitter legt uit dat in verband met
de veiligheid, niemand alleen op kantoor mag zitten. Annemarie Gijzelaar geeft
aan dat het uiteindelijk wel weer de bedoeling is om vijf dagen open te zijn.
Omdat Marian Kraaij en Annemarie Gijzelaar allebei slechts 3 dagen werken, is
het momenteel niet mogelijk op alle dagen met 2 personen op het kantoor
aanwezig te zijn. Soms zijn er wel mensen op vrijdag op het bondskantoor, maar
op vrijdag is dit niet gegarandeerd. Verder vraagt Jolanda Kampman of de Bond
wil inventariseren welke besturen behoefte hebben om bij elkaar te komen om
met elkaar te overleggen over statutaire zaken. De voorzitter vindt het een goed
idee.
De 2e voorzitter, de heer Schiphorst, neemt afscheid en bedankt allen voor het in
hem gestelde vertrouwen. Een luid applaus volgt.
Bestuurslid Okke Peijters richt het woord tot Frans Schiphorst en dankt Frans
Schiphorst voor zijn enorme bijdrage. Okke Peijters kondigt een receptie aan in
het najaar ter ere van het afscheid van Frans Schiphorst.
Ans van Veen richt het woord tot Frans Schiphorst en blikt terug op zijn jaren als
tuinder en bestuurder op de Groote Braak.

