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UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Wanneer
Aanvang
Waar

16 februari 2016
20.00 uur
Clubhuis Speeltuinvereniging Disneyland, Lentestraat, hoek Winterstraat te
Driemond

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ALV 17 februari 2015
4. Jaarverslag 2015
5. Voorstel verplicht stellen compostbak
6. Bestuursverkiezing
7. Tuinverhuur 2015
8. Tuincontroles 2015
9. Klusdagen
10A. 40-jarig jubileum TVD.
PAUZE
(lezen financieel verslag/beraadslagen
invulling jubileum)
10B. Invulling 40-jarig jubileum TVD
11. Verslag Kascontrolecommissie
12. Benoeming Kascontrolecommissie
13. Financieel jaarverslag 2015
14. Begroting 2016
15. En de winnaar is…….
16. Rondvraag
17. Sluiting

HET BESTUUR
WENST ALLE
LEDEN EEN GOED
EN GEZOND
TUINJAAR
AGENDAPUNT 3
Notulen ALV d.d. 17 februari 2015
Aanwezig: 24 leden
Voorzitter: Alex van Schaik
Verslag: An Swaan
01. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
02. Ingekomen stukken
Er zijn afmeldingen van de volgende leden:
Bezoet de Bie, Elderkamp, Groenendaal, van
Ingen, Kalwij, Keijzer, Ligtvoet, Smit, Turgha,
E. van Vliet en Vos.
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03. Notulen ALV van 18-2-2014
Het verslag wordt goedgekeurd.
04. Jaarverslag 2014
De voorzitter licht toe:
- Voor wat betreft de beschoeiing aan de
Kippenbuurtkant wordt vanuit het bestuur
consequent de vinger aan de pols gehouden.
Het streven is de TVD zo hoog mogelijk op de
prioriteitenlijst van het Stadsdeel te krijgen.
- De overdracht van het voorzitterschap tussen
ex-voorzitter en interim-voorzitter is in
harmonie verlopen.
- Voorzitter bedankt Willem Duijs heel
hartelijk voor het willen inspringen in de
vrijgekomen bestuursplaats na het vertrek van
de ex-voorzitter.
- Jan Meijer deelt mee dat de oplossing voor de
wateroverlast aan de Burgemeester
Kasteleinstraat nabij is. Waternet is reeds ter
plekke wezen kijken en komende vrijdag is er
een gesprek met Stadsdeel Zuidoost.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
05. Bestuursverkiezing
De heer W. Griffioen heeft zich beschikbaar
gesteld als bestuurslid. Vergadering gaat met
instemming akkoord met zijn benoeming.
Conform de statuten dienen bestuursleden elke
twee jaar af te treden. Aftredend en herkiesbaar
is P. Eijking, penningmeester. Hij wordt
herkozen. Het interim-voorzitterschap van A.
van Schaik wordt met algemene stemmen
omgezet in voorzitterschap.
06. Tuinverhuur 2014
Alle tuinen zijn in 2014 verhuurd geweest.
Momenteel zijn er drie tuinen niet verhuurd.
07. Tuincontroles 2014
Voorzitter informeert of de vergadering de
tijdens tuincontroles gehanteerde lijn
ondersteunt. O. Ruts geeft aan zeer tevreden te
zijn met het gevoerde beleid. J. Dorgelo bepleit
consistent op het ingezette pad door te gaan.
Over het algemeen is men van mening dat het
complex er veel beter uitziet dan voorheen.

08. Klusdagen 2014
Voorzitter maakt het doel van de klusdagen
nog eens duidelijk. Het is vooral heel gezellig
met koffie of thee en de vermaarde taartjes van
Willem en er wordt in ongeveer twee uur heel
veel werk verricht. Met name de tweede
klusdag was een groot succes en reden om een
extra Tuinpraat uit te laten gaan. Onder meer
een totaal verwaarloosde tuin werd geschoond.
Daarbij bleek weer eens dat vele handen licht
werk maken.
O. Ruts informeert of het Bestuur op de hoogte
is van de bestaande Vrijwilligersverzekering.
Deze is veel minder kostbaar dan de nu
lopende
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
Voorzitter merkt hierbij op dat laatstgenoemde
verzekering niet zal worden verlengd. In de
volgende bestuursvergadering zal worden
bekeken of een Vrijwilligersverzekering zinvol
is voor onze vereniging.
09. Verslag Kascontrolecommissie
Op 15 februari 2015 heeft de
Kascontrolecommissie, bestaande uit Mevr. M.
Elderkamp en mevr. A. Jagersma de
penningmeester voor het jaar 2014 décharge
verleend.
10. Benoeming kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie voor 2015 zal
bestaan uit
1. Mevr. A. Jagersma
2. Mevr. J. de Vreese
De heer B. Bruines is reserve.
11. Financieel verslag 2014
P. Eijking licht toe dat de premie van de BZAverzekering en cadeaubonnen voor verleende
diensten een groot deel van de uitgaven
vertegenwoordigt. Van een groot aantal van de
leden hebben we het e-mailadres. Leden die
hun e-mailadres nog niet bij het bestuur
kenbaar hebben gemaakt worden opgeroepen
dat te doen, dat bespaart postzegels.
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12. Begroting 2015
Er zijn geen vragen of opmerkingen
13. En de winnaar is……
Het is al weer het derde jaar dat het bestuur een
wisseltrofee ‘De gouden schoffel’ uitreikt aan
de tuinder die het hele jaar door zijn of haar
tuin het best verzorgde. In de winnende tuin
zal het hele seizoen het bordje ‘Tuinder van het
jaar’ te zien zijn.
De winnaar van het jaar 2014 is mevrouw H.
van Schaik-de Vries. Zij neemt de trofee
verrast in ontvangst.
14. Rondvraag
Mevr. J. Mazzotta informeert of iemand weet
hoe het gaat met de vrouw van medetuinder M.
Bolton. Zij is ongeneeslijk zeik. Het bestuur
zal actie ondernemen.
B. Bruines Begrijpt niet waarom er de ene dag
een ander tuinnummer op een berg
aangeleverde mest staat dan de andere dag.
J.Meijer geeft opheldering.
W.Duijs informeert of er nog houtsnippers te
verwachten zijn. J. Meijer zal de voorman van
de snoeidienst benaderen. T. de Waal vermoedt
dat er vanaf heden nog veel gesnoeid gaat
worden, dus dat er nog wel snippers
beschikbaar komen.
P. van Vliet deelt mee een deel van het
historische dossier van de vereniging thuis te
hebben en vraagt wat er mee te doen.
Voorzitter meent dat er voor het 40-jarig
jubileum van de TVD in 2016 waarschijnlijk
wel bruikbare dingen in zitten. Het bestuur zal
zich hierover beraden.
Mevr. K. Mul informeert of tuinders via J.
Meijer mest kunnen bestellen. J. Meijer
antwoordt dat dit niet gebruikelijk is, maar dat
hij, als er om gevraagd wordt, wel voor wat
mest kan zorgen.
T. de Waal oppert – ingegeven door het
comfortabele banksaldo van de vereniging – de
aanschaf van een aanhangwagentje voor
algemeen gebruik. Dit wordt om meerdere
redenen niet wenselijk geacht. Tevens geeft hij
aan graag een vracht compost te willen laten
leveren maar door de aanwezigheid van een

berg aarde op het pad is dat onmogelijk. R.
Koesal belooft het pad zo spoedig mogelijk
vrij te zullen maken en J.Meijer benadrukt nog
eens dat paden vrij dienen te blijven.
R. Koesal zou het op prijs stellen in het bezit
te komen van een huishoudelijk reglement.
Voorzitter stelt dat de herziene versie van 4
jaar geleden destijds aan alle leden is
toegestuurd maar dat hem een exemplaar
toegestuurd zal worden.
Mevr. H. van Schaik deelt mee heel blij en
verrast te zijn met het haar toegekende
‘Tuinder van het Jaarschap’.
15. Sluiting
Voorzitter bedankt de dames van de koffie heel
hartelijk voor de toewijding waarmee zij ieder
jaar de vergadering van koffie en andere
drankjes voorzien. Beiden krijgen als dank een
bos bloemen. Daarna sluit hij de vergadering
om 21.15 uur. Zoals gebruikelijk trakteert
daarna de penningmeester de aanwezigen op
een drankje.

DE REKENINGEN
VOOR
TUINSEIZOEN 2016
DIENEN
UITERLIJK OP 31
JANUARI TE ZIJN
VOLDAAN.
ZIE PAGINA 4 EN 5
VOOR OVERIGE
BIJLAGEN
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AGENDAPUNT 4
Jaarverslag 2015
- Het bestuur is in 2015 acht keer bijeen
geweest. De vergaderingen vonden plaats in
het Praathuis of bij bestuurslid Jan Meijer
thuis.
- De Tuinpraat is dit jaar twee maal
uitgekomen (voorjaar en herfst).
- Het bestuur heeft herhaalde malen contact
opgenomen met de Gemeente om het
vervangen van de beschoeiing aan de
Kippenbuurtkant onder de aandacht te houden.
Er zijn echter geen merkbare vorderingen in
het proces.
- Vorig jaar hebben we als bestuur een conflict
gehad met een huurder van een tuin. Dit
conflict heeft een dusdanige vorm aangenomen
dat het bestuur gemeend heeft deze tuinder te
moeten royeren. Hierop heeft deze zich
verweerd middels een advocaat en uiteindelijk
is er, na raadpleging van de leden op een extra
ledenvergadering, gekozen om tot een
compromis te komen met deze tuinder. Een
belangrijke afweging in deze zijn de te
verwachten hoge juridische kosten geweest .
In het verleden hebben we conflicten die zo
hoog opliepen niet meegemaakt. Reden
hiervan is dat leden die meermaals werden
aangesproken uit eigen beweging opzegden of
niet in bezwaar gingen tegen een beslissing
van het bestuur. Heden ten dage blijkt echter
dat dit dus wel kan gebeuren met
verstrekkende gevolgen.
AGENDAPUNT 5
Voorstel verplicht stellen compostbak
Aanleiding:
Reeds meerdere jaren worden er door het
bestuur oproepen gedaan om zoveel mogelijk
te composteren op de eigen tuin en niet het
groenafval in de containers te gooien.
Afgelopen jaar hebben wij als bestuur klachten
gehad van de ophaaldienst dat de containers te
zwaar zijn en zelfs niet meer zullen worden
geleegd.
Daarnaast zien wij ook dat het afvoeren van
het vele groenafval leidt tot afgraving van ons
complex. Tuinen komen laag te liggen wat ook
zorgt dat de tuinder problemen krijgt met
wateroverlast.

Bijkomend probleem is dat tuinen die zijn
afgegraven minder aantrekkelijk zijn om weer
te verhuren. Ophoging brengt weer extra
kosten mee voor de vereniging.
Het bestuur heeft daarom het navolgende
voorstel waarover het graag uw mening wil.
Voorstel:
Per 1 januari 2016 stelt het bestuur voor om bij
iedere nieuw te verhuren tuin de verplichting te
stellen om een compostbak te realiseren op de
tuin die in gebruik wordt genomen.
Met het verplicht stellen van een compostbak
wil het bestuur dus beogen dat de tuinen
minder worden afgegraven en de huurder min
of meer gedwongen wordt om actief bezig te
zijn met composteren. Net zoals in de huidige
situatie dient de huurder een aanvraag in te
dienen bij het bestuur waarin de uitvoering en
de locatie van de compostbak staat. Dit om
overlast voor omliggende percelen zoveel als
mogelijk te voorkomen.
Een uitzondering kan er gemaakt worden voor
tuinen die als 2e, 3e , enz. aan een bestaand lid
worden verhuurd. Dit kan alleen als de
compostbak op de 1e tuin ook gebruikt wordt
voor de andere tuinen. De uitzondering wordt
afgegeven door het bestuur.
De huidige tuinders die voor 1 januari 2016 al
in het bezit zijn van een tuin zullen niet
worden verplicht, maar wel aangemoedigd, om
dit alsnog te realiseren.

Dus: niet zo↑, maar zo↓
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AGENDAPUNT 6
Bestuursverkiezing
Conform de statuten dienen bestuursleden elke
twee jaar af te treden.
Aftredend en herkiesbaar zijn de heer J. Meijer
en mevr. J. Swaan

nog niet in orde. Met één tuinder zijn wij nog
in gesprek.
Oktober: Er werden 6 brieven verstuurd. Bij
de nacontrole bleek 1 huurder niet aan het
bestuursverzoek zijn tuinen te schonen te
hebben voldaan.

AGENDAPUNT 7
Tuinverhuur 2015
Alle tuinen zijn dit jaar verhuurd geweest

De maand oktober was een buitengewoon
mooie maand, toch beschouwden nogal wat
tuinders het tuinseizoen als afgerond, terwijl
het onkruid verder groeide. Er volgde een
bijzonder natte november- en decembermaand.
Het gevolg is dat momenteel heel veel tuinen
vol bloeiend onkruid staan, waar met al die
nattigheid nog niet veel aan te doen is. Al met
al een goede reden om uw tuin tijdig op te
ruimen en te spitten.

WIJ VERZOEKEN U
HET BESTUUR IN TE
LICHTEN WANNEER
Wij verzoeken u nogmaals nadrukkelijk het
U DOOR ZIEKTE,
bestuur in te lichten wanneer u – door
vakantie
of andere omstandigheden
VAKANTIE
OF tijdelijk uw tuin niet kunt onderhouden.
ANDERE
OMSTANDIGHEDEN
TIJDELIJK NIET IN
STAAT BENT UW
TUIN TE
ONDERHOUDEN.
AGENDAPUNT 8
Tuincontroles 2015
Er hebben dit jaar 3 vooraf aangekondigde
tuincontroles plaatsgevonden.
Mei: Er werden 5 waarschuwingen verstuurd
Bij de nacontrole was 1 tuin nog niet op orde
en was een tweede waarschuwing nodig.
Daarna werd ook deze tuin opgeknapt.
Eén tuinder zegde n.a.v. de controle zijn tuin
op.
Augustus: Er werden 13 brieven verstuurd,
waarbij het in 7 gevallen om verwaarloosde
tuinen ging. Bij de nacontrole bleken 4 tuinen

TUINCONTROLES
IN 2016 ZIJN OP 20
MEI, 12 AUGUSTUS
EN 30 SEPTEMBER
AGENDAPUNT 9
Klusdagen
De twee gehouden klusdagen waren allebei
weer een groot succes. De opkomst was groot
en de klussen werden in een beste sfeer in
korte tijd geklaard. Willem, weer bedankt voor
de overheerlijke taartjes! Zouden die de reden
zijn dat de opkomst toeneemt?
Wij rekenen in elk geval het komende seizoen
weer op veel enthousiasme.

DE KLUSDAGEN IN
2016 ZIJN OP
ZATERDAG 18 JUNI
EN 17 SEPTEMBER

