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Secretariaat , adres kralenbeek 1171, 1104 KJ Amsterdam

Notulen ALV d.d. 12 februari 2013
Aanwezig: 25 leden
Voorzitter: Teun de Bruin
Verslag: An Swaan
01. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en bedankt alle leden van harte die de vereniging het
afgelopen seizoen weer op allerlei manieren hebben ondersteund.
02. Ingekomen stukken
Er zijn tien afmeldingen binnengekomen.
03. Bekrachtigen erelidmaatschap Letty Corbijn van Willenswaard.
De voorzitter licht toe dat het bestuur bij het toekennen van het erelidmaatschap een
vormfoutje heeft gemaakt. De Algemene Ledenvergadering had hiervoor zijn goedkeuring
moeten geven. De vergadering gaat alsnog unaniem akkoord.
04. Notulen ALV d.d. 14 februari 2012
Het verslag wordt goedgekeurd.
W.van Ingen informeert of er al meer inzicht is in wie er verantwoordelijk is voor de
beschoeiing.
De voorzitter deelt mee dat er contacten zijn geweest met het Stadsdeel Zuidoost. Er zijn
offertes gemaakt die tussen de €40.000,- en €50.000,- liggen. De vereniging is niet in staat die
kosten te dragen. Twee verzoeken onzerzijds aan het Stadsdeel om de kosten voor de
beschoeiing aan de ‘Kippenbuurtkant’ voor rekening te nemen zijn afgewezen.
Een subsidieaanvraag bij het Schipholfonds is ook afgewezen omdat dat fonds dit type
aanvragen niet dekt.
Inmiddels heeft het bestuur formeel bezwaar ingediend bij Stadsdeel ZO.
P. van Vliet informeert of Waternet er nog iets mee te maken heeft. De voorzitter antwoordt
ontkennend.
05. Jaarverslag 2012
Er zijn geen vragen of opmerkingen
06. Tuinverhuur 2012
Voorzitter meldt dat er, na een periode waarin alle tuinen verhuurd waren, 8 tuinen vrij zijn
gekomen. Om deze leegstand op te heffen is er inmiddels een stukje in het Vechtjournaal

verschenen waarop vier serieuze reacties zijn binnengekomen. Eén tuin is waarschijnlijk al
verhuurd.
Er zal ook een stukje komen in het huis-aan-huisblad van Zuid-Oost en de Dorpskrant. Verder
zullen in supermarkten in de buurt berichtjes worden geplaatst. Mocht er meer actie nodig zijn
dan zal er nog een advertentie in de Vechtbode worden gezet.
J. Dorgelo complimenteert de voorzitter met zijn actieve opstelling.
07. Tuincontroles 2012
De voorzitter meldt dat de tuincontroles niet conform de afspraak in de ALV van 2012 zijn
uitgevoerd. Wanneer leden na te zijn aangeschreven niet of niet voldoende reageerden zijn er
het afgelopen seizoen gesprekken met hen gevoerd waarbij duidelijke afspraken werden
gemaakt. Het bestuur heeft ervaren dat deze een positief effect hadden. De vergadering gaat
akkoord met het volgende voorstel.
Drie maal per jaar is er een vooraf aangekondigde tuincontrole, uitgevoerd door het voltallige
bestuur.
Indien een tuin niet in orde wordt bevonden krijgt de huurder vier weken de tijd zijn tuin op te
knappen. Mocht na die periode de tuin nog niet op orde zijn zal er een gesprek met de huurder
worden gevoerd. Bij onvoldoende effect zal het bestuur conform de afspraak van 2012
handelen.
08. Klusdagen 2012
De opkomst van de tweede Klusdag was teleurstellend. Het bestuur hoopt voor het komende
seizoen op meer animo.
TIJDENS DE PAUZE WORDT BESLOTEN OM EERST AGENDAPUNT 11 TE
BEHANDELEN EN DAARNA DE OORSPRONKELIJKE VOLGORDE AAN TE
HOUDEN.
11. Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter leest voor:
VERKLARING VAN GOEDKEURING EN DECHARGE
Op woensdag 30 januari 2013 heeft de kascommissie bestaande uit de heer P. Kalwij en
Mevr. J. Roest in opdracht van de ledenvergadering van Tuindersvereniging ´Driemond´ de
boeken over het jaar 2012 gecontroleerd en in orde bevonden.
Zij stelt de ledenvergadering voor de penningmeester, W. Duijs, over het jaar 2012 décharge
te verlenen.
De kascommissie
30 januari 2012
P.Kalwij
09. Financieel verslag 2012
Willem Duijs licht het verslag toe.

J. Roest

P. v.d. Brom informeert naar de opgevoerde post met. o.a. boetes. Willem legt uit dat na één
of meer betalingsherinneringen boetes van € 5,00, € 10,00 of € 15,00 kunnen worden
opgelegd.
W. van Ingen informeert of er een relatie is tussen het gevoerde strengere controlebeleid en de
leegstand van tuinen. Dit is niet het geval. Er zijn door splitsing van grote tuinen nog twee
tuinen bijgekomen.
10. Begroting 2012
Willem Duijs licht toe dat de begroting krap is gehouden met het oog op de financiële
ontwikkelingen. Niet in rekening gebrachte diensten van diverse leden drukken de uitgaven
waardoor mogelijk een te optimistisch beeld van de uitgaven ontstaat. Hij verzoekt de
vergadering mandaat om, indien de vereniging in financiële problemen dreigt te komen, de
contributie met € 5,00 te mogen verhogen. Het verzoek wordt goedgekeurd met 24 stemmen
voor en 1 tegen.
12. Benoeming kascontrolecommissie
De kascommissie voor 2013 zal bestaan uit:
1. de heer P. Kalwij
2. mevr. M. Elderkamp
Reserve: mevr. J. Roest
13. Bestuursverkiezing
Met veel lovende woorden wordt afscheid genomen van Willem Duys. Behalve zijn
voortreffelijk penningmeesterschap worden zijn markante fysieke zowel als verbale
aanwezigheid nog eens onderstreept en spreekt de voorzitter de hoop uit dat hij zijn enorme
energie voor de vereniging zal blijven inzetten.
Als dank voor zijn tomeloze inzet is er een cadeautje.
Hierna stelt de nieuwe penningmeester, Peter Eijking, zich voor.
14. En de winnaar is ……
Alex van Schaik laat weten dat door de tuincontroles soms het beeld ontstaat dat de goede
tuinders er niet toe doen. Om dat idee geen voedingsbodem te geven heeft het bestuur in 2012
ook gekeken naar tuinen die extra goed worden verzorgd. (Tuinen van bestuursleden vallen
buiten mededinging). Er is een wisseltrofee - de gouden schoffel – ontworpen voor het lid met
de best verzorgde tuin. Deze gaat vergezeld van een cadeaubon. De winnaar hiervan is Bob de
Vries, helaas door familieomstandigheden niet aanwezig. De trofee zal hem tuis worden
aangeboden.
Vergadering reageert enthousiast op dit initiatief.
15. Rondvraag
- S. Bezoet de Bie informeert of de in het Praathuis opgeslagen drainages gebruikt kunnen
worden. Het antwoord is nee. Willem Duijs deelt mee dat er met het draineren van erg natte
tuinen in het voorjaar zal worden verder gegaan.
Jan Meijer voegt hier aan toe dat tuinen goed gespit dienen te worden en dat de huidige frees
technieken de grond te veel doen dichtslaan waardoor het water onvoldoende weg kan.
Alex van Schaik meldt dat tuinders zich ook bewust moeten zijn van de plaats waar de
drainage zich bevindt zodat ze deze tijdens werkzaamheden niet beschadigen.
In het voorjaar zal er een overzicht van de drainages in het Praathuis worden opgehangen.

- P. van Vliet merkt nog op dat machinaal spitten ook een mogelijkheid is. Tuinders voor wie
spitten een te zware klus is kunnen contact opnemen met Anton Blom.
- E. Smit deelt mee een concept oplossing te hebben voor de wateroverlast in het
Kippenbuurtgedeelte. Het bestuur zal kennisnemen van zijn op schrift gestelde ideeën.
- P. v.d. Brom informeert of de tuincontroles weer zullen worden aangekondigd. Het
antwoord hierop is ja.
- T. de Waal vraagt wat de bezwaren zijn tegen het splitsen van tuinen in kleinere kavels. Het
antwoord is dat die er in principe niet zijn, maar dat daar gemiddeld weinig behoefte aan is.
Daarna worden de dames van de koffie worden weer hartelijk bedankt en wordt hen bloemen
en een flesje wijn overhandigd.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en biedt Willem iedereen een drankje aan.
Sw. 14-2-2013

