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UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Wanneer: 11 februari 2020
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Clubhuis Speeltuinvereniging Disneyland, Lentestraat hoek Winterstraat te Driemond
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ALV van 26 februari 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Bestuursverkiezing
6. Tuinverhuur 2019
7. Tuincontroles 2019
8. Klusdagen 2019
----PAUZE (lezen financieel verslag)----9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Verslag Kascontrolecommissie
Benoeming kascontrolecommissie 2020
Financieel jaarverslag 2019
Begroting 2020
En de winnaar is ….
Rondvraag
Sluiting
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Notulen ALV van 26 februari 2019
Aanwezig: 24 leden
Voorzitter: Alex van Schaik
Bestuursleden: Willem Griffioen, Juul Barendsen en Peter Eijking
Verslag: Chequita Bhikhi
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:05 u. Hij heet iedereen in de zaal van harte welkom. Daarna verzoekt
hij de zaal om op te staan en 1 minuut stilte te houden voor wijlen erelid Piet van Vliet.
Rinus Vos verzoekt daarna of hij bij de rondvraag een mededeling mag doen. Hij krijgt toestemming van de
voorzitter.
2. Ingekomen stukken
• Er is 1 tuin (25) van het jaar aangevraagd.
• Er zijn 8 afmeldingen binnengekomen: Tjark Keijzer, Kitty Mul, Jaap Dorgelo, Patrick Kalwij
Irene Gordon, Sheila Bezoet de Bie, Annette Groenendaal, Judith de Vreese.
3. Notulen ALV van 14 februari 2017
Zie punt 10 (pagina 3): Thony deelt mee dat de verplaatsing van de bijenkasten niet vanwege mevr. Mazotta niet
zijn doorgegaan, maar vanwege verschillende andere redenen. Hij is van mening dat volgens de notulen van de
ALV van 2018, het lijkt alsof mw. Mazotta hiervan de schuld krijgt. Hij wordt bedankt voor zijn mededeling.
Jan de Bie geeft zijn complimenten voor de goedverzorgde notulen. An Swaan (voormalige secretaris) wordt
bedankt voor haar goede werk.
4. Jaarverslag 2017
De voorzitter licht het jaarverslag toe.
hij deelt mee dat de vergaderingen van 2018 in het Praathuis en bij hem thuis hebben plaatsgevonden.
Thony de Waal wordt bedankt voor het bijhouden van de website. Hij vindt zelf dat er meer aandacht mag
komen voor de website. Het bestuur zal hiervoor zorgen.
de voorzitter verzoekt iedereen nogmaals hun email adres(sen) door te geven. Communicatie per email is
sneller, en de vereniging bespaart zo portokosten.
Voortgang in het beschoeiingproces:
De voorzitter licht de moeizame onderhandeling over het beschoeiingsproces met de gemeente Amsterdam
toe. Er volgt een discussie waarin diverse meningen worden gegeven en vragen worden gesteld. Tijdens de
discussie wijst de voorzitter op de beslissing van de gemeente, namelijk dat de uitvoering ervan in fase 2
van het grootonderhoud project in Driemond zal plaatsvinden. De beschoeiing zal dus in het najaar van
2019 worden vervangen. De voorzitter heeft inmiddels met de aannemer gesproken en gehoord dat de
beschoeiing van kunststof is. Verder is er rekening gehouden met drainage openingen en inhammetjes. Ook
wordt vermeld dat sommige paden of delen ervan zullen worden opgeheven.
Vuilcontainers. De voorzitter vindt dat er weinig vuil wordt achtergehouden op het complex, en
concludeert dat het systeem om eigen vuil op te ruimen best werkt. Hij bedankt Jan de Bie voor zijn wijze
voorstel betreft het ontdoen van de vuilcontainers.
5.
-

-

Beheer leegstaande tuinen 2018
De voorzitter bedankt Willem Duijs voor zijn vrijwillige inzet om onbezette tuinen te onderhouden. Zijn
diensten aan het bestuur worden zeer op prijs gesteld.
N. Grimme vraagt of er nog wat met tuin 27 zal gebeuren. Willem D. Reageert dat het seizoen nog maar net
begonnen is en dat de tuin eerst vrij moet worden gemaakt van vuil (o.a. stenen). Daarna zal de tuin worden
gefreesd.
De voorzitter deelt mee dat er voortaan 100 euro borg zal worden gevraagd voor bruikleen tuinen, zodat die
tuinen weer netjes worden opgeleverd. De meerderheid in de zaal stemt hiermee toe. Deze regel gaat vanaf
2019 in.

6. Toenemende diefstal van groenten
Afgelopen jaar zijn er verschillende klachten van diefstal binnengekomen. Jan Meijer zag iemand een bosje
rozen meenemen op klaarlichte dag. Het is onduidelijk of diefstal alleen van buitenaf komt of intern plaatsvindt.
Diverse leden hebben vorig jaar verzocht een slot op het hek te plaatsen. De voorzitter vindt een slot op het hek
aan de kippenbuurtkant ondoenlijk, omdat er verschillende ingangen zijn. Hij benadrukt dat iedereen goed moet
opletten, het hek achter zich moet sluiten bij het verlaten van het tuincomplex, en vreemde bezoekers moet
aanspreken. Er volgt een discussie, omdat diverse leden vinden dat er wel een slot op het hek aan de
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zonnehofkant moet komen. Voorheen ging het hek wel op slot door één persoon, maar dat bleek niet praktisch te
zijn. Er wordt voorgesteld om een codeslot te plaatsen. Thony de Waal beveelt aan dat er in dit geval gelijk naar
een codeslot moet worden gekeken waarvan de code na bepaalde tijd veranderd kan worden. Het bestuur besluit
op zoek te gaan naar een geschikte codeslot.
7. Tuinverhuur 2018
Het bestuur heeft besloten opnieuw een advertentie te plaatsen in de dorpskrant. Willem Duijs wijst op het
plaatsen van een artikel in het Weespernieuws, vooral ook omdat Weesp binnenkort bij gemeente Amsterdam zal
behoren. Daarop antwoordt Juul dat hij al in onderhandeling is met iemand van Weespernieuws, en dat we er
baat bij hebben als alle tuinen verhuurd worden. N. Grimme stuurt ons een website door van Gaasperplas en
omgeving waarop een advertentie geplaatst kan worden. De voorzitter meldt dat hij jaren geleden de
tuindersverenigingen van Weesp en Diemen heeft benaderd om mensen naar ons te sturen indien ze vol zaten.
Daarover heeft hij verder niets meer vernomen. Tenslotte werkt het bestuur aan een poster, die op verschillende
locaties in supermarkten e.d. in Amsterdam komt te hangen.
8. Tuincontroles 2018
De voorzitter deelt mee dat bij de tuincontroles van afgelopen jaar is gebleken dat de tuinen over het algemeen
goed uitzagen. Weinig waarschuwingen werden verstrekt, m.u.v. het najaar. Jan de Bie is het hier niet mee eens.
Hij is van mening dat er te veel rommel wordt opgeslagen en te veel tuinen verwaarloosd zijn. Hij heeft liever
lege tuinen dan verhuurde tuinen met teveel onkruid of afval. Tijdens een nogal heftige discussie tussen diverse
leden, werden de volgende punten benadrukt:
- De tuincontroles moeten strakker worden uitgevoerd en er moet worden gehandhaafd.
- Tuinders die zich niet houden aan de regels en waarschuwingen tijdens de tuincontrole negeren moeten
worden geroyeerd.
- Er moet een extra tuincontrole komen of de laatste tuincontrole moet worden verschoven naar het najaar. De
reden daarvan is dat een aantal tuinen die er netjes uitzien in het hoogseizoen (zomer), verwaarloosd met
veel rommel en onkruid worden achtergelaten in het najaar. Tijdens deze controle moet worden gelet op de
volgende punten:
1. tuinders moeten hun afval opruimen in het najaar
2. tuinders moeten licht materiaal zoals pvc potten en buizen, stoelen, gieters, lege watertonnen en
tunnelfolie opbergen zodat ze niet wegwaaien naar buurtuinen of in de sloot terecht komen tijdens de
herfststorm.
3. tuinders moeten hun tuinen netjes achterlaten, met name zaaiend onkruid verwijderen. Dit omdat bij
zachte winters (zoals deze) er nieuw onkruid opkomt dat gaat bloeien en uitzaaien in het vroege
voorjaar. Daarom wordt aanbevolen om tuinen mogelijk te spitten en/of te frezen in het najaar,
waardoor het onkruid zoveel mogelijk wordt onderdrukt.
4. er moet een tarief worden gevraagd aan tuinders die zich niet aan de regels houden. De heer Ruts merkt
op dat het niet logisch is om borg en tarief te vragen. Arnolda de Lange stelt voor dat verwaarloosde
tuinen met behulp van een uurtarief moeten worden schoongemaakt. Het bestuur zal dit onderwerp
verder bespreken tijdens de eerstvolgende vergadering.
Tuincontroles 2019:
o 1e controle: vrijdag 17 mei, nacontrole: vrijdag 7 juni
o 2e controle: vrijdag 5 juli, nacontrole: vrijdag 16 augustus
o 3e controle: vrijdag 27 september, nacontrole: vrijdag 19 oktober
o 4e controle: vrijdag 15 november, nacontrole vrijdag 6 december.
9. Klusdagen
Er zijn 2 klusdagen geweest in 2018. Beide waren zeer succesvol! De voorzitter bedankt iedereen voor hun
bijdrage en vraagt ook om de data van de volgende klusdagen te noteren in hun agenda. De volgende klusdagen
staan gepland op:
o 1e klusdag: zaterdag 8 juni
o 2e klusdag: zaterdag 7 september.
10. Verslag Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit de heer J. de Bie en de heer W.Duijs hebben de financiën van de
vereniging gecontroleerd en goedgekeurd. Ze hebben de penningmeester voor het jaar 2018 decharge verleend.
Hun bevindingen zijn:
1. totaal getallen van de jaarrekening en bank-, declaratie-, en administratie getallen komen overeen.
2. zoals vorig jaar verzocht is er een helder en duidelijk overzicht van de borggelden gepresenteerd
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3. verder is gebleken dat de omissie in voorgaande onderliggende Excel programma is verholpen.
Ze stellen de vergadering voor: De jaarrekening 2018 zoals opgemaakt door de penningmeester met
hoogachtende complimenten te aanvaarden. De penningmeester ontvangt een mooi applaus van de zaal.
11. Benoeming kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie 2019 bestaat uit:
1. De heer W. Duijs
2. De heer R. de Gooijer
Reserve: Mevr. A. De Lange
12. Financieel jaarverslag 2018
De Penningmeester licht het verslag toe. De schulden en bezittingen zijn boekhoudkundig gelijk. De
penningmeester geeft aan dat er dit keer extra kosten zijn gemaakt m.b.t. de ozb belasting en eenmalige
secretariaatskosten.
13. Begroting 2018
De penningmeester licht de begroting en onduidelijke balans van vorig jaar toe, net als de lagere eigen vermogen
in 2018 in vergelijking met vorig jaar. Zie bijlage 2. Ton de Vries merkt op dat de balans van 2017 en 2018 niet
gelijk zijn. Peter weet niet precies hoe dit komt, de kascontrole commissie kan het verschil niet achterhalen.
Peter stelt voor dat de kascontrolecommissie van 2019 dit verder uitzoekt. Hij deelt mee dat hij een procedure
heeft lopen om vrijstelling te krijgen voor ozb belasting. Hij meldt verder dat we 145 euro interen en dat er
tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zal worden besproken of we de huurkosten met 0.05 cent per m2
zullen verhogen.
14. Benoeming ereleden
De voorzitter geeft aan dat door het overlijden van Piet van Vliet, het bestuur geen ereleden meer kent. Met veel
lovende woorden en nadruk op alles wat hij voor het bestuur en medetuinders doet, wordt de naam bekend
gemaakt van het eerste erelid, de heer Jan Meijer. Jan Meijer was verrast en sprakeloos. Dit had hij totaal niet
verwacht, hij ontving zijn attentie en er volgde een groot applaus. Iedereen was blij. De benoeming van een
tweede erelid, net zo welverdiend als de eerste, volgde er gelijk achteraan. Willem Duijs, die ook heel veel voor
het bestuur en medeleden doet. Hij wordt bedankt en er was ook applaus bij! Twee heren met een hart van goud!
15. En de winnaar is ….
De voorzitter maakt de Tuinder van het Jaar 2018 bekend. De heer Jan Meijer werd met lovende woorden
benoemd tot Tuinder van het jaar 2018. Overrompeld nam hij de gouden schoffel in ontvangst. Er volgde een
daverend applaus. De voorzitter benadrukt dat de tuinen van Jan Meijer er altijd keurig uitzien, maakt niet uit in
welk seizoen je bij hem langsgaat. Dat vinden de andere leden in de zaal ook. Daarnaast staat hij altijd klaar om
de vereniging en andere leden te helpen met klussen. De voorzitter meent dat hij veel eerder tuinder van het jaar
was geweest als hij niet in het bestuur had gezeten. Hij heeft hieraan bijgedragen door uit het bestuur te stappen.
Zeer verdiend Jan Meijer!
16. Bestuursverkiezing
Zoals aangegeven in het jaarverslag, zijn de reglementair aftredende bestuursleden: Alex van Schaik, Peter
Eijking en Willem Griffioen. Ze stellen zich allen herkiesbaar. Met groot applaus werden ze herkozen. Met veel
genoegen zullen ze de volgende 2-jarige termijn meebesturen.
17. Rondvraag
Hennie van Schaik benadrukt dat ze de wc wil blijven schoonmaken, maar dat ze het zeer waardeert als
leden de wc netjes achterlaten na hun bezoek. Ze treft de wc regelmatig vuil aan. De leden zullen er
voortaan beter op letten. Tevens geeft ze aan dat de wc aan één kant wegzakt en dus aan reparatie toe is. Het
bestuur zal er werk van maken.
Jan Meijer bedankt Thony de Waal voor het schoonhouden van de stuwen.
Rinus Vos wordt in de gelegenheid gesteld om zijn mededeling te doen. Iedereen was benieuwd van wat er
ging gebeuren. Met veel emotie deelt hij mee dat hij vorig jaar heel ziek was geweest en daardoor niet kon
tuinieren. Desondanks zagen zijn tuinen er keurig uit. En dat kwam door niemand anders dan Willem Duijs
die het met veel genoegen deed. Rinus Vos meent oprecht dat hij heel blij is dat Willem hem heeft
bijgestaan in deze zware tijd. Naast deze lovende woorden, ontving Willem een attentie, een stevige
omhelzing en een groot applaus van de gehele zaal.
Otto wil hiermee ook iedereen bedanken die met veel plezier heeft getuinierd in 2018. Er volgt een applaus.
De voorzitter meldt dat hij glas heeft van zijn oude kas, en dat geïnteresseerden ze mogen ophalen.
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Tenslotte deelt hij mee dat de kas van A. Van de Greft te koop staat voor minimaal 500 euro. De leden
mogen een bod doen.

18. Sluiting
De voorzitter bedankt de koffiedames hartelijk en overhandigt ze een attentie als blijk van waardering. Ook is er
een flesje wijn voor mevrouw van Schaik als dank voor het schoonhouden van de wc. Vervolgens nodigt hij
iedereen uit voor een drankje op kosten van de vereniging, en sluit hij de vergadering om 21:50 uur.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.BIJLAGEN
Agendapunt 4 – Jaarverslag 2019
 Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in 2019 zes keer bijeen geweest. De vergaderingen vonden plaats in het Praathuis of
bij de voorzitter Alex van Schaik thuis.


Website
De website werd verzorgd door Thony de Waal. Door velen is gemeld dat de website niet goed
functioneert.



Tuinpraat
De tuinpraat is twee maal uitgekomen (voorjaar en zomer).



Slot op het hek
Er is een slot op het hek geplaatst.
- De code is doorgegeven.
- Helaas blijft het slot en hek vaker open dan dicht. Als het slot openblijft kan iedereen de code
aflezen.
- Stand van zaken diefstal in 2019.



Beschoeiing
Na vele moeizame gesprekken en onderhandelingen tussen onze voorzitter en de gemeente is
duidelijk geworden dat de gemeente een deel van de beschoeiing gaat meenemen in fase 2 van het
Groot Onderhoud Project Driemond. Het gaat om het gedeelte vanaf de bocht (tuin 110) tot de LS.
Het gedeelte langs de LS wordt niet meegenomen in fase 2, omdat waternet momenteel bezig is
met een onderzoek naar de conditie van de LS. Het is nog vrij onduidelijk wanneer fase 2 precies
van start gaat; verondersteld wordt pas rond eind 2020.
Vervanging heg.
Verder heeft Alex samen met de gemeente naar de opties bekeken betreft de vervanging van de
heg aan de Burgemeester Kasteleinstraat. Onze voorkeur ging uit naar een stevige hek, maar de
gemeente ziet geen kansen daartoe. Ze zien wel kansen tot een groene heg met stekelstruiken die
ecologisch verantwoord is en tegelijkertijd bescherming biedt. Onze voorkeur gaat in dit geval uit
naar een beukenhaag of eikenhaag, zonder stekelstruiken. Ook hiervoor geldt dat het gedeelte
langs de LS niet meegenomen wordt, de rest zal wel meegenomen worden bij fase 2 van het Groot
Onderhoud project.
Diefstal
Er zijn klachten binnen gekomen over tuinders die spullen pakken van vrijgekomen tuinen. We
willen u dan ook er op attenderen dat u niet zonder toestemming van het bestuur spullen, planten
of bomen van vrijgekomen tuinen mag pakken.







Aanpassing huisregels, bouwvoorschriften en huishoudelijk reglement
Het bestuur is van mening dat sommige regels van de bouwvoorschriften, huisregels en bij de
voorwaarden van het huurcontract verouderd zijn en daarom aangepast dienen te worden. Het gaat
om:
- Zie huurvoorwaarden
- Zie huishoudelijk reglement
- Zie bouwvoorschriften
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Vakantiegangers/ ziekte
Leden blijken het niet noodzakelijk te vinden om te melden dat ze op vakantie gaan of ziek zijn.
Ontvangt dergelijke lid een waarschuwingsbrief na een tuincontrole, dan komt het bestuur erachter
dat er iets aan de hand is of dat ze op vakantie zijn. Om dergelijk confrontatie tegen te gaan willen
we eenieder verzoeken om de reden van uw (langdurige) afwezigheid te melden. Stuurt u een
email naar tvdriemond@gmail.com.
Mocht u familieleden of vrienden vragen uw tuin te onderhouden tijdens uw afwezigheid, dan
dient u ook daarvan een melding te maken. We registreren iedereen die activiteiten uitvoert op ons
complex.

 Rekening
Het komt ieder jaar voor dat leden niet op tijd voldoen aan de rekening. De penningmeester heeft vorig
jaar meerdere herinneringen moeten sturen naar steeds dezelfde leden. Sommige onder deze leden
hebben niet betaald, waarvan 2 geroyeerd zijn en sommige betaalden pas eind 2019. We willen u erop
attenderen dat de vereniging dit gedrag niet meer zal toelaten. Volgens artikel 03 van het
huishoudelijk reglement zal bij de eerstvolgende aanbieding van de rekening een bedrag van € 15,(vijftien Euro) als extra kosten in rekening worden gebracht. Bij een tweede verzoek wordt een boete
van € 30,-- (dertig Euro) in rekening gebracht.
U wordt daarom verzocht om de rekening uiterlijk 31 januari 2020 te betalen. Lukt het u om de
een of ander reden niet, of heeft u geen rekening ontvangen van de penningmeester, laat het dan
op tijd weten.
Agendapunt 5 - Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend zijn de leden Juul Barendsen en Chequita Bhikhi. Allebei stellen zich
herkiesbaar.
Agendapunt 6 – Tuinverhuur 2019
Vorig jaar was een succesvol jaar betreft de huur van tuinen. Het bestuur heeft een mooie poster
gemaakt en op verschillende locaties in Amsterdam en omgeving opgehangen. Deze actie blijkt goed
te hebben gewerkt, want kort erna waren alle tuinen verhuurd en hadden we een wachtlijst van maar
liefst 8 nieuwe aanvragen. Momenteel staat één kandidaat op de wachtlijst.
Agendapunt 7 – Tuincontroles 2019
Er zijn het afgelopen tuinseizoen 4 tuincontroles geweest.
Mei:
- Er werden 3 waarschuwingen verstuurd. Een lid werd meteen na de vergadering aangesproken. Bij
de naschouw werden de tuinen in orde bevonden.
- Een ander lid werd geholpen omdat ze vanwege gezondheidsproblemen niet meer kon tuinieren.
Kort erna gaf ze te kennen dat ze wilde stoppen. Inmiddels is de tuin verhuurd aan een ander.
- Er werden 4 brieven gestuurd ter vervanging of reparatie van verwaarloosde en oude tuinkassen.
Een van deze kassen is verwijderd, een ander gerepareerd. Bij de eerstvolgende tuincontrole zullen
de tuinkassen opnieuw worden geïnspecteerd.
Juli:
Twee tuinen bleken verwaarloosd te zijn. Eén hiervan bleek een blessure te hebben opgelopen en kon
daardoor niet tuinen. Deze lid kreeg hulp van medetuinders. De andere tuin werd kort na een
mondelinge waarschuwing schoongemaakt.
September:
Vanwege de slechte weersomstandigheden waren veel tuinen overwoekerd door onkruid. 5 tuinen
waren totaal verwaarloosd. De leden ontvingen een waarschuwing. Bij de nacontrole waren de tuinen
niet schoongemaakt. Mogelijk vanwege de slechte weersomstandigheden?
November:
 7 waarschuwingsbrieven, waaronder 1 attentiebrief, 2 brieven voor verwijdering of vervanging
tuinkas, overige om hun tuin(en) op te ruimen en netjes achter te laten.
 2 leden kregen een mondelinge waarschuwing
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2 leden werden geroyeerd, omdat ze geen huur hebben betaald voor 2019 en niet zelf op hun tuin
gingen tuinen.

Data tuincontrole 2020
1e controle: vrijdag 8 mei, nacontrole: vrijdag 5 juni
2e controle: vrijdag 10 juli, nacontrole: vrijdag 7 augustus
3e controle: vrijdag 25 september, nacontrole: vrijdag 23 oktober
4e controle: vrijdag 13 november, nacontrole: vrijdag 11 december.
Agendapunt 8 – Klusdagen 2019
Er werden in 2019 twee klusdagen gehouden. De klusdagen waren succesvol en gezellig. De eerste
klusdag eindigde eerder, vanwege de aanhoudende regen op die dag. Maar in een uurtje was er veel
werk verricht. Bij de tweede klusdag was de opkomst heel goed. Veel nieuwe leden waren aanwezig.
Erg fijn, maar we hopen natuurlijk wel dat de klusdagen van 2020 net zo druk zullen worden bezocht.
Noteert u alvast de data van de volgende klusdagen in uw agenda.
Data klusdagen 2020
1e klusdag: zaterdag 6 juni
2e klusdag: zaterdag 5 september
Voorstel: Gezien de klusdagen een hit waren stellen we voor de eerste klusdag van 2020 te
combineren met een BBQ.
Agendapunt 9 – verslag kascontrolecommissie
De kascontrole wordt uitgevoerd door Willem Duijs en de heer R. de Gooier.

