Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2017
Aanwezig namens het bestuur: Dirk Leentvaar, Frans Jonker, Willem Kruger, Linda Stroo, Mia
Eggen en Anita v.d. Zee (tevens notulist).
Afwezig met bericht: Niek Overmars (penningmeester), Jeanne Brouwer T.13, Hein Pot T.15,
Brenda McCann T.74, Hanneke en Pieter de Groot T.76, Marjan Lubbes T.82 en N. Bus T.106.
Aanwezige leden: 35.
1. Opening
Voorzitter heet allen welkom. Voorzitter ziet veel nieuwe gezichten dat doet ons
deugd. Iedereen heeft kennis kunnen nemen van de stukken. Penningmeester laat
zich verontschuldigen wegens ziekte.
2. Vaststelling Agenda
Bij deze vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Schrijven van de fam. Lufting T.45A i.v.m. 2 aanpassingen huishoudelijk reglement.
4. Notulen ALV dd. 18 maart 2016
Er komt een vraag uit de vergadering waarom er namen worden vermeld in de
notulen. Namen vermelden in de notulen is gebruikelijk.
De notulen zijn bij deze vastgesteld, met dank aan de maakster.
5. Jaarverslag Secretaris
Grondprijs van de Gem. is daar verandering in gekomen (Klaas Eijer). Komen we op
terug. Verder oké met dank aan de maakster.
6. Verslag Kascommissie
Nic. Blok er is een klein foutje gevonden was iets tekort later terug gevonden in het
financiële verslag, dus decharge voor de penningmeester de stukken waren
voortreffelijk. Formeel verlenen de leden decharge aan de penningmeester, dat
gebeurt.
7. Verkiezing (3) leden voor de kascommissie
Jeroen Luiken T.37 en Harma Beenes T.34 reservelid.
8. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017
Toelichting kosten complex: € 1885,00 is oké, hier stond een 8 teveel, kan gebeuren.
Een van de sponsoren heeft een bord weg laten halen waarom, niet genoeg animo
voor. Mevr. Sarisakal T.87 heeft een vraag over een groot bedrag van € 10.000,00
voor de verbouwing van de kantine maar ik ga met natte voeten naar mijn tuin.
De voorzitter onderbouwt dit bedrag. De kantine wordt regelmatig verhuurd en de
algemene staat van, vooral de toiletgroep en de keuken is slecht. En als je verhuurd
wil je dat alles wel netjes is en het is wel je visitekaartje. Ook wordt de kantine op de
zaterdagmorgen veel gebruikt dus moest er wat gebeuren. Wordt het niet in eigen
beheer uitgevoerd? Deze vraag komt van Piet Hoogwaerts, voorzitter door een
aannemer.

Voorzitter vraagt de ALV om toestemming te geven voor dit bedrag. Er komt een
vraag of de verhuur opweegt tegen het bedrag dat gaat worden uitgegeven aan de
kantine, dat is niet zo maar er moet wat gebeuren. Klaas Eijer wil het bedrag
aanwenden om elektriciteit op de tuin te krijgen. In het verleden is hier ook al eens
een vraag over geweest en ook toen werd deze vraag met nee beantwoord. De
kosten hiervan zijn destijds onderzocht en kwamen toen al veel hoger uit dan het
bedrag dat nu beschikbaar is voor de kantine, dus is dat geen optie en bovendien
moeten deze kosten door de leden worden gedragen wat betreft aansluitingen in de
opstallen enz., daar komt dan ook de gebruikte stroom nog bij. Mevr. Sarisakal, houdt
dat in dat andere dingen niet kunnen, dat is niet het geval. De vergadering gaat
akkoord met het bedrag dat begroot is voor de verbouw van de kantine.
Activiteiten: Koken voor de vereniging mevr. Bouibaoune T.44 lijkt dit wel wat.
Voorzitter, wij zitten te springen om mensen die met dit soort ideeën komen, meldt u
aan bij de Activiteitencommissie.
Dhr. van Lingen heeft een vraag over blad 7 daar staat een tekort van ruim €. 6.000.
Het tekort heeft betrekking op de investering die wij gaan doen in de kantine, om de
exploitatie 2017 rond te krijgen zal dit tekort worden aangevuld uit de algemene
middelen.
Er zijn onderhandelingen geweest met de gemeente over de verhoging van de pacht
samen met de AVVN. Nu is het stil aan het front. Voorzitter is samen met de
penningmeester en de AVVN wezen praten over de verhoging van de pachtprijs en
als het dan zonodig moet dan bij alle verenigingen en niet alleen bij Nut en
Genoegen. Als de gemeente weer met een verhoging komt gaan we weer naar het
AVVN.
9. Bestuursaangelegenheid vacature penningmeester en secretaris
•
•

Aftredend Niek Overmars
Aftredend Anita v.d. Zee

Er is goed en slecht nieuws, eerst het slechte nieuws, niemand heeft zich beschikbaar
gesteld voor een bestuursfunctie. Ondanks dat Anita wil stoppen wil ze toch als
bestuurslid aan blijven. Anita wordt in het zonnetje gezet met een prachtig boeket
bloemen en het erelidmaatschap. Het positieve nieuws is dat John Jansen onze
nieuwe secretaris wordt. De vergadering gaat akkoord.
Komen we bij Niek Overmars, als je kijkt naar het financiële jaarverslag dan is het een
zware functie. Maar we hebben een oplossing gevonden Jurgen Hajema gaat voor
onze vereniging de financiële administratie doen maar niet in de rol van
penningmeester, hij wil niet in het bestuur. Wordt in april ingewerkt door Niek. Zijn
heel blij met Jurgen hij heeft een financiële achtergrond. Voor de formele rol van
Penningmeester zal het bestuur zich intern beraden. Vergadering gaat wederom
akkoord.

10. Aanpassing Huishoudelijk Reglement Keuren
Behoeft wat vernieuwing. John neemt het woord. We maken gebruik van TZH en zij
gaan ingezet worden om 6 keer per jaar een ronde maken over de tuin en te kijken
hoe de tuinen ervoor staan. Er wordt drie keer per jaar aangekondigd gekeurd, we
willen hier wat moderner mee om gaan. Zijn er van overtuigd dat het beter werkt dan
voorheen. Het keuren wordt aangekondigd in de tuinkrant en op de mededelingenborden. Er gaat gekeken worden naar netheid op de tuin, is de tuinder regelmatig
aanwezig. De TZH kijken naar hetzelfde als de keurders, is er overlast voor de buren,
de opstallen worden ook in de gaten gehouden door de TZH, rotzooi, compostbakken
enz. In een oogopslag kun je zien of een tuin in orde is ja of nee. Wordt de tuin
bijgehouden of maak je er een potje van. Het bestuur heeft geluisterd naar de
opmerkingen die vanuit de leden kwamen. Volgend jaar komt het keuren weer op de
ALV agenda. Nieuwe tuinders hebben het enorm zwaar op verwaarloosde tuinders.
Beter begeleiden. Tuinen die worden uitgegeven worden door de vereniging zodanig
opgeknapt zodat het een redelijke tuin is. Kenneth Eijer is blij met de jonge leden
geeft een compliment, wordt gewaardeerd dank je wel namens het bestuur.
11. Aanpassing Huishoudelijk Reglement, artikel 4.8
Snoeien van bomen, soms gaat het goed maar het gaat ook wel eens fout, het rooien
of omhakken van bomen mag niet. Reglementair vastleggen dat je de bomen in
bruikleen hebt. Er is een specialist in het bestuur die kan helpen of tips geven. Een
paar leden vinden dat het snoeien van bomen dan ook door de vereniging moet
worden betaald. Waar het om gaat is dat mensen bomen zo snoeien, dat ze er
kapstokken van maken en mishandelen zodat de bomen dood gaan. Het bestuur wil
dat voorkomen. Het is wel verstandig om het expliciet te vermelden in het HHR.
Hoe zit het dan met de bomen die jezelf plant, de regel gaat in als er een nieuwe
tuinder op de tuin komt. Bomen blijven staan die neem je niet mee. Beter contact
met de leden. Kom ermee naar het bestuur praten helpt. Als het over bomen gaat
dan moet het ook over bomen gaan, we gaan er een stuk van maken komt binnen 14
dagen en wordt ter inzage in het kantoortje gelegd.
12. Bestuursbeleid 2017
Het beleid is om een gezonde vereniging te blijven, niet klakkeloos meegaan wat de
gemeente Zaanstad wil, we houden jullie ervan op de hoogte van de prijsverhoging
van de gemeente.
13. Agendapunten inbrengen voor 01 maart 2017
Zondagsrust: Dirk leest het stuk voor van de fam. Lufting. Door de weersomstandigheden kan je op zondag bijv. niet frezen. Bestuur is hier over verdeeld. Verder
uitdiepen in het bestuur we hebben het serieus behandeld en zijn er nog niet
uitgekomen. In de komende bestuursvergadering gaan we hier verder over praten.
Komen er op terug.
Beide als lid inschrijven: Een persoon is hoofdhuurder, verantwoordelijk voor de tuin.
Gaan dit soort gevallen per individu bekijken. Als vereniging nooit de boel gaan
omzeilen. Reglementair mag het niet.

14. Rondvraag
Dirk Lufting: met de hekken aan het einde van het complex, gaat daar nog wat aan
gebeuren, bramen zijn weggehaald door de persoon van het paardelandje. Als het
gerepareerd gaat worden moeten de kosten verdeeld worden over beide partijen.
Blanca Baron: de zijpoort staat weer regelmatig open. Degene die vorig jaar het
hardste riep dat de poort open moest blijven zegt nu tegen leden laat hem maar
open staan. Komt iedere keer weer ter sprake tijdens de ALV. De zijpoort moet
gewoon na gebruik gesloten worden.
Kenneth Eijer: website kan daar verbetering in komen. Bijna niemand maakt er
gebruik van wordt niet goed genoeg bezocht. Kan dit vernieuwd worden, vorig jaar al
over gehad heeft geen prioriteit, bestuur stopt hier geen energie in. Stappen niet van
de papieren versie van de tuinkrant af.
Bianca Verdonk: huurt wel eens de kantine voor het bloemschikken en wil de
kruiwagen terugzetten achter de blokhut het is daar erg donker kan daar geen lichtje
komen, zet hem dan maar onder het afdak neer dan kan je hem de volgende dag
terug zetten waar hij hoort.
Mevr. Sarisakal: kan er iets aan het hoofdpad gedaan worden, kom met natte voeten
op de tuin. Zitten hier en daar flink wat kuilen in. Hebben in het verleden al heel wat
schelpen eroverheen gegooid. Als we een methode vinden om het in een klap goed
te krijgen zijn we daar voor.
Mevr. Bouibaoune: onderhoud van het pad rechts van mijn tuin is voor eigen
onderhoud, brug is rot, dit is voor eigen rekening. Wat betreft de brug kan je met de
andere tuinder erachter misschien in overleg om samen er wat aan te doen, deze
tuinder maakt ook gebruik van de brug.
Nic Blok: de sloot aan de Provincialeweg moet worden onderhouden waarom, een
meter uit de kant is voor de tuinder en de rest voor de Gemeente.
Klaas Eijer: mensen die een tuin krijgen aan de Archangelstraat hebben een lange
tuin en dus ook een lange sloot die moet worden onderhouden. Kan de werkploeg
daar de sloot niet onderhouden, nee dat doen we niet. De tuinders weten het als ze
de tuin aanvaarden dat het onderhoud van de sloot erbij hoort.
Sylvia Lufting: samen met de open dag kinderen van de schooltuinen laten komen.
Dit hebben we al zo vaak gevraagd en ze een tuinkrant en een flyer meegegeven
maar ze komen gewoon niet, vandaar de Open Avond voor de ouders.
Tom v.d. Zee: moeten TZH hun tuin ook onderhouden, voorzitter, ja zij hebben een
voorbeeldfunctie.
Nic. Blok: Open Dag, komt die nog, nee de animo werd minder en we houden nu een
VJM en een NJM i.p.v. een Open Dag. Bezoekersaantallen liepen terug. Het is
compacter geworden meer rondom de kantine. Veel groenteplantjes enz. dat liep als
een speer. Zijn er mensen die jam maken of andere activiteiten willen doen of
meehelpen, meldt u dan aan bij de activiteitencommissie.
15. Sluiting/Loterij
Voorzitter bedankt voor de inbreng van de aanwezige leden en komst en wenst allen
wel thuis.
Loterij
Willem Kruger T.58 won de winkelprijs, Bianca Verdonk T.46 de taart, Margriet
Strengman T.69 mand met bollen en Ben Hoorn T.4 de Bloemen.

