
 
Volkstuinvereniging Linnaeus 

Uitnodiging voor de 
95e Algemene Ledenvergadering 

 

 
 

Zondag 22 mei 2022 
Aanvang 12.00 uur 

De zaal is open vanaf 11.00 uur 
 
 
 

Locatie: Verenigingsgebouw ‘t Trefpunt, Stammerlandweg 25, Amsterdam Z.O. 
 

Graag inschrijven en inleveren volmacht bij binnenkomst. 
Versie: definitief  



 2 

Agenda 95ste Algemene Ledenvergadering 
1. Opening door voorzitter Theo Calis 
2. Goedkeuring notulen 94ste ALV dd. 2 oktober 2021 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Goedkeuring secretarieel jaarverslag 2021 
5. Financiën 

- Jaarcijfers 2021 
- Verslag financiële commissie 
- Goedkeuring begroting 2022 en opzet meerjaren begroting 
- Vaststelling contributie en tarieven 2023 
- Decharge bestuur 

6. Jaarverslag ledenraad 
7. Bestuursverkiezingen 
8. Bekrachtiging ledenraad en kascommissie 
9. Voorstellen commissies, hun leden en taken 
10. Stemming over voorgestelde wijzigingen in reglementen 
11. Evaluatie pilot gebruik lawaai makend gereedschap in april 
12. Visiestuk nieuwe voorzitter  
13. Rondvraag en sluiting 

Vergaderstukken 
 

Agendapunt 2. Goedkeuring notulen 94ste ALV dd. 19 oktober 2021 
 
Op 31 oktober was er een extra “hybride” ALV: in 't Trefpunt werd er fysiek vergaderd en 
tuinders konden de bijeenkomst volgen via een livestream (waarvoor dank aan Anita en Adu 
Wijnhard en Harm Snel). Deze livestream is overigens nog te zien op de website van VTV 
Linnaeus waar ook alle documenten te zien zijn. 
Deze ALV is door het bestuur met name georganiseerd i.v.m. de voorgenomen verhoging van de 
pacht met 25 euro, de goedkeuring van het bouwreglement, de benoeming van enkele nieuwe 
ledenraadsleden en een bestuurslid, een voorstel om de tijden om met accu-gereedschap en 
aggregaten te werken te verruimen en om de leden bij te praten over de ontwikkelingen inzake 
de toekomst van de volkstuinen en de windmolens. In de zaal waren 72 mensen, via de live 
stream namen 20 mensen deel. In totaal is er door zo’n 120 mensen gestemd, ook digitaal 
stemmen was mogelijk. Voor de goede orde: voor deze besluiten is een meerderheid van het 
aantal stemmende tuinders vereist.  Alleen voor de wijziging van statuten is een meerderheid 
van alle tuinders vereist. 
 
De stemprocedure. 
Als bestuur hebben we voor een combinatie van digitaal en fysiek stemmen gekozen. Dit omdat 
i.v.m. de voorwaarde voor toegang tot 't Trefpunt de coronapas te kunnen tonen. Wat je er ook 
van vindt: als bestuur dienen we ons aan de landelijke richtlijnen te houden We wilden echter 
geen mensen die niet fysiek aanwezig konden zijn uitsluiten. Vandaar de mogelijkheid digitaal te 
stemmen plus in 't Trefpunt tot zaterdagmiddag 14.00 uur een papieren stemformulier op te 
halen en in te vullen. Alle formulieren zijn per tuinnummer geregistreerd. In de zaal bleken 
mensen hier ontevreden over: men had dit niet begrepen en wilde alsnog stemmen. Het bestuur 
wilde hier aan tegemoet komen: degene die een vinger opstak, kreeg een stemformulier en kon 
dit invullen. Deze 22  stemmen zijn achteraf bij degenen die al gestemd hadden opgeteld. Op 
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ieder formulier stond het tuinnummer, dubbel stemmen kon dus niet. De stemcommissie heeft 
dit gecontroleerd. Tenzij men natuurlijk een extra tuinnummer ingevuld heeft maar dit lijkt niet 
aannemelijk. We vertrouwen de aanwezigen wat dit betreft.  Op de zowel de digitale als 
papieren stembiljetten konden men opmerkingen maken, daar is door tal van mensen gebruik 
van gemaakt en dat gaan we bestuderen. 
Nogmaals: we hopen de volgende ALV weer “gewoon” met elkaar te kunnen vergaderen, 
te discussiëren en te stemmen.  Voor nu moesten een aantal besluiten met het oog op het 
nieuwe seizoen en de contributie  echt genomen worden, vandaar deze extra ALV. 
 
De Besluiten. 
De stemmen zijn  geteld door leden van de ledenraad. 
 
De ledenraad en bestuur 
Met 114 stemmen voor, twee tegen en vier onthoudingen zijn Lucia Lindhout, Jan Oomkes, Roy 
Amanh, Lies Opdam en Liesbeth Joordens bekrachtigt als lid van de ledenraad.  Voor het eerst 
sinds tijden heeft ieder vak nu een vertegenwoordiger, Frans Alst van Reiger neemt namelijk 
Leeuwerik waar. De ledenraad heeft een belangrijke functie in met name het weten wat er onder 
leden leeft en het daarover adviseren aan het bestuur.   
Harm Snel werd met 110 voor, 0 tegen en 10 onthoudingen gekozen tot algemeen bestuurslid en 
heeft in het bestuur, na onderling overleg, met name de portefeuille ICT en technologie. Wij zijn 
erg blij van zijn deskundigheid structureel gebruik te kunnen gaan maken! 
 
Pilot werken met accugereedschap en aggregaten.  
Conform het tuinreglement kan er in het seizoen ( 1 april tot 1 oktober) alleen op dinsdag- en 
zaterdagmorgen hiermee gewerkt worden. Alleen met toestemming van het bestuur kan hiervan 
afgeweken worden. Mede vanuit de ledenraad kwam er een voorstel om dit te verruimen: in 
april en in september volledig mogelijk, in het seizoen uitbreiding van 9.00-13.00 uur en de 
vrijdagmorgen. In de ALV is dit op voorstel van de deelnemers gewijzigd in een proef in april  alle 
dagen, wel met het verzoek om het op zondag rustig te houden.  Dit zal na deze maand 
geëvalueerd worden. Het voorstel voor verruiming is overigens op advies van de ledenraad om 
het tuinders bijvoorbeeld meer mogelijk te maken het huisje op te knappen.  Voor het hele 
seizoen zal er een proef genomen worden met een uitbreiding van uren: nu van 9.00- 13.00 uur 
op dinsdag en zaterdag plus  de vrijdagochtend. In de ALV van mei zullen de ervaringen in 
april  hiermee besproken worden. 
  
Het bouwreglement 
Dit is vooral tot stand gekomen door de bouwcommissie met advies van de ledenraad. Het 
concept is getoetst door het  bestuur aan de statuten en andere reglementen.  Door alle 
betrokkenen is hier hard aan gewerkt, de ledenraad vertegenwoordigde de leden. Er was 
behoefte aan om dit in deze ALV vast te stellen vooral omdat mensen dan de plannen voor het 
nieuwe seizoen al kunnen gaan maken en niet tot mei 2022 hoeven te wachten. De 
bouwcommissie heeft dan de tijd om uw bouwplannen al dan niet goed te keuren. Nieuw is het 
nu kunnen hebben van een kas en een schuur. Dat was een grote wens van een aantal tuinders. 
 Enkele aanwezigen misten de mogelijkheid om een houtkachel te kunnen hebben. Dat is echter 
ook in het bestaande reglement al niet toegestaan. Gepleit werd om dit toch mogelijk te maken. 
Er werd eveneens gesproken over dat er nu nieuwe soorten houtkachels beschikbaar zijn die 
minder CO2 uitstoten. Maar: een bouwreglement is een reglement dat iedere ALV gewijzigd en 
aangevuld kan worden. Tuinders kunnen dus voor de ALV in het voorjaar, als deze wens er is, een 
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voorstel indienen. Daarbij geldt wel dat aan (wettelijke en gemeentelijke) voorwaarden als CO2-
uitstoot en brandveiligheid voldaan moet zijn. 
Het bouwreglement werd aangenomen met 80 stemmen voor, 13 tegen en 27 onthoudingen. 
Er werd wel opgemerkt dat het prettig zou zijn als bouwplannen na goedkeuring door de 
bouwcommissie op de website gepubliceerd zouden moeten worden.  Dan weet men wie er op 
je vak hiermee aan de slag gaat en hoe lang de bouwactiviteiten aanhouden. Een groot deel van 
de zaal stemde hiermee in en het bestuur ook.  
 
Verhoging contributie. 
 Voor het seizoen 2022 is dit 25 euro.  Het bedrag wordt in totaal dan 510 euro per tuin. Deze 25 
euro zal in een beheer- en onderhoudsfonds van de gemeente, met als doel daar mee te 
investeren in Linnaeus, gestort worden. Hoe het een en ander vorm krijgt is nu nog niet bekend. 
Wel dat de volkstuinen hier zelf het beheer over zullen krijgen. Na de ALV zullen de brieven met 
dit bedrag plus de verzekeringspremie verstuurd worden.  
 
En verder. 
1. Op 5 november starten de gesprekken met de gemeente over de toekomst van de volkstuinen. 
Op 23 november zal hier door de raad over besloten worden. Hopelijk conform de 
uitgangspunten waar we u eerder over berichtten. Er komt ook een aangepaste nota Toekomst 
Volkstuinen. Er is een stuurgroep, waar wij als Linnaeus samen met Frankendael deel van 
uitmaken, die de onderhandelingen doet.  Door verschillende werkgroepen zullen thema’s als de 
nieuwe huurcontracten en het onderhoudsfonds en uitgewerkt worden. U zult hier in de 
nieuwsbrief over geïnformeerd worden. 
2. Voor de gemeente moeten de tuinen opgemeten worden, dat is van belang voor het 
huurcontract. Wat is algemeen en wat privé? De kaarten van het begin kloppen niet helemaal. Er 
is een werkgroep onder leiding van Edith Willems, ledenraadslid. 
3. De windturbines: Linnaeus participeert in de Werkgroep Windalarm Volkstuinen. Op 26 
oktober jl is er een klankbordstructuur afgesproken om te reflecteren op de plannen van de 
gemeente. De komst van windturbines door of vlakbij onze volkstuinen zal een aanslag zijn op 
zowel de gezondheid van mensen als planten en dieren. Er dient rekening gehouden te worden 
met afstanden, minstens wat voor gewone woonwijken geldt. En ook daar  blijken er al heel wat 
gezondheidsrisico’s op te treden. Linnaeus participeert o.a. in die van Zuid-Oost. Let op: de 
gemeente gaat in ieder stadsdeel burgers raadplegen, doe daar dus aan mee. Ook wat dit betreft 
houden we u via de Nieuwsbrief op de hoogte. Gelukkig bleken tijdens de ALV meer mensen 
hiermee aan de slag te willen. Aanvullend: er wordt nu een enquête gehouden die nogal 
suggestief blijkt te zijn.  
4. Zorg- en probleemtuinen. Mede in overleg met de ledenraad is er een procedure ontwikkeld 
waarbij na de tuincontrole in het voorjaar een tuin als zorg- of probleem tuin kan worden 
aangemerkt. Een zorgtuin valt onder de ledenraad, een probleemtuin onder het bestuur.  Een 
zorgtuin kan op extra advies en ondersteuning rekenen. Wat te doen om het een en ander op 
orde te krijgen? Bij een probleemtuin wordt men door het bestuur uitgenodigd hierover te 
komen praten. Ook dan is er altijd gelegenheid om op basis van afspraken aan de slag te gaan. 
5. Het opknappen van het Trefpunt. Bestuurslid André v.d. Kruk heeft een aantal ontwerpen 
gemaakt. Zowel digitaal als in twee sessies konden mensen daar op reageren. Dat heeft tot heel 
wat ideeën geleid. Het gaat hierbij om het terras, de voorgevel, en de binnenkant/bar. Deze 
ideeën worden nu met als coördinator Karin van Buuren verder opgepakt. Zij zal met name de 
werkgroepen die hiermee aan de slag gaan coördineren. We zijn erg blij dat zowel zij als de leden 
van de werkgroepen dit willen doen.  Als u mee wilt doen: laat het svp weten aan de voorzitter! 
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Als het goed is komen er dan in de ALV van dit voorjaar uitgewerkte plannen met het prijskaartje 
eraan en kunnen we hierover stemmen. Er is nu dus nog niets over besloten! 
Tot slot: door kunstenaar Tom Brooke van Duinpieper zijn prachtige tekeningen gemaakt die zijn 
ingelijst als afscheidscadeau voor mensen die uit de verschillende commissies en ledenraad 
gegaan zijn. We hebben er nog een paar, laat even weten aan voorzitter Theo Calis of u hiervoor 
nog belangstelling heeft. 
 
Agendapunt 3. Mededelingen en binnengekomen stukken 
Er is 1 algemeen verzoek, 5 verzoeken tot wijziging van het huishoudelijk reglement, 2 verzoeken 
tot wijziging van het tuinreglement en 4 verzoeken tot wijziging van de bouwreglementen 
binnengekomen. Deze zijn onder agendapunt 10 opgenomen. 
	
Agenda punt 4. Secretarieel Jaarverslag 2021 
Hierbij willen wij u, zonder al te diep op de onderwerpen in te gaan, verslag uitbrengen van 
wat het bestuur ook dit tweede Coronajaar heeft beziggehouden. 
 
Bestuur en communicatie 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar zeker 12 maal vergaderd. Door Covid-19 grotendeels 
via Zoom, maar ook deels in ‘t Trefpunt. Bij de vergaderingen na de eerste ALV is vrijwel 
steeds de ledenraad aanwezig geweest. Het verenigingsjaar is ook dit jaar door deze 
pandemie bepaald. Het Trefpunt is grotendeels gesloten gebleven. 
 
Het bestuur besloot om een tweede ALV te organiseren in verband met het afwikkelen van 
veel lopende zaken, waaronder het bouwreglement, de mogelijke verbouwing van ‘t 
Trefpunt en met het oog op de ontwikkelingen met de gemeente rond de volkstuinen en de 
windturbines. De vergadering was online te volgen. De stemprocedure was zeker voor 
verbetering vatbaar. 
 
De tuindiensten zijn weer gestart met voor de leden de verplichting om ze uit te voeren, 
maar wel rekening houdend met de omstandigheden. 
Er zijn veel nieuwsbrieven aan de leden geschreven met veel informatie over de 
Corona-maatregelen en de gevolgen voor de leden. Denk aan ontvangst bezoekers, 
herinrichting Klomp, het Winkeltje en het Leeuwerikveld. 
 
Een royement is doorgezet en er is helaas een advocaat ingeschakeld in een geschil met 
een tuinder. Een deel van de aandacht van het bestuur was gericht op de beleidsnota 
Uitvoeringsstrategie Volkstuinen van de gemeente Amsterdam. 
Het vervolgtraject vraagt veel tijd en energie van het daarvoor aangestelde bestuurslid. 
Daarnaast heeft het bestuur in samenwerking met een werkgroep van vier tuinders hard 
gewerkt aan de vacaturekrant. Het doel was om een zo breed mogelijk bestuur samen te 
stellen en de tuinders te informeren over de taken die klaar voor hen liggen. 
Het heeft geleid tot een bestuurswisseling, waarbij een nieuwe voorzitter werd gekozen en 
een vicevoorzitter werd aangesteld evenals een secretaris, een penningmeester en een 
algemeen bestuurslid die het taakgebied gebouwen en huisjes toebedeeld kreeg. De tweede 
penningmeester en het algemeen bestuurslid met als taakgebied Groen en Water en ‘t 
Trefpunt bleven. Het ontbreken van een secretaris heeft tot eind mei geduurd. Algemeen 
bestuursleden met als taakgebieden vrijwilligers, publiciteit en communicatie ontbraken en 
werden dubbelfuncties voor de voorzitter als wel voor de vicevoorzitter die ook nog eens de 
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contacten met de gemeente Amsterdam onderhield. Bij de tweede ALV in 2021 werd en nog een 
algemeen bestuurslid gekozen, met als taakgebied ICT. 
Alles bij elkaar een heel team, waarbij toch enkele dubbelfuncties noodzakelijk bleken. 
Van belang is het ook om te melden dat het beheer van De Klomp is overgedragen aan een 
totaal nieuw team dat met veel inzet zich heeft ingewerkt en ook het aanbod van tuinartikelen 
moderniseert, ecologisch verantwoord maakt. Ook is ‘t Winkeltje omgebouwd tot een mogelijk 
multifunctioneel gebouwtje, waarin allereerst Groen & Water zijn intrek heeft genomen. 
Commissies zijn van harte welkom om daar te vergaderen. 
 
Verder is de discussie rond de vernieuwing van ‘t Trefpunt en het terras weer opgestart en 
zijn er inspraakrondes gehouden. Dit heeft geresulteerd in steeds concreter wordende 
plannen en een projectleider die de diverse meningen kanaliseert en offertes aanvraagt. 
Als vereniging bezitten we veel materieel dat voor iedereen met de juiste vaardigheden tot 
beschikking staat. Afspraken daarover moesten gemaakt worden met de TD en met het 
bestuur. Als voorbeeld: het busje is regelmatig in gebruik genomen door de tuinders. 
 
Externe contacten en communicatie: 
Naar aanleiding van de gemeentelijke nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinen en de inzet van 
velen is de vereniging in dit tweede Coronajaar op veel aspecten, waar het mogelijk was en 
ook voor de kinderen, draaiend en overeind gebleven. De vicevoorzitter heeft steeds alle 
contacten met de gemeente en de stuurgroep onderhouden en daarover gerapporteerd aan het 
bestuur en de ledenraad. Met Frankendael is regelmatig overleg geweest over lopende zaken en 
gemeenschappelijke belangen. 
 
Taxatie, werkwijze huisjes en tuinen en verkoop 
De vorig jaar opgestarte digitale werkwijze heeft tot een efficiencywinst geleid en is het hele 
jaar doorgegaan. De taxatiecommissie is vanaf het begin van het jaar aan de gang gegaan. Voor 
het taxatiewerk zijn vier Chromebooks aangeschaft opdat de verwerking van de taxatiegegevens 
versneld kan worden. De Bomencommissie heeft een nieuwe werkwijze voor waardering van de 
tuinen ontwikkeld die aansluit bij de digitale administratie van het taxatierapport. De 
taxatierapporten per huisje en tuininrichting zijn openbaar te vinden op de website. De 
verkoopcommissie heeft de verkoopmomenten weer teruggebracht tot een keer per 
maand. Door de goede samenwerking van de taxatie- bomen- en verkoopcommissie zijn elf 
huisjes van eigenaar gewisseld.  
 
De bomencommissie 
De bomencommissie heeft naast de tuintaxaties ook 40 aanvragen voor boomadviezen 
ontvangen en behandeld. Het bestuur heeft alle adviezen van de bomencommissie 
overgenomen. Er zijn 32 kapvergunningen uitgeschreven. 
 
Trefpuntactiviteiten 
Het bestuur heeft ook dit jaar in navolging van de RIVM-richtlijnen het verenigingsgebouw 
grotendeels voor alle activiteiten gesloten gehouden. Vergaderingen met wat grotere 
groepen vonden mondjesmaat plaats en dan in de grote zaal. De bouwcommissie achtte 
zich verheven boven dergelijke maatregelen en bleef hardnekkig in de kleine ruimte 
vergaderen met alle risico’s van dien. Eigen verantwoordelijkheid blijft ook belangrijk. 
Het terras is gebruikt voor het afscheidsfeest van allerlei commissieleden. Daarnaast is er 
nog een optreden geweest met veel belangstellenden voor een shantykoor. 
Al met al was het een wat rustig jaar, waarin niet veel groepsactiviteit mogelijk was. 
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Activiteiten met aspirant-leden 
Het participatieproject met aspirant-leden heeft dit afgelopen seizoen maar weinig activiteiten 
kunnen ontplooien. Men heeft met een kleine groep de wilgen op het hele complex om en om 
geknot, een boomspiegel aangelegd rond een boom en insectenhotel. Veel aanplant viel ten 
prooi aan slakken en konijnen. De aspirant-leden die aan de moestuin gewerkt hebben, konden 
aan het eind van het seizoen een oogstfeestje op gepaste wijze vieren. 
 
Belangrijk om te melden is wel dat er een collectieve opschoondag was waar velen aan 
meededen. Het werd weer een gezellige mix van tuinvakken, samenwerken en soep met 
brood naar binnen werken. Hieruit bleek dat de wil om er samen iets moois van te maken 
zeker aanwezig is bij VTV Linnaeus.  
 
Agendapunt 5. JAARVERSLAG FINANCIËN 2021 
 
Algemeen 
Het jaar 2021 was een overgangsjaar. Nadat het openbare verengingsleven in 2020 stil heeft 
gestaan, heeft de vereniging gelukkig weer een paar activiteiten kunnen oppakken. Het ziet er nu 
naar uit dat deze lijn nu voortgezet kan worden.  
Financieel heeft de vereniging het jaar afgesloten met een plus van € 12.686. groter dan de 
begrootte plus van € 3.300. Op hoofdlijnen kan gezegd worden dat de inkomsten iets lager 
uitvielen als gevolg van een lagere verkoop van de huisjes en een lager inkomen van de 
kandidaatsleden na de enorme piek in 2020. Daar tegenover staat dat sommige uitgaven gepland 
voor 2021 nu in 2022 zal plaatsvinden zoals baggeren en het hakselen.  
De vereniging staat financieel er goed voor. De begroting zal daarom voor 2022 verder borduren 
op de inkomsten en uitgaven van 2020 en 2021 en voor 2022 wordt een min van € 8.877 
verwacht. Dit als gevolg van de (bovenvermeld) uitgestelde onderhoudsactiviteiten. Verder zijn 
er een aantal posten nog onzeker, zoals de te betalen pacht aan de gemeente en of de vereniging 
kan deelnemen aan het beheerfonds en derhalve is gekozen voor een voorzichtige benadering.  
Hoewel in het meerjarenplan de contributie jaarlijks met € 40 stijgt – dit zal tijdens de ALV 
uitgelegd gaan worden -  is het voorstel om voor 2023 de contributie met € 15 te verhogen van 
€510 naar € 525. Mocht de pacht inderdaad verder stijgen dan vragen we goedkeuring om een 
extra verhoging van € 25 door te voeren. Dit zal per nieuwsbrief gecommuniceerd worden. 
Tot slot, het bestuur vraagt toestemming om per jaarrekening 2022 de balans te wijzigen naar 
garantie potten. Dit houdt in dat er jaarlijks geld gereserveerd zal worden voor toekomstige 
uitgaven zoals verbouwing trefpunt en aanschaf rijdend materieel. Wat betreft de opbouw van 
de staat van baten en lasten zal in overleg met ons externe boekhouder getracht worden deze te 
versimpelen. Dit ook met het oog om gereed te staan mocht de gemeente hierom vragen. Een 
korte toelichting zal tijdens de ALV gegeven worden. 
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Verantwoording: Realisatie 2021 

 
 
 
 
Balans per 31 december 2021 

 
 
 

Realisatie Realisatie
2021 2020

Opbrengsten 273.556       285.005       

Kostprijs inkopen Klomp Trefpunt 42.649         51.871         
Afschrijvingskosten 8.286           17.781         
Huisvestingskosten 137.058       140.688       
Verkoopkosten 786              145              
Autokosten 1.552           636              
Machines & Installaties kosten 6.297           6.987           
ICT Kosten 1.439           3.491           
Algemene kosten 62.593         51.946         

210              -907             

Resultaat 12.686         12.368         

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Materiële vaste activa 19.657         26.468         
Voorraden 12.400         3.592           
Vorderingen 54.539         13.308         
Liquide Middelen 680.830       681.039       

Totaal activa 767.426       724.407       

PASSIVA

Eigen vermogen 528.131       509.900       
Resultaat boekjaar 12.686         12.368         
Kortlopende schulden 226.429       202.139       

Totaal passiva 767.246       724.407       
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Verslag Financiële commissie over 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

Begroting 2022 en meerjarige begroting 
 

 
 
 
Volmachten:  
Betalingen  € 25.000  
Niet in begroting/investeringen: tot € 10.000 
 
 
 
 
 
Voorstel tarieven 2023: de vetgedrukte zijn nieuwe bedragen. 
 
Contributie     €  525,00  
Inschrijfgelden kandidaatsleden   €    30,00 
Contributie kandidaatsleden   €    27,50 
Administratiekosten verzekeringen  €      5,00   
 
Borg  
Borg sleutels     €     50,00      
Borg verborgen gebreken    € 1000,00 
Borg renovatiecontract    €   750,00 
Sloophuis bij een lagere taxatie dan:  € 2000,00 
 
 

Begroting
2022 2023 2024 2025 2026

Contributie € 510 € 550 € 590 € 610 € 630

Contributie vereniging 161.670,00  174.350,00  187.030,00  193.370,00  199.710,00  
Opbrengst verkoop huisjes 7.000,00        7.210,00        7.426,30        7.649,09        7.878,56        
Kandidaatsgelden 3.500,00        3.605,00        3.713,15        3.824,54        3.939,28        
Verzekering huisjes, opstallen en inboedel 24.205,00     24.447,05     24.691,52     24.938,44     25.187,82     
Bomenfonds 750,00             772,50             795,68             819,55             844,13             
Zelfbeheer overeenkomst 14.500,00     14.500,00     14.500,00     14.500,00     14.500,00     
Opbrengst Klomp / Trefpunt 68.500,00     70.555,00     72.671,65     74.851,80     77.097,35     
Totale inkomsten 280.125,00  295.439,55  310.828,30  319.953,41  329.157,15  

Pacht (afwachten uitkomst gemeente) 79.250,00     87.175,00     95.100,00     103.025,00  110.950,00  
Verzekeringen incl aansprakelijkheid 30.600,00     31.518,00     32.463,54     33.437,45     34.440,57     
Afschrijvingen (garantiekapitaal) 15.000,00     15.450,00     15.913,50     16.390,91     16.882,63     
Onderhoud algemeen 2.500,00        2.575,00        2.652,25        2.731,82        2.813,77        
Onderhoud huisvesting / terrein 30.000,00     30.600,00     31.212,00     31.836,24     32.472,96     
Baggeren (afwachten uitkomst gemeente beheerfonds) 6.500,00        -                      6.890,00        -                      7.303,40        
Gemeentelijke heffingen 7.800,00        7.956,00        8.115,12        8.277,42        8.442,97        
Beveiliging 1.000,00        1.020,00        1.040,40        1.061,21        1.082,43        
Bedrijfsafval 9.500,00        9.690,00        9.883,80        10.081,48     10.283,11     
Gas Water Electra 15.000,00     15.300,00     15.606,00     15.918,12     16.236,48     
Waterlasten 7.210,00        7.354,20        7.501,28        7.651,31        7.804,34        
Machines & Installaties regulier gebruik 7.210,00        7.354,20        7.501,28        7.651,31        7.804,34        
Dotatie bomenfonds 750,00             772,50             795,68             819,55             844,13             
Autokosten 1.706,72        1.740,85        1.775,67        1.811,18        1.847,40        
Administratiekosten 6.356,13        6.483,25        6.612,92        6.745,18        6.880,08        
Activiteiten 4.500,00        4.590,00        4.681,80        4.775,44        4.870,94        
ICT 4.120,00        4.202,40        4.286,45        4.372,18        4.459,62        
Onvoorzien 10.000,00     10.000,00     10.000,00     10.000,00     10.000,00     
Inkoopprijs Klomp / Trefpunt 50.000,00     51.500,00     53.045,00     54.636,35     56.275,44     
Totale uitgaven 289.002,85  295.281,40  315.076,69  321.222,12  341.694,62  

Resultaat -8.877,85       158,15             -4.248,39       -1.268,71       -12.537,47    

Meerjaren begroting
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Boetes 
Standaard      1e aanmaning  € 25,-  2e € 50,- 3e € 75,- 
Niet afsluiten waterleiding in de winter  €  25,00 
Niet doorgeven adreswijziging  €  25,00  
Administratiekosten bij niet tijdig betalen  na herinnering,  

1e aanmaning € 25,-   2e € 50,- 3e € 75,-   
Kappen, hakselen en afvoer van bomen  
Door de vereniging:  € 150,00 
Boete illegale kap:  € 250,00 
Betaling herplantfonds van de vereniging, als tuinder zelf niet kan of wil herplanten:  € 150,00 
 
 
 
 
Agendapunt 6: Jaarverslag 2021 Ledenraad 

Door mevr. A. de Jaeger, voorzitter Ledenraad 
Het eind van het vorige seizoen zaten we nog met corona. Voor veel tuinders heeft de 
coronaperiode onduidelijkheid opgeleverd over wel of niet moeten uitvoeren van de 
tuindiensten. Dit maakte dat het eind wat rommelig is verlopen. 
De ledenraad heeft in de winter gewerkt aan een goed overzicht van wie er allemaal 
tuindiensten moeten doen.  
Wat we van het vorige seizoen niet onvermeld kunnen laten is het grote succes van de 
Opschoondag. Op 3 oktober hebben de Ledenraad en Groen&Water de krachten gebundeld en 
een opschoondag georganiseerd. Vele tuinders hebben, naast een supergezellige dag, een boost 
gegeven aan het winterklaar maken van ons park. Dit initiatief gaan we dit seizoen zeker 
herhalen. 
Intussen zijn we gestart met een nieuw seizoen en gelukkig dit keer zonder corona!  
De inventarisatie die we in de afgelopen winter hebben gedaan laat zien dat we met steeds 
minder mensen het park moeten onderhouden. Tuinders worden ouder waardoor ze niet meer 
hoeven meedoen en veel tuinders zitten in commissies waardoor er vrijstelling wordt gegeven. 
Dit vraagt om maatregelen zodat we de pool aan zaterdagwerkers groter kunnen maken. 
Een van de maatregelen is dat we  in 2022 tuinders gaan aanspreken op de verantwoordelijkheid 
aangaande het doen van tuindiensten. De vakvertegenwoordigers zullen tuinders benaderen die 
hun plicht niet nakomen en het afgesproken boetesysteem zal worden nageleefd. We 
verwachten van tuinders dat ze hun tuindienst vervullen èn afzeggen op de afgesproken manier 
(via het formulier) en op de afgesproken tijd (vóór vrijdag 20.00 uur). 
Met een tweede maatregel willen we het aantal tuinders dat een tuindienst moet doen 
vergroten. We denken bv aan het verhogen van de leeftijd, partners meer beurten te geven 
en/of aspirant-leden mee laten doen. We gaan dit seizoen nieuwe afspraken formuleren zodat 
we hiermee volgend seizoen van start kunnen. 
Ten aanzien van het onderhoud van de tuinen heeft de ledenraad de taak om tuinders te wijzen 
op het naleven van de afspraken die we hierover met elkaar hebben gemaakt. In dit verband 
vragen we aandacht voor het gegeven dat de ledenraad bestaat uit tuinders, net als iedereen. Zij 
willen niet als politieagenten optreden en zo ook niet gezien worden. Ze verdienen respect voor 
het uitvoeren van de taak die we met elkaar aan de ledenraad hebben gegeven. 
Ook binnen de ledenraad hebben we discussie over actuele thema’s als groene paden en 
houtkachels. We willen graag meegaan met de tijd en met de veranderende inzichten van de 
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bewoners van ons park. De vakvertegenwoordigers zullen bij hun tuinders de meningen polsen 
zodat we het bestuur kunnen adviseren in een te kiezen richting.  De ledenraad is voor de 
democratische aanpak; de meeste stemmen gelden. Als een meerderheid van de tuinders iets 
wil, en wettelijk is het niet verboden, dan moet het mogelijk zijn om afspraken en reglementen 
aan te passen. De ledenraad is hierbij volgend en niet sturend; dat wil zeggen dat de ledenraad 
uitvoering geeft aan wat de meerderheid van de tuinders wenst. 
 
Agendapunt 7. Verkiezing Bestuursleden 
dhr. T. L. Calis, voorzitter.  Aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar 
dhr A. Kuiken, penningmeester. Aftredend Hij stelt zich niet herkiesbaar 
Mevr. T. de Rijk, stelt zich verkiesbaar tot voorzitter 
Dhr. B. de Jong heeft zich verkiesbaar gesteld als algemeen bestuurslid.  
 
Stemprocedure 
De stemmen worden schriftelijk en anoniem uitgebracht. Stemformulieren worden daarvoor 
voorzien van een unieke code en ingevouwen in het verenigingsblad in uw brievenbus op de tuin 
verdeeld uiterlijk 15 mei.  
Vooraf stemmen: De ingevulde stemformulieren kunt u tot zaterdag 21 mei uiterlijk 14.00 uur 
indienen in de brievenbus van het bestuur. 
Tijdens de vergadering: Wilt u aanwezig zijn en daar stemmen, ook dan gebruikt u uw 
stemformulieren met de unieke code. Let op: Er worden geen nieuwe stemformulieren tijdens 
de vergadering uitgereikt. 
Bij volmacht stemmen, overhandig uw schriftelijke volmacht verklaring en uw stemformulieren 
met unieke code aan de gevolmachtigde.  Deze levert, voor aanvang van de vergadering, de 
volmacht in bij de kiescommissie ingesteld door het bestuur en gebruikt de stemformulieren met 
unieke code tijdens het stemmen. 
 
Agendapunt 8. Bekrachtiging  door ALV van Ledenraadsleden en Kascommissie. 
 

Ledenraad  
B01 Mevr. A. de Jager, Voorzitter K 25 Dhr. P. Wijnands 
A   Vacature L  Dhr. F. Alst (waarnemer) 
C 13 
C 13 

Mevr. M. Modderman 
Dhr. R. van Groen 

M 17 Mevr. I. Slebos 

D 17 
D  

Mevr. L.Lindhout 
Dhr. P. Rijnders 

N 08 
N 02 

Mevr. L. Opdam 
Mevr. L. Joordens 

E 08  Dhr. J. Oomkes O 17 Mevr. E.C. Willems 
F 01 Dhr. Roy Amanh P 19 Dhr. L. van laar 
G 24 Mevr. M. Miedema R 08 Dhr. F. Alst 
H 19 
H 17 

Mevr. S. Esveld 
Mevr. A. Haak 

S 03 Mevr. C. Boot 
 

 
Verzoek om aanmelding voor nieuw kascommissielid. 
 

Kascommissie 
B 01 Dhr. J. Boor  
 vacature 
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Agendapunt 9. Voorstellen commissies, hun leden en taken 

In dit schema vindt u alleen de trekkers van de verschillende commissies.  

 Bouwcommissie 
G 12 Dhr. H. Simonis, vrz. 
G 12 Dhr. B. de Jong 
  
 Taxatiecommissie 
F 10 Mevr. M Vermeer, vrz. 
P 05 Dhr. P. Sluijters 

 Commissie Groen&Water 
K 26 Mevr. J. Walters, vrz. 
M 17 Dhr. H. Morsink 
H 06 Mevr. R. Nollen 
  
  

  
 Cie. Aspirant-leden verkoop 
F 22 Mw. J.T. Koopmans, informatie 
C 06 Dhr. N. Dinjens 
F 06 Mev. J. van Gaalen 
  
 Cie.: Redactie  
D 15 Mw. A. Koning, eindredactie 
  
 Cie.: de Klomp 
O 10 Mevr. M. Slijkerman, coördinator 
  
 Bomencommissie 
C 01 Mw. M. Moed 
O 16 Mevr. F. De Boer 
  
 Cie.: Bijen 
K 16 Mw. B. Termars 
K 10 Dhr. A. Geurs 
  
 Linnaeus Leergang 
N 08 Mevr. L. Opdam 
  
 Cie.: EHBO 
G 07 Dhr. S. Hooft 
  
 Cie.: BAR 
B 17 Dhr. G.C.H. Pool, Beheerder 
N 21 Dhr. en mevr. Edig 
  
 Cie: Huishoudelijke dienst 
R 02 Dhr. P. Fange 
  
 Koffie zaterdagmorgen 
K 17 Mevr. H. Zuiddam 
L 09 Mw. J. Bartens 
  

 Jeu de Boules 
F 01 Dhr. R. Ahman 
  
 Klaverjassen 
A 08 Mw. L. Pits.  
L 04 Dhr.  C. Gerrets 
  
 Bridge 
D 16 Dhr. M. Putting 
  
 Schieten 
 Dhr. J. De Jong 
N 09 Mevr. R. Gortworst 
  
 Fotoclub Linnaeus 
M 06 Dhr. en Mevr. A. Wijnhard 
  
 Websitecommissie 
G 02 Dhr. B. Waasdorp 
M 21 Mw. E. Hiddink 
N 15 Dhr. M. Marx 
  
 Atlasgroep (Linn. en Frkd.) 
R 08 Dhr. F. Alst 
D 15 Mevr. A. Koning 
  
 Project Pluktuin 
H 07 Dhr. J, Visser 
K 25 Dhr .P.  Wijnands 
  
 Project Natuurspeeltuin 
D 24 Mw. G. Boelens 
  
 Project Doe Mee 
D 23  Mevr. R. Nollen 
D 15 Mevr. A. Koning 
F 03 Dhr. P. Van Buuren 
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Agendapunt 10. Stemming over voorgestelde wijzigingen in reglementen 

Algemeen:  

Voorstel om overal waar in de reglementen hij of hem staat dit te wijzigen in hij/zij en 
hem/haar. 

Reden: er is de laatste jaren een aanzienlijke toename van vrouwelijke leden. 

Huishoudelijk reglement:  

ARTIKEL 4- Bezwaar tegen taxatie  

Lid 5 De Taxatie commissie kan, indien bij de taxatie de technische staat van het huisje en/of 
andere opstallen daartoe aanleiding geeft, het bestuur adviseren de verkoper te verplichten 
deze te slopen.  

Wijzigen in: 
Lid 5 De Taxatie commissie kan, indien bij de taxatie de technische staat van het huisje en/of 
andere opstallen daartoe aanleiding geeft, het bestuur adviseren de verkoper te verplichten 
deze te slopen. De ondergrens  van het taxatiebedrag wordt jaarlijks door de ALV 
vastgesteld. 
 

ARTIKEL 5- AANKOOP EN OVERDRACHT VAN EEN TUIN  

Wijzigen in  
ARTIKEL 5- AANKOOP OPSTALLEN EN TUININRICHTING EN  OVERDRACHT VAN HET 
PERCEEL. 

Reden: Men koopt alleen de getaxeerde opstallen en betaalt de toegekende waarde van de 
tuininrichting, maar het perceel wordt ter beschikking gesteld door de vereniging. 

Art. 5 Lid 1 nu: 

Leden en kandidaat-leden worden maandelijks in staat gesteld op de vrijkomende tuinen en 
koop van tuininrichting en opstallen in te schrijven. Het bindend advies van de 
Bomencommissie en de taxatierapporten van de betreffende tuinen liggen op de 
zaterdagochtend dat inschrijven mogelijk is én tenminste twee uur voor het moment van 
verkoop ter inzage in Het Trefpunt.  

Wijzigen in:  
Leden en kandidaat-leden worden maandelijks in staat gesteld op de vrijkomende percelen 
in te schrijven. Het bindend advies van de Bomencommissie en de taxatierapporten van de 
betreffende huisjes en tuininrichting liggen op de zaterdagochtend dat inschrijven mogelijk 
is én tenminste twee uur voor het moment van verkoop van tuininrichting en opstallen ter 
inzage in Het Trefpunt. Het huisje is getaxeerd, maar de tuininrichting wordt gewaardeerd. 
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Art. 5 lid 8 nu: 

Bij de verkoop van de tuininrichting en opstallen wordt tevens een door de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld bedrag c.q. percentage, vastgesteld dat dient als 
zekerheidsstelling (borg) voor de koper. Is borg voor het herstel van verborgen gebreken. 
Indien hierop na twee ‘tuinseizoenmaanden’ (van 1 april tot 1 oktober) na de overdracht 
geen beroep is gedaan, vervalt het bedrag aan de vereniging resp. de verkoper. Uitzondering 
hierop is verkoop in de maanden oktober en november, dan krijgen de kopers drie maanden 
de tijd voor onderzoek naar verborgen gebreken.  

Wijzigen in:  
Bij de verkoop van de tuininrichting en opstallen wordt tevens een door de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld bedrag c.q. percentage, vastgesteld dat dient als 
zekerheidsstelling (borg) voor de koper. Is borg voor het herstel van verborgen gebreken. 
Indien hierop na drie maanden na de overdracht geen beroep is gedaan, vervalt het bedrag 
aan de vereniging resp. de verkoper.  

Reden: door de termijn gedurende het jaar gelijk te houden worden misverstanden hierover 
voorkomen. 

ARTIKEL 23- ALGEMENE TUINDIENST  

Lid 2. In principe dient de tuindienst te worden uitgevoerd door de leden, partners en 
gezinsleden zelf (zie ook de statuten artikel 6.3.a). Leden vanaf 65 jaar zijn vrijgesteld van de 
algemene tuindienst. Gedurende de eerste vijf jaren van zijn/haar lidmaatschap is ieder lid, 
ongeacht zijn leeftijd, verplicht om minimaal vijf jaar tuindienst te verrichten. Uitzondering 
wordt gemaakt voor vrouwen die voor 2008 lid waren van de vereniging: voor hen geldt een 
vrijstelling van de tuindienst vanaf 60 jaar.  

Wijzigen in:  
Lid 2. In principe dient de tuindienst te worden uitgevoerd door de leden, partners en 
gezinsleden zelf (zie ook de statuten artikel 6.3.a). Leden vanaf de pensioengerechtigde 
leeftijd zijn vrijgesteld van de algemene tuindienst. Gedurende de eerste vijf jaren van het 
lidmaatschap is ieder lid, ongeacht leeftijd, verplicht om minimaal vijf jaar tuindienst te 
verrichten.  

Reden: de wetgeving rond de pensioengerechtigde leeftijd is veranderd en de gefixeerde 
leeftijd van 65 jaar past daar niet meer bij. 

Tuinreglement 
Artikel 16 BOMEN  

Lid 3. Kappen van deze houtbestanden na het afgeven van een kapvergunning, vindt alleen 
in de periode van 1 februari tot 15 maart plaats.  
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Wijzigen in:  
Lid 3. Kappen van deze houtopstanden na het afgeven van een kapvergunning, vindt alleen 
plaats in de volgende kapperiodes: van 1 februari tot 15 maart en van 15 oktober tot 1 
december. 
 
Reden: op verzoek van de tuinders 
 
Artikel 17 AANWEZIGHEID VAN CANNABISPLANT (wietteelt) 

De vereniging is gehouden aan bovenliggende wetgeving (in dit geval: de Opiumwet (2019). 

De Vereniging verplicht zich iedere aanwezigheid van deze plant in een door haar aan een lid 
ter beschikking gestelde tuin, aan te melden bij de politie. 
De politie /gerechtelijke macht bepaald of de aanwezige planten:  

•	Vernietigd worden en of er wordt overgegaan tot vervolging en strafoplegging voor eigen 
gebruik of voor handel.  

Slechts het overleggen van een rechtelijke uitspraak met een beroep op Noodweer inzake de 
Opiumwet artikel 3 voorkomt aanmelding door de vereniging bij de Politie.  

Wijzigen in:  
Artikel 17: VERBODEN PLANTEN  
De vereniging is gehouden aan bovenliggende wetgeving (in dit geval: de Opiumwet (2019) 
en de Europese Unielijst voor zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.   
 
a. Cannabisplant  

De Vereniging verplicht zich iedere aanwezigheid van deze plant in een door haar aan een lid 
ter beschikking gestelde tuin, aan te melden bij de politie. 
De politie /gerechtelijke macht bepaald of de aanwezige planten:  

•	Vernietigd worden en of er wordt overgegaan tot vervolging en strafoplegging voor eigen 
gebruik of voor handel.  

Slechts het overleggen van een rechtelijke uitspraak met een beroep op Noodweer inzake de 
Opiumwet artikel 3 voorkomt aanmelding door de vereniging bij de Politie.  

b. Invasieve uitheemse planten voorkomend op de Europese Unielijst. 
Hieronder vallen o.a. springbalsemien, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw 
Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade 
toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de biodiversiteit 
en/of ecosysteemdiensten. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke 
gezondheid, veiligheid of de economie.   
c. woekerende bamboe. 
Woekerende bamboe richt grote schade aan aan het complex. 
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Niet woekerende bamboe wordt met ingang van 1 juni 2022 alleen nog toegestaan in 
bakken bovengronds. 
 
Reden: toevoeging lid b: Per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod op bezit, handel, 
kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten. Voor lidstaten de 
plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet 
lukt om de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. 
 
Reden toevoeging lid c: Woekerende bamboe richt schade aan aan de percelen, huisjes en 
paden. Het verwijderen kost veel geld en moeite. Beter is voorkomen van deze schade door 
alle woekerende bamboe te verbieden. 
 
Bouwreglement  

Artikel 20 dakbedekking  

1. Als dakbedekking zijn toegestaan, bitumineuze materialen, zink en verzinkt stalen 
dakplaten welke voorzien dienen te zijn van een dakpannenmotief met of zonder 
spuit of strooi laag in de kleuren zwart, rood en groen.  

2. Sedumdaken en dakpannen zijn alleen toegestaan indien zij zijn aangelegd door een 
erkend (genormeerd) bedrijf dat een goedkeuring ten aanzien van de constructie kan 
overleggen. Het risico blijft voor de tuinder.  

3. Golfplaten zijn niet toegestaan. 
4. Dakkoepels en (beweegbare) daklichten zijn toegestaan 

 
Wijzigen in: 
Artikel 20 dakbedekking  

1. Als dakbedekking zijn toegestaan, bitumineuze materialen, zink en verzinkt stalen 
dakplaten welke voorzien dienen te zijn van een dakpannenmotief met of zonder 
spuit of strooi laag in de kleuren zwart, rood en groen.  

2. Rieten daken zijn toegestaan mits zij beveiligd zijn tegen vliegvuur door een 
gecertificeerd bedrijf. Die behandeling tegen vliegvuur dient elke zeven jaar 
uitgevoerd te worden door een erkend (genormeerd) bedrijf. Het certificaat dient 
zowel naar de bouwcommissie en het bestuur gestuurd te worden, direct na het 
afronden van de behandeling. Het risico blijft voor de tuinder. 

3. Sedumdaken en dakpannen zijn alleen toegestaan indien zij zijn aangelegd door een 
erkend (genormeerd) bedrijf dat een goedkeuring ten aanzien van de constructie kan 
overleggen. Het risico blijft voor de tuinder.  

4. Golfplaten zijn niet toegestaan. 
5. Dakkoepels en (beweegbare) daklichten zijn toegestaan 

Reden: op verzoek van tuinder 
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Artikel 24 verwarming  

Het is niet toegestaan in een volkstuinhuisje een openhaard, houtkachel of palletkachel te 
hebben.  

Wijzigen in: 
Artikel 24 verwarming  

Het is niet toegestaan in een volkstuinhuisje een openhaard of palletkachel te hebben 

Artikel 26 zonnepanelen  

Daglichtpanelen (zonnepanelen) mogen een maximale oppervlakte van zes vierkante meter 
hebben en dienen alleen op het dak van huisje en/of schuur geplaatst te worden.  

Wijzigen in:  
Artikel 26 zonnepanelen  

Daglichtpanelen (zonnepanelen) mogen alleen op het dak van huisje en/of schuur geplaatst 
te worden.  

Reden: Er is meer behoefte aan stroomverbruik door veranderende maatschappelijke eisen 
als thuiswerken, gebruik smartphone, tablet, laptop, elektrische koelkast, tv enz. Iedere 
beperking nu zal in de toekomst steeds aangepast moeten worden.  

Artikel 56  

Houtkachels zijn niet toegestaan.  

Wijzigen in:  
Artikel 56  

Houtkachels zijn niet toegestaan, tenzij men zich houdt aan het Stookprotocol 2022. (zie 
bijgevoegd stookprotocol) 

 

Agendapunt 11. Evaluatie pilot gebruik lawaai makend gereedschap in april 

 

Agendapunt 12. Visiestuk nieuwe voorzitter  

 

Agendapunt 13. Rondvraag en sluiting 

 


