VERENIGING VAN AMATEUR TUINDERS
“TOT IEDERS GENOEGEN”
Opgericht 20 december 1963.

Het bestuur nodigt haar leden van harte uit voor de

57e Algemene Ledenvergadering
in het ‘Noorderlicht’

die gehouden wordt op

Dinsdag 17 maart
2020
Aanvang 19.30 uur

Zaal open 19.00 uur

Bickershof’

‘de Akermaat’

Noorddorperweg 20
1968 LN Heemskerk

Zuidermaatweg 3
1967NE Heemskerk
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Geachte leden,
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van onze vereniging ‘Tot Ieders Genoegen’ over het
verenigingsjaar 2019.
► In dit jaarverslag geven wij u informatie over:
● het gevoerde beleid en de visie voor het komend seizoen; Jaarverslag Bestuur
● de jaarverslagen van de secretaris, penningmeester en de diverse commissies.
► Daarnaast vragen wij uw goedkeuring voor o.a.
● De notulen van de 56e Algemene Ledenvergadering van 25maart 2019
● Het financieel verslag van de penningmeester en de begroting
● De verslagen van de commissies
● Decharge van het Algemeen Bestuur voor het gevoerde financiële beleid
● De benoemingen (herkiesbaar en nieuw) van de bestuurs- en commissieleden.
► U wordt verzocht bij binnenkomst eerst de presentielijst te tekenen.
► Bij vragen tijdens de vergadering de microfoon te gebruiken en uw
naam, complex en tuinnummer te melden.
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Agenda jaarvergadering 2020.
1.
2.
3.
4.

Opening van de voorzitter
Vastellen van de agenda
Ingekomen stukken
Bestuursverkiezing Alg. bestuur
Tegenkandidaten kunnen zich t/m 7 maart a.s. schriftelijk aanmelden (HR: Artikel 12)
bij het secretariaat: dhr.B. Potgieter merel 82; 1965ET Heemskerk of per E-mail:
bert.annie.potgieter@casema.nl
5. Vaststellenen goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering
van 25-03-2019.
6. Jaarverslag secretaris
7. Financieel verslag penningmeester
Vragen over het financieel verslag dient u schriftelijk voor 7 maart te sturen aan
Mw. M. de Boer; J.v. Polanenstraat 63; 1962 XB Heemskerk of per E-mail:
info@volkstuinvereniging.nl.
8. Verslag kascontrolecommissie
9. Verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur
10. Benoeming kascontrolecommissie
11. Jaarverslag commissies
12. Benoeming commissies
13. Huldiging jubilarissen
14. Vastellen van contributie, bijdragen en heffingen.
15. Vaststelling begroting
16. Goedkeuring bestuursbeleid
17. Bestuur mededelingen
18. Bestuur afvaardiging naar congres AVVN
19. Rondvraag
20. Sluiting.
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1. Openingswoord van de voorzitter.
Geachte dames en heren, namens het bestuur heet ik u van harte welkom op de 57e
Algemene ledenvergadering van Tot Ieders Genoegen.
Welkom ook aan de heer Van Dijk, die als AVVN consul van de regio Noord-Holland
Noord trouw op onze jaarvergadering aanwezig is, en ook altijd onze ‘Open Tuindagen
bezoekt. Cor, fijn dat je er nu ook weer bent.
Helaas zijn ons dit jaar ontvallen:
mw. Schilder, de heren Verhoog, Limmen, Ligtermoet en Tuijn
Ter nagedachtenis aan hen wordt u verzocht te gaan staan en een ogenblik stilte in acht te
nemen.
Dank u.
Van de voorzitter,
Nadat ik in 2014 ben gekozen tot voorzitter, zijn er inmiddels 6 jaar
voorbij gegaan waar ik met veel genoegen samen met de overige
bestuursleden leiding aan de vereniging heb mogen geven. Tijd dus om
het stokje over te dragen. Tijdens de komende jaarvergadering zal er dus
een nieuwe voorzitter door de leden moeten worden gekozen. Als bestuur
dragen wij Odd Wagner voor die op ons verzoek bereid bleek deze taak op zich te willen
nemen. Odd is een ervaren bestuurder, o.a. voormalig wethouder in o.a. onze gemeente en wij
zijn ervan overtuigd dat de vereniging TIG aan Odd een capabele voorzitter zal hebben.
De nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht en de leden/donateurs/adverteerders die we niet
hebben ontmoet wenst het bestuur een goed en gezond 2020.
De nabestaanden die hun partner zijn verloren wensen wij heel veel sterkte dit verlies te
dragen.
Onze zieke leden en donateurs wensen wij een spoedig hertstel toe.
Laten we hopen dat 2020 ook een goed tuinjaar zal blijken te zijn en dat alles wat groeit en
bloeit ons steeds weer mag boeien.
Ook onze klaverjasavonden mogen zich blijven verheugen in een goede bezetting van zo
gemiddeld 6 tafels en mede door de goede verzorging van het bedienend personeel zijn dit
beren gezellige avonden.
Allen die zich op enigerlei wijze inzetten voor de vereniging hartelijk dank voor uw inzet,
want dankzij u is en blijft de vereniging spring levend!
Waardering zeker ook voor de ‘Akermaters” die zo’n mooi complexgebouw hebben
gerealiseerd!
Wij hopen u allen, althans vele van u, op onze jaarvergadering weer aanwezig te zien.
Henk Maas
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2. Vaststelling van de agenda.
Tenzij er door u, aanwezige leden, een dringend verzoek is om de agenda te wijzigen
zal deze zoals vermeld worden aangehouden.
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursverkiezing Alg. Bestuur.
Het Algemeen bestuur is tot vandaag als volgt samengesteld
H.F.A. Maas
B. Potgieter
M. de Boer
H.J.M. van Toor
G.L. Merkes
Th. De Ruiter

Voorzitter
Sectretaris
Penningmeester
Akermaat
Verenigingsgebouw
Bickershof

Sinds 2014
Sinds 2017
Sinds 2006
Sinds 2014
Sinds 2014
Sinds 2019

Aftredend 2020
Aftredend 2021
Aftredend 2022
Aftredend 2022
Aftredend 2025
Aftredend 2023

Aftredend
Zoals u in bovenstaande lijst kunt zien is onze voorzitter regulier aftredend.
Onze secretaris Bert Potgieter treed af, i.v.m. zijn verhuizing.
Vacatures
We zoeken met spoed een beheerder voor het vereningsgebouw en de bar.
Bedanken aftredende bestuursleden.
Zoals in zijn openingswoord aangegeven treed Henk Maas af als voorzitter. Ondanks dat Henk geen
tuinder is, heeft hij onze vereniging met grote deskundigheid en liefde sinds 2014 geleid. Hij heeft
deze functie met veel plezier en op deskundige wijze ingevuld. Nu vind hij het tijd om de
voorzittershamer over te dragen.
Wij zullen zijn inzet, oordeel en visie node missen. Henk, ontzettend bedankt voor je jaren als
voorzitter van onze vereniging.
Bert gaat verhuizen, en kan de functie van secretaris niet meer combineren met de drukte van de
verhuizing. Bert ook jij hartelijk bedankt voor je grote inzet als secretaris.

Dhr. O. Wagner
Het bestuur is ontzettend blij dat de hr. Wagner zich bereid heeft verklaart, het voorzitterschap van
de hr. Maas over te nemen. Dhr. Wagner heeft de nodige bestuurlijke ervaring, het bestuur is dan
ook overtuigd dat hij een waardige opvolger is van Dhr. Maas. Het bestuur heeft alle vertrouwen in
hem, en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking, Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Indien geen bezwaren of vragen, dan nodig ik dhr. Wagner uit om achter de bestuurstafel plaats te
nemen, waar wij hem van harte welkom heten.

Voorstellen nieuw bestuur
Odd Wagner, voorzitter (hierover wordt gestemd)

Nelleke Zonneveld, eerste penningmeester
Moniek de Boer, secretaris (tot iemand het wil overnemen), tweede penningmeester en
afgevaardigde voor de Akermaat.
Theo de Ruiter, afgevaardigde voor de Bickershof.
Gudrun Merkes: beheerder verenigingsgebouw (tot iemand het wil overnemen)
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5. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 25 maart 2019
Aanwezig: van de Akermaat 37 leden en van Bickershof 42 leden
Afmeldingen: 13 leden
Gasten: de heer Cor van Dijk als vertegenwoordiger van het AVVN
De heren Bennekom, Paap, Roselaar, Maas en mevr. Bol.
1.Opening:
De voorzitter Henk Maas opent deze 56-ste jaarvergadering met een welkom aan de leden en noemt
daarbij tevens de heer Cor van Dijk als vertegenwoordiger van het AVVN.
In zijn openingswoord spreekt de voorzitter zijn ongenoegen uit over de ingezonden brief van een lid
van complex Akermaat, waarin deze schreef dat hij de indruk van de voorzitter kreeg op de
jaarvergadering van het complex Akermaat dat deze voorzitter deed voorkomen niet één vereniging
te zijn en het liefst de Akermaat met de grond gelijk zou willen maken. Ook vond hij dat de redacteur
van ‘Ons Tuintje’ dit schrijven niet op deze manier had moeten plaatsen. Omdat zo zegt de
voorzitter, hij altijd gezegd heeft, dat de leden beslissen of er en welke nieuwbouw er op de
Akermaat zou moeten komen. Vervolgens vertelde hij iets over de geschiedenis van onze vereniging,
en hij memoreerde dat het complex Akermaat geen toiletvoorziening, geen water, geen gas en
riolering heeft, en hij degene was die aangegeven heeft dat er een ander gebouw moest komen.
Ter nagedachtenis van de dit jaar overleden leden, mevr. Smit, de heren Pereboom, Atzei, Boersen,
Cossu, Sinnige en Braaksma, wordt staande, één minuut stilte gevraagd.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal tuinen van eigenaar gewisseld, en zijn er weer veel nieuwe leden
bij gekomen. Ook zijn er dit jaar aan een aantal leden jammer genoeg weer wat boetes opgelegd
betreffende het niet goed onderhouden van de tuin.
2.Vaststellen agenda:
De vergadering heeft geen behoefte om de agenda te veranderen.
3.Ingekomen stukken:
De heer Hoogkamp heeft een voorstel ingediend om een commissie van 2 leden Bickershof, 2 leden
Akermaat en een afgevaardigde van het AVVN te laten onderzoeken wat de consequenties zijn om de
twee complexen te scheiden. Nadat hij een toelichting heeft gegeven, wordt er besloten om de
stemming over dit onderwerp na de presentatie van de nieuwbouw aan te houden.
Een brief van mevr. Minnebo waarin zij de leden vraagt in te stemmen dat er een langere tijd op de
dag gebruik mag worden gemaakt met geluid makend gereedschap. Na wat discussie, waarin duidelijk
werd, dat er voor dit voorstel weinig animo bestaat, vooral de tuinders van Bickershof wijze het
voorstel af. De heer Floor heeft geen probleem met geluid overdag, in tegenstelling tot Moniek de
Boer, die juist meer rust zou willen hebben.
Op de Bickershof vindt de heer ten Berge dat er tussen 9-18.00 uur rust zou moeten zijn, en tegen
uitbreiding is. Besloten wordt dat er een voorstel komt van de tuinders van de Akermaat, en als daar
uit blijkt dat de meerderheid hier behoefte aan heeft voor dit complex aangepast zal worden.
4. Bestuursverkiezing Algemeen bestuur
De voorzitter stelt het Alg. Bestuur voor, dat uit de volgende personen bestaat.
H.F.A. Maas
Voorzitter
Sinds 2014
Aftredend 2020
B. Potgieter
Secretaris
Sinds 2017
Aftredend 2020
M.de Boer
Penningmeester
Sinds 2016
Aftredend 2019
H.J.M. van Toor
‘De Akermaat’
Sinds 2014
Aftredend 2020
G.L. Merkes
Verenigingsgebouw Sinds 2014
Aftredend 2022

7

Regulier aftredend:
Mevr. De Boer penningmeester is regulier aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld. Wel zegt zij
dat ze graag zou willen dat zich een opvolg(st)er zich zou aanmelden, zodat zij deze in kan werken.
Moniek heeft plezier in het bestuurswerk, maar naast haar vaste baan, brengt het penningmeesterschap
veel werk voor haar mee.
Ook onze voorzitter zegt dat hij graag vervangen zou willen worden, mits zich een kandidaat
beschikbaar stelt, maar als er geen aanmelding komt hij nog een jaar zal aanblijven..
Helaas is Frans Vleugel afgetreden naar aanleiding van de discussies die in het bestuur de laatste
maanden nogal flink waren, i.v.m.de door de complexcommissie van ‘De Akermaat’ voorgestelde plan
over een nieuw te bouwen complexgebouw. Frans kon zich niet vinden over de kosten van het

voorgestelde gebouw, en vond zich niet gehoord in zijn aangeleverde alternatieven. Zijn
beslissing wordt door het bestuur betreurt, maar gerespecteerd.
Het goede nieuws is dat de heer de Ruiter tuin 219 Bickershof zich beschikbaar heeft gesteld
als secretaris voor het complex Bickerhof, tevens neemt hij plaats in het Alg. Bestuur.
5. Bedanken aftredend bestuurslid:
Voor al het werk wat de heer Vleugel voor onze vereniging heeft verricht, wordt hij ontzettend
bedankt door de voorzitter. Deze zegt in zijn afscheidswoord dat het een aderlating is in het bestuur
door Frans zijn aftreden.
Hij benadrukt nog eens dat Frans een man met visie is, met een doordacht oordeel en een
probleemoplossend vermogen, die wij node zullen missen.
Tot slot biedt de voorzitter Frans een bloemetje en een cadeaubon aan.
6. Vastellen en goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13-3-2018.
Hierover worden er geen aan of opmerkingen geplaatst, en worden hiermee goedgekeurd.
7. Jaarverslag Secretaris:
Geen opmerkingen.
8. Financieel verslag penningmeester.
De penningmeester is tevreden over het afgelopen jaar, wat een goed resultaat laat zien, met een
kleine winst.
Moniek zegt om transparant naar de leden te zijn, dat er een begroting is gemaakt op afdeling
niveau, zodat het duidelijk is hoe de inkomsten en uitgaven daar zijn.
De heer Castricum mist de contributie van het AVVN. De penningmeester wijst er op dat niet elke
post afzonderlijk is vermeld, ook omdat deze contributie weer wordt afgedragen.
De heer Ten Berge merkt op dat er een groot verschil is tussen het resultaat van de Akermaat en
Bickershof.
Volgens de penningmeester heeft dat verschillende redenen, o.a. is er een grote uitgave gedaan om
de walkant te herstellen, dat er alvast rekening is gehouden met de hypotheek voor een nieuw
gebouw, die door alle leden van de vereniging gedragen moet worden, en er is een historisch verschil
tussen kosten per m2 huur van de tuin tussen Bickershof en De Akermaat, die van Bickershof zijn
hoger, wat te maken heeft met de voorzieningen op dat complex. De heer Herwegh merkt op, dat dit
verschil opgeheven moet worden anders kan hij niet akkoord gaan met de nieuwbouw van de
Akermaat. De penningmeester zegt dat toe, maar kan niet eerder dan met ingang van volgend jaar.
Ook een punt van discussie was het vervangen van asbestdaken, er wordt opgemerkt dat het
verwijderen hiervan elk jaar duurder wordt, en het verstandig zou zijn hiermee snel aan de slag te
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gaan. De penningmeester zegt, dat wij ons aan de opgelegde regels moeten houden, en dat zij alert is
om de kosten in de hand te houden.
9.Verslag kascommissie:
De kascommissie bestaande uit de heren, Roselaar, Visser en Stein, hebben de kascontrole verricht, en
correct bevonden, zij vinden dat de penningmeester het prima heeft gedaan.
Punt 10 van de begroting vergt enige uitleg, er is een groot verschil in grond en gebouwen tussen 2017
en 2018, zij geeft aan dat in 2018 uitgegaan is van de WOZ waarde, wat de kascommissie niet
verstandig vindt, om dit te gebruiken Ze zal nu de verzekering vragen om een taxatie van grond en
gebouwen te maken en daarmee in het vervolg zal gaan werken
10.Verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur.
De decharge wordt verleend.
11.Benoeming kascontrolecommissie:
Mevr. Marijke Wiemerink en de heer Henk ten Berge worden benoemd als leden voor de kascontrole.
12.Jaarverslagen commissies:
De voorzitter zegt dat alle commissies voortreffelijk lopen, en dat er goed werk door hen wordt
verricht
Er zijn geen opmerkingen voor de verslagen.
13. Benoeming commissies:
Alle commissieleden worden herbenoemt.
14.Nieuwbouw complexgebouw Akermaat:
De heren Leo Hermans en Ronald Oord geven een PowerPoint presentatie, over drie opties.
Leo legt uit, hoe het een en ander tot stand is gekomen, en wat de verschillen in de opties zijn.
Buiten het e.v.t. nieuwe gebouw moet er ook aan achterstallig onderhoud gedaan worden, wat in alle
drie opties is meegenomen.
Optie 1: het bestaande gebouw in tact laten, alleen het dak vervangen, schilderen, een nieuwe vloer, en
achterstallig onderhoud, totale kosten €34.000.
Optie 2: een nieuw gebouw, enkelwandig, levensduur 15-20 jaar, bestaande opslag gereedschap
handhaven, toiletruimte, en nog veel werk door de leden te doen Totale kosten €60.000.
Optie3: een nieuwgebouw, dubbelwandig met een vergaderruimte een toiletruimte, een opslag voor
kostbare gereedschappen, en een keukentje. Een compleet gebouw die voor zeventigjaar mee gaat.
Na de presentatie volgde een levendige discussie, met als belangrijkste punt, de garantie dat het
complex.over dertig jaar er ook nog is, om er zoveel geld in te steken.
De heer van Dijk van het AVVN zegt dat hij in het verleden is gebleken dat als een gemeente beslag
legt op een complex, de tuinders verenigingen er altijd goed uitgesprongen zijn.
De vraag om een garantie voor dertig jaar kan niet worden gegeven, de gemeente verlengt stilzwijgend
elk tien jaar. Uiteindelijk worden de opties in stemming gebracht, waaruit optie 3 met 45 stemmen
voor en 26 tegen de voorkeur kreeg.
De stemming om de mogelijkheid te onderzoeken om de twee complexen te scheiden, kreeg geen
enkele bijval.
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15. Vaststellen van contributie, bijdragen en heffingen
Deze blijven dit jaar ongewijzigd.
16. Huldiging jubilarissen
De volgende jubilarissen werden met een bloementje, een oorkonde, speldje in het zonnetje gezet.
De heer Sonnema 50 jaar lid, de heer Lansdaal 40jaar lid, mevr. Roselaar, mevr. Harthoor-Geensen
en de heren Roselaar,Steyn en de Haan 25 jaar lid.
17.Goedkeuring bestuursbeleid
De vergadering geeft de goedkeuring over het gevoerde beleid.
18.Bestuursmededeling
Aardappelen en buitentomaten in het voorste vak van de tuin.
19.Bestuur afvaardiging naar congres AVVN
De vergadering is akkoord met de deelname aan dit congres.
20. Rondvraag
De heer Besseling vraagt of er een persoon aangesteld kan worden, die de uitgifte van de aan de
vereniging aangeboden aanhanger kan regelen. De nieuwe Bickershof secretaris zou dat kunnen
regelen. De snoeiploeg heeft het eerst recht op de aanhanger.
Leo Hermans wil het bestuur en de leden van complex Bickershof complimenteren om complex
Akermaat het nieuwe gebouw te gunnen.
Riet Beentjes zegt dat zij naar de centjes kijkt, en vraagt of de leden van de Akermaat zelf ook wat
kunnen doen , of relaties inschakelen om de kosten te drukken. Het verenigingsgebouw is ook door
de leden gebouwd zegt zij.
Ook de leden van Akermaat doen werkzaamheden, maar men moet rekening houden met de
gemiddelde leeftijd van de tuinders .
De heer Steyn komt nog even terug op het asbest probleem, en zegt dat asbestdaken totaal geen
invloed op de gezondheid hebben.
De heer Schellevis constateert dat wij wel degelijk één vereniging zijn, en hij bedankt de leden van
Bickershof dat zij ingestemd hebben met het nieuwe gebouw.
De voorzitter zegt dat in het ‘Praathuis’ onenigheid is ontstaan, wat resulteerde in het onmiddellijk
stoppen van Jurgen. Janneke de Ruiter en Luc Beentjes regelen nu de werkzaamheden in “Het
Praathuis’.
21.Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en biedt namens de
vereniging een consumptie aan.
Voorzitter
Henk Maas .

Notulist
Bert Potgieter
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Vervolg agenda jaarvergadering 2020:
6. Jaarverslag van de secretaris.
Het jaar 2019 kenmerkte zich als een warme zomer en een natte herfst. Het natte weer in de herfst
zorgde voor nogal wat overlast op de tuinen, die hier en daar blank stonden.
Het bestuur is het afgelopen acht keer bijeen geweest om beslissingen te nemen en de gang van zaken
door te nemen op beide complexen, het Praathuis en het Noorderlicht.
Het bestuur is ontzettend blij dat het complex Bickershof weer een volledig bestuur heeft, zodat zaken
die geregeld moeten worden, gedaan worden en de tuinders weer bestuursleden aan kunnen spreken.
De voorzitter en de secretaris hebben ook plaats genomen in het alg. bestuur TIG.
Veel aandacht is er besteed aan de vervanging van de koffieruimte op het complex Akermaat, wat nu
gerealiseerd is. Het is een prachtig gebouw geworden die één is met haar omgeving en een verrijking
voor de vereniging is. Eindelijk een gebouw dat past in deze tijd, waarin een fatsoenlijk toiletgebouw
in is geplaatst, wat beslist noodzakelijk was, nu ook steeds meer dames op het complex aan het
tuinieren zijn Op beide complexen zijn verschillende tuinen van eigenaar verandert. Helaas is het zo,
dat tuinen achter worden gelaten met een enorme troep en/of achterstallig onderhoud.
Het complexbestuur zit hier dan mee opgescheept en moet er voor zorgen dat de tuin weer in orde
gebracht wordt, voordat het aan een nieuwe tuinder wordt aangeboden.
Dit heeft tot gevolg gehad, dat het bestuur heeft besloten om de borg voor de tuin te verhogen tot 100
euro en voor kas en/of tuinhuisje 25 euro.
Vervelend was het ook dit jaar weer, dat er brieven of boetes uitgeschreven moesten worden, omdat
tuinders hun verplichtingen t.a.v. het alg werk niet nakwamen, of dat de tuin niet volgens de geldende
regels werden onderhouden
Ook de zorg voor het milieu heeft de volle aandacht van het bestuur, zo is besloten om het schadelijke
bestrijdingsmiddel Roundup uit de verkoop te nemen en wordt de tuinders verzocht om zoveel
mogelijk biologisch te tuinieren.
Dit jaar werden weer op beide complexen een open dag georganiseerd, zodat belangstellenden kennis
kunnen maken met onze prachtige hobby, beide dagen werden dan ook goed bezocht.
Om het bezorgen van ‘Ons Tuintje’ eenvoudiger te maken, heeft het bestuur besloten dat op elke tuin
een brievenbus moet worden geplaatst aan de voorkant van de tuin.
Het liefst zou het bestuur het blad per e-mail willen versturen, maar doordat dit voor veel weerstand
zorgde, is er voor een alternatief gekozen.
Er is veel te doen, willen we de complexen up to date houden, of het nu op bestuurlijk vlak is of
anderzijds, vrijwilligers zijn altijd welkom
Graag wil ik al die vrijwilligers die zich het afgelopen seizoen hebben ingespannen voor onze
vereniging hartelijk bedanken, zij hebben bijgedragen dat wij tuinders met plezier onze hobby kunnen
uitvoeren.
Rest mij u allen een goed en vruchtbaar nieuw seizoen toe te wensen.
Bert Potgieter
Secretaris TIG
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Vervolg agenda jaarvergadering 2020:

7. Financieel verslag penningmeester
De financiën van onze vereniging laten dit jaar een verlies zien. Geen paniek, dit betekent niet dat onze
vereniging ten onder gaat. Het wordt veroorzaakt door de lening voor het Zuiderlicht. Een deel van de lening
staat op de balans als gebouwen Akermaat, maar een deel hebben we gebruikt voor inrichting en achterstallig
onderhoud van het complex en dat kun je niet op de balans zetten. Dit jaar hebben we daardoor eenmalig een
verlies.
Eindbalans
Omschrijving

2018
Debet

2018
Credit

2019
Debet

Credit

10 Grond en gebouwen Bic

€ 355.000

€ 355.000

11 Machines en installaties

€ 20.253

€ 16.842

12 Computers

€ 2.558

€ 2.558

13 Inventaris winkel

€ 1.814

€ 1.814

20 Gebouwen Akm
91 Afschrijvingen machines en inst.

€ 65.940
€ 7.871

400 Eigen vermogen

€ 11.282
€ 416.067

€ 420.840

700 Lening

€ 98.335

710 Voorfinanciering
1000 Kas TIG
1020 Kas Akm

€ 8.646

€ 8.061

€ 428
€5

€5

1030 Kas Winkel

€ 489

€ 324

1040 Kas Horeca

€ 4.853

€ 7.731

1100 Betaalrekening TIG

€ 1.634

€ 5.121

1110 Spaarrekening TIG

€ 39.103

€ 44.320

1200 Debiteuren TIG

€ 456

1230 Debiteuren Winkel

€ 435

1600 Crediteuren TIG

€ 541
€ 705
€ 245

2000 Waarborgsommen

€ 435

€ 17.126

2050 Vooruitbetaalde posten

€ 18.030

€ 13

2060 vooruitontvangen posten
3010 Balansvoorraad sleutels toilet bic
3030 Balansvoorraad Winkel
3031 Statiegeld winkel

€ 502
€ 40

€ 40

€ 11.371

€ 11.065

€ 560

€ 945

<< winst >>

TOTAAL

2019

€ 446.870

€ 4.773

€ 446.870

€ 22.178 << verlies >>

€ 546.309

€ 546.309
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Resultaten
PostNr Omschrijving
4100 Uitgaven TIG
4101 Vaste lasten gebouwen
4102 Representatie en cadeaus
4105 Ons Tuintje

2018
Debet

2018
Credit

2019
Debet

€ 840

€ 2.299

€ 12.341

€ 16.957

€ 149

€ 222

€ 1.284

€ 786

4106 Kosten onderhoud

€ 18.357

4110 Uitgaven Bickershof

€ 3.295

€ 4.745

4120 Uitgaven Akermaat

€ 3.494

€ 772

4121 aanleg en onderhoud akermaat

Credit

€ 30.499

4130 Uitgaven Winkel

€ 1.126

€ 1.052

4140 Uitgaven Horeca

€ 2.150

€ 2.073

4230 Inkopen Winkel

€ 12.757

€ 11.796

4240 inkopen Horeca

€ 11.037

€ 11.005

4991 Bijzondere baten en lasten
5100 Bankkosten

2019

€ 21
€ 442

€ 722
€ 1.603

5200 Rentelasten lening

€ 1.609

8000 Opbrengst contributies TIG

€ 7.502

€ 9.666,31

8001 Opbrengst donaties TIG

€ 360

€ 154,50

8002 Opbrengst advertenties OT

€ 220

8003 Opbrengst bemiddeling overnames

€ 1.266

€ 415,00

8004 Opbrengst admin. lidmaatschappen

€ 177

€ 170,00

€ 14.498

€ 13.253,11

€ 5.591

€ 5.517,00

8630 Opbrengst Winkel

€ 17.705

€ 15.405,03

8640 Opbrengst Horeca

€ 22.000

€ 18.866,48

8005 Opbrengst bouwvergunningen
8110 Opbrengst huur en bijdrage Bic
8120 Opbrengst huur en bijdrage Akm

9000 Rente opbrengsten

€ 12

9100 Diverse baten, zoals vervallen borg
9500 Diverse lasten

<< Winst >>

TOTAAL

€ 2.861

€ 510,04

€ 170

€ 4.773

€ 72.213

€ 72.213

<<verlies>>

€ 22.177,75

€ 86.140

€ 86.140
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8. Verslag kascontrolecommissie
Dit jaar bestond de kascommissie uit Mevr. Marijke Wiemerink en de heer Henk ten Berge.
9. Verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur:
10. Benoeming kascontrolecommissie:
Wie mogen wij noteren voor het volgend jaar?
11. Jaarverslagen commissies:

Jaarverslag 2019 afdeling inkoop
Het wel en wee uit het praathuis.
Vanwege ziekte en het latere overlijden van Jan Sinnige,moest Sanny Sinnige een stapje terug doen.
Gelukkig,blijft zij ons steunen,met haar wijze raad.
Ingaande februari, zijn wij gestart met een gewijzigd team en dat gaat heel goed.
Plezier en samenwerking gaan hand in hand.
Het assortiment van de winkel is als vanouds en we staan voor service en goede raad.
Voor het snoeiwerk en andere vragen kunt u terecht bij Lucas Beentjes tuin 116.
De verzorging van de groentenplantjes, wordt grotendeels gedaan door Jan Kluft.
De komkommer, paprika, tomaten, chrysanten en aardbeienplanten, kunt u bij ons bestellen.
Wat wij niet op voorraad hebben, kunnen wij bestellen ,dat hebben we dan een week later in huis.
Gezien de geringe omzet is besloten, de winkel in december en januari te sluiten.
Vanaf 1 februari,zijn wij weer elke zaterdag geopend.
Het team.

Jaarverslag 2019 TIG Verenigingsgebouw
In het jaar 2019 is er 6x vergaderd, onder leiding van Mw Gudrun Merkes. Tijdens deze
vergaderingen worden lopende zaken behandeld en ervaringen uitgewisseld en wordt het
dienstrooster voor de 2 volgende maanden vastgesteld.
De bargroep bestaat per eind van het jaar uit 11 personen. Dit is een zeer gering aantal, zeker nu
helaas sommige leden langdurig ziek zijn en leden ons zijn ontnomen. De diensten zijn daarom
moeilijk in te delen. Helaas moest hierdoor de bar wel eens sluiten, zoals de afgelopen tijd op
zaterdagmiddag en zondagmiddag is gebeurd.
Toetreding van nieuwe bargroepleden zou dan ook bijzonder welkom zijn.
Ook bij onze schoonmaakgroep is de bezetting nogal beperkt. Van de maar liefst 12 leden in 2015
zijn er nog maar 7 actief. Om de schoonmaakploeg tegemoet te komen zijn vrijwel alle
barmedewerkers bereid om extra hulp te bieden, bijvoorbeeld door achterstallige klussen aan te
pakken . Ook hier zou een toename van het aantal handen heel fijn zijn.
Het Verenigingsgebouw beschikt over 2 “ klusjesmannen” die alle voorkomende werkzaamheden in
en rond het gebouw voor hun rekening nemen.
Het jaar werd begonnen met een gezellige Nieuwjaarsborrel. Met een mooie opkomst is het erg
gezellig geworden.
Het klaverjassen werd met een gemiddelde bezetting van zo'n ± 6 tafels trouw bezocht. Dit blijft
telkens weer een gezellige avond waarbij er altijd mogelijkheid is om ook deel te komen nemen!
Ook was er weer de gezellige erwtensoepwandeling in februari. Door het enthousiasme van de
mensen gaan we hier ook zeker mee door in het nieuwe jaar.
De open tuindag was een mooi succes een de opengestelde tuinen werden goed bezocht.
Tenslotte was er nog een gezellige seniorenmiddag voor onze senioren tuinders en donateurs, welke
goed bezocht werd.
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Tenslotte willen wij alle medewerkers van het Noorderlicht bedanken voor hun tijd en inzet in het
afgelopen jaar.
Rest ons nog u allen een voorspoedig en vooral gezond 2020 toe te wensen. We hopen jullie allen
met enige regelmaat te kunnen verwelkomen in ons Verenigingsgebouw voor een praatje, een kop
koffie of een versnapering, of –op de zaterdagen – voor een lekker lunch!
Gudrun Merkes
Beheerder TIG Verenigingsgebouw

Jaarverslag commissie ‘Bickershof 2019’.
Omdat er in 2019 geen bestuur was, kan er ook geen verantwoording over dat jaar worden afgelegd.
Ons complex is een paar jaar zonder bestuur geweest. In de jaarvergadering van de vereniging maart
2019 heeft zich gelukkig weer een secretaris beschikbaar gesteld. En in de maanden daarna is er met
een aantal personen contact geweest over de mogelijkheid om weer tot een volledig bestuur te
komen. Daar zijn een paar bijeenkomsten aan gewijd en dat heeft er toe geleid dat 7 personen het
bestuur vorm willen geven. Al deze personen zijn niet of nauwelijks bekend met de bestuurlijke gang
van zaken rond het complex.
Dit zijn: Henk Ten Berge, Theo de Ruiter, Riet Beentjes, Paula Voortman, Jan Borst, Alex Paap en Rob
Scholder
Henk ten Berge stelt zich beschikbaar als voorzitter, Theo de Ruiter was in 2019 al secretaris.
SPELREGELS VOOR COMPLEX BICKERSHOF (versie2020)
De doelstelling van onze vereniging is gezellig tuinieren, c.q. met elkaar recreëren op ons complex. In
onze Statuten en vooral, Huishoudelijk Reglement, zijn de meeste zaken vastgelegd. Onderstaand
nog enkele punten welke eveneens door de leden zijn bepaald: Weet u geen raad, neem dan contact
op met het complexbestuur.
1. Zorg dat uw tuin er opgeruimd uitziet, berg uw gereedschap e.d. op en laat plastic en dergelijke
niet verwaaien.
a. Het is niet toegestaan voorwerpen buiten de eigen tuin te plaatsen, of geplaatst te
hebben.(Besluitcomplexjaarverg.162001).
b.gereedschapkist (geschilderd) of composthoop, dient aan de achterzijde van de tuin, 60cm.uit de
haag te worden geplaatst. Slechts één gereedschapkist is toegestaan.
2. De hagen dienen regelmatig gesnoeid te worden op de afmeting tussen 1.20 en 1.60m. hoog,
0.50m. breed. (dus 25cm. Aan elke zijde van de stam).
a.Voorkom dat andere planten/ struiken in de haag groeienen dat het onder de haag onkruidvrij blijft
(ComplexJaarverg.2015).
3. Grenst uw tuin aan een windsingel, dan dient u deze vrij te houden van wortelstokvormenden/of
woekerend onkruid. .
a.Het
terugsnoeien of verwijderen van bomenen struiken in de windsingels mag alleen in overleg met het
complexbestuur.
b.Langs de
windsingel moet een pad van 60cm vrij blijven om snoeiafval af te kunnen voeren
(Complexjaarverg.2015).
4. Het laten groeien van bamboe is alleen toegestaan als het in een afgesloten container gebeurt.
5. Coniferen mogen niet hoger worden dan2,5meter.
6. Grenst uw tuin aan een sloot, dan is het uw plicht de sloot tot het midden te schonen.
a. Op het schouwpad mogen alleen tegels en gras worden gebruikt.
Op het talud wordt uitsluitend gras toegestaan(besluitalg.ledenverg.30-3-1998).
Het onderhoud dient uzelf te doen.
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b. Er mogen geen steigertjes e.d. aan de slootkant worden gemaakt. Ook geen planken e.d. over de
sloot. Langs de sloot dient een pad van 60cm. Vrij te zijn voor het maaien en schouwen. Na het
maaien van de slootkant dient men zelf de onderkant te knippen en de sloo te schonen van
afgemaaid gras. Geen vuil/maaisel op het schouwpad laten liggen.
7. Mechanisch/elektrisch pompen vanuit de sloot is niet toegestaan verbodwaterschap).
8. Geluid:a.Omgeluidsoverlast te beperken is het gebruik van mechanisch/elektrisch aangedreven
gereedschap gedurende de maanden april tot en met september toegestaan op maandag tot en
vrijdag vóór 9.00uur en na18.00uur.Op zaterdag alléén vóór 12.00uur.Op zon-en feestdagen is het
dus niet toegestaan!
b. Voor (ver)bouwwerkzaamheden kan het complexbestuur ontheffing verlenen. Deze ontheffing
wordt alleen verleend op maandag t/m zaterdag in de maanden oktober t/m mei voor een
afgesproken periode welke vermeld zal worden op het mededelingenbord.
9. U wordt verzocht zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Doet u dit wel, lees dan zeer
nauwkeurig de gebruiksaanwijzing!
a. Houdt rekening met de wind en zorg dat de gewassen van uw buren geen last van u hebben.
b. De middelen dienen achter slot te worden bewaard.
c. Het is de leden toegestaan ecologisch te tuinieren. U dient het complexbestuur evenwel vooraf van
dit voornemen schriftelijk in kennis te stellen (besluitcomplexjaarverg.12-1-1997).
10. Op Bickershof mogen aardappelen en buitentomaten worden geteeld.
a. In verband met de verplichte wisselteelt is uw tuin in drieën gedeeld (zie de merk paaltjes) .
Het deel waar geteeld mag worden, wordt ieder jaar gepubliceerd.
b.In verband met overhangend loof en ondergronds verspreiden van de aardappels in het perceel
van een volgend jaar ,dient u met het planten van de poters 40cm. Van de aardappelgrens
verwijderd te blijven.
c.Alleen poters met certificaat mogen worden gebruikt. Certificaten vóór 15mei inleveren bij de
complex-secretaris. Aardappelen, gekocht bij de Commissie Inkoop behoeven geen certificaat. Dat
verzorgt deze commissie voor u.
11. Bij verhindering voor gemeenschappelijk werk meldt u dit, uiterlijk 24 uur voor aanvang van dit
werk, aan de coördinator.
Leest u voor informatie en bijzonderheden vooral ons verenigingsorgaan “Ons Tuintje” en kijk
regelmatig op de publicatieborden op het complex.
Het complexbestuur
Jaarverslag Complex ‘De Akermaat’ over het jaar 2019.
Zo is er weer een eind gekomen aan een vruchtbaar seizoen.
Na een mooie zomer, volgde er een natte herfst. Gelukkig zullen de meeste groenten en fruit geoogst
zijn, en niet veel last gehad hebben van al dat water. Het jaar gaf veel fruit, als je over het complex
liep, zag je de fruitbomen vol hangen met prachtig fruit.
Het bestuur is dit jaar regelmatig bij elkaar gekomen, met het oog op de nieuwbouw, waar veel werk
voor verzet moest worden. Maar eindelijk na twee jaar hierover gediscuteerd te hebben binnen het
TIG bestuur staat er een prachtig gebouw op ons complex.
Een gebouw dat prachtig past in de omgeving waarin het staat, die past bij deze tijd en voor jaren als
onderkomen voor de Akermaters kan dienen. Inmiddels is het gebouw omgedoopt in “Het
Zuiderlicht”.
Veel dank gaat uit naar de projectleiders Leo Hermans en Wim v.d. Geest. Ook veel dank voor de
vrijwilligers, die door hun inzet de kosten van het project binnen het budget hebben gehouden. Ten
slotte dank aan de tuinders van Bickershof voor hun steun om dit gebouw te realiseren.
Teleurstellend is de lange onzekerheid wat er met de walkant moest gebeuren, de gemeente zou in
eerste instantie het onderhoud doen, maar is daar later op terug gekomen. Wel stelt zij eisen aan het
onderhoud van de walkant, er mag niets door de tuinders geplant of neergezet worden, en er mag
twee keer per jaar gemaaid worden.
Teleurstellend is ook, dat ieder jaar weer geconstateerd moet worden, dat de tuinders het niet zo
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nauw nemen met de regels, B.V. het parkeer terrein wordt gebruikt om van struiken, wortelstammen
en andere troep af te komen. Ook met de bouw van luifels, schuttingen wordt te vaak de afspraken
niet nagekomen. Het onderhoud van de tuinen en de paden laat veel te wensen over, hierdoor
moeten er helaas veel brieven geschreven worden, wat weer tot irritaties leidt. Wij willen toch met
ons allen een fijn complex, waar het heerlijk recreëren is?
Het bestuur heeft dan ook besloten de regels wat meer aan te scherpen, en er zal beter
gecontroleerd worden. De composthoop is verdwenen, er zijn stelconplaten gelegd, zodat er hopelijk
geen vuil en afval meer gestort wordt.
Een uittreksel van het H.H. reglement treft u aan bij uw stukken jaarvergadering.
Het afgelopen jaar zijn er nogal wat wisselingen van tuin geweest, enerzijds door ziekte of het niet
meer aankunnen, anderzijds door dat met op het complex niet gevonden heeft wat men er van
verwacht had. Gelukkig is het bestuur steeds weer gelukt een nieuwe tuinder voor de opgezegde tuin
te vinden. Het bestuur hoopt dat de nieuwe tuinders een plekje hebben gevonden, en met plezier op
ons mooie complex tuinieren.
Afgelopen jaar is er een activiteitencommissie gevormd, die het een en ander al hebben
georganiseerd. Zo was er op 25 mei een familiedag en op 22 juni onze opendag.
Een succes was ook het Suikerfeest en de vrijdagmiddagborrel kon op steeds meer deelnemers
rekenen.
Hopende dat steeds meer tuinders/sters de weg naar het ‘Zuiderlicht’ kunnen vinden om mee te
doen aan de activiteiten die de commissieleden organiseren, wat de saamhorigheid a onderling zal
verhogen.
Het bestuur wenst dat wij met ons allen met plezier onze hobby kunnen uitvoeren,
zonder ergernissen van vernielingen of diefstal, en dat wij allemaal meewerken om het complex
netjes en schoon te houden. Tot slot wensen wij de medetuinders voor het komende jaar een gezond
en vruchtbaar tuinjaar toe.
Bert Potgieter (secr. Akermaat)

Het Zuiderlicht

(door Moniek de Boer, penningmeester)

W zijn trots om te kunnen melden dat de uitgaven voor het Zuiderlicht binnen begroting zijn gebleven. Er is
hard gewerkt door een aantal vrijwilligers, waardoor kosten laag zijn gebleven en tegenvallers opgevangen
konden worden. Hieronder ziet u wat we waaraan hebben uitgegeven.
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Uitgaven t.b.v. Zuiderlicht

Begroting

Uitgaven

minder /
meer
kosten

factuur in
2020

koffieruimte zelf
totaal incl. btw

€ 67.206,88

€ 65.950,00

€ 3.355,00

€ 3.355,00

€ -1.256,88

verwacht

grondwerk
zandbed en uitvlakken Denneman
stopzand, meerwerk
straatwerk na afloop Denneman
grind rondom (meerwerk: bestrating)

€ 102,85
€ 2.840,00
€ 800,00

stelcomplaten parkeerplaats Denneman

€ 2.840,00
€ 4.840,00
€ 1.923,90

palen voor informatiebord

€ 66,14

beplanting, hagen en border
totaal grondwerk

€ 539,25
€ 6.995,00

€ 10.761,00

asbest verwijderen en inventarisatie

€ 5.645,00

€ 5.645,00

bomen rooien en afvoeren

€ 4.035,00

€ 4.035,00

€ 3.766,00

sloop

meerwerk rooien coniferen parkeerplaats
totaal sloop en bomen rooien

€ 1.936,00
€ 9.680,00

€ 11.616,00

€ 2.500,00

€ 2.009,81

€ 840,00

€ 1.034,55

€ 1.936,00

water, toilet, keuken, inrichting
septictank 3000 liter plaatsen en installeren tot
hij werkt
bronbemaling en aansluitstukken (Theo van
Velzen)
hydrofoorpomp
elektra bon Wim
elektra bon Jeroen (montage)

€ 300,00

€ 224,99

€ 1.369,00

€ 23,17

€ 600,00

€ 27,96

Uitgaven Wim riool en elektra

€ 500,44

vervanging stoppenkast

€ 877,25

keukenblok zonder blad Ikea of Praxis
montage keuken

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 0,00

uitgaven Leo voor keuken, toilet, incl reiskosten
36,86

€ 1.674,44

extra uitgaven Leo elektra en septic tank

€ 208,37

opslagkeet Buko gedurende de bouw
wand en vloertegels
kantinetafels, stoelen en inrichting

€ 675,67
€ 820,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 400,00

uitgaven Anja voor inrichting

€ 211,45

door Moniek voor inrichting

€ 355,24

straalkachel

€ 106,75

totaal kosten toilet/keuken/inrichting, zonder
behuizing

€ 8.929,00

€ 8.121,72

Totaal in 2020
totaal incl. onvoorzien

€ -807,28
€ 3.114,51

€ 100.000,00

€ 96.448,72

€ 99.563,23
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Jaarverslag redactiecommissie 2019
Ons Tuintje verscheen weer 6 maal het afgelopen jaar. In de meeste gevallen bevatte een nummer
van 22 pagina’s. Het streven is nog steeds om het aantal pagina’s te verhogen. Daar is echter de
medewerking van meer tuinders voor nodig.
De redactie bestond ook dit jaar uit de leden Piet Bos, Frans Vleugel en Henk van Toor.
Onze corrector was dit jaar ook weer Riet Beentjes. Bedankt Riet!
Bert Potgieter leverde ook dit jaar weer een grote bijdrage aan de verspreiding van Ons Tuintje.
Natuurlijk gaat ook veel dank uit naar de bezorgers van “Ons Tuintje” . Zonder hen zou het niet
mogelijk zijn ons blad uit te brengen.
Om het de bezorgers van Ons Tuintje makkelijker te maken zal op elke tuin een brievenbus geplaatst
worden alwaar een exemplaar van Ons Tuintje in kan worden gedeponeerd. Deze brievenbussen
moeten door de tuinders zelf worden geplaatst. Dit gaat gelden voor zowel complex Bickershof als
voor De Akermaat.
Ons Tuintje kan echter ook via onze website worden gedownload en digitaal worden gelezen. Het
lijkt ons daarom niet noodzakelijk op dit moment Ons Tuintje aan iedere tuinder persoonlijk digitaal
toe te sturen.
Het aantal advertenties is het afgelopen jaar verder geslonken. Dit is een trend die zich de laatste
jaren heeft ingezet. Ondernemers laten weten dat een andere manier van klantenwerving de
voorkeur geniet. Opgemerkt dient te worden dat er geen actieve werving van adverteerders heeft
plaatsgevonden.
Het aantal advertenties heeft geen invloed gehad op het aantal nummers of de verschijning van ons
verenigingsblad. Wel is het duidelijk dat de kosten per nummer steeds hoger worden naarmate er
steeds minder adverteerders zijn.
Een woord van dank aan onze adverteerders. Zij maken het mede mogelijk Ons Tuintje elk jaar
opnieuw te laten verschijnen.
Ook dank aan drukkerij de Wissel te Castricum.
De redactie zou het erg op prijs stellen indien ons verenigingsblad niet te afhankelijk wordt van
slechts een klein groepje schrijvers. Meer leden zouden de pen of het toetsenbord ter hand moeten
nemen zodat ons verenigingsblad een grote aaneenschakeling wordt van allerlei prachtige verhalen
of ervaringen. Doe uw best. De redactie wenst u een goed tuinjaar toe in goede gezondheid, ook
voor uw naasten.
Henk van Toor

Verslag Evenementen.
Er zijn in 2019 weer verschillende activiteiten georganiseerd.
Zo was er in januari de nieuwjaarsreceptie en in februari de seniorenmiddag.
Daarnaast de klaverjasavonden, opendagen op Bickershof en de Akermaat.
In december was er opnieuw een seniorendag.

Jaarverslag tuincontrole/bouwcommissie Akermaat 2019.
Ook dit jaar heeft de tuincontrolecommissie op de data 1 april,1 juni en 1 oktober de controlerondes
uitgevoerd. Blijkt toch nodig te zijn, gezien het aantal brieven dat verstuurd is met daarin de
bevindingen en verzoeken tot herstel naar aanleiding van deze controles. Zo moesten er in april 21
brieven, juni 15 brieven en oktober 30 brieven verstuurd worden. In oktober kregen 5 tuinders
daarbij een uitnodiging voor een gesprek omdat hun tuin ernstige gebreken en of overtredingen in
de bouwsel hadden. In deze gesprekken zijn afspraken gemaakt om te komen tot verbetering. Zowel
de tuincommissie als het bestuur vinden het vervelend dat het schijnbaar nodig is om deze
gesprekken te houden. Graag zouden wij dit anders willen, gezien het feit dat het tijdrovend is, en
veel werk en ongenoegen wederzijds oplevert.
Het bestuur is van mening dat de regelgeving altijd soepel gehanteerd wordt, en dat zij altijd
openstaan voor vragen en overleg om de dingen anders te doen. Desalniettemin zijn de reacties op
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de controles niet altijd begripvol en even vriendelijk. We benadrukken dan ook dat indien u niet in
staat bent door welke reden dan ook u tuin op tijd in orde te hebben neem dan contact op voor
overleg in deze.
Ook de bouw commissie heeft gecontroleerd op bebouwing. Wat opvalt, is dat er een toename is van
het plaatsen van bouwsels die niet voldoen aan de regelgeving vastgelegd in huishoudelijk
regelement. Er zijn al verschillende tuinders hierover aangesproken om dit aan te passen.
Handhaving van de regels is voor de controlecommissie wel een dingetje.
Telkens weer levert het discussies op waarbij de toon ook niet altijd vriendelijk is. Het is de
bouwcommissie die vaststelt of de bouwsels voldoen aan de gestelde eisen en of de plek van
bouwen de juiste is, alvorens er gebouwd mag worden. Pas als dit allemaal klopt geeft het bestuur
fiat tot verlenen van vergunning en mag er pas gebouwd worden als de vergunning is afgegeven.
Daarna gaat de bouwcommissie samen met de tuinder de zaak op de tuin uitzetten. De bouwsels
moeten voldoen aan datgene wat is aangevraagd. Indien daarvan wordt afgeweken dan zal dit
moeten worden verwijderd. Op dit moment is het zo dat er op een heel aantal tuinen overtredingen
zijn in het bouwen. Blokhutten zijn verlengd, overkappingen dichtgemaakt, bakken aangebouwd, niet
genoeg uit de heg, etc., etc.,
Op moment van dit schrijven is het bestuur in overleg hoe dit nu aan te pakken. Het bestuur is van
mening dat regelgeving duidelijk is, en nageleefd moet worden. De handhaving hiervan levert echter
vaak problemen op. Zo is het voorgekomen dat tuinen overgenomen zijn met bouwsels die niet
voldoen aan de eisen, maar die bij de overname niet opgemerkt zijn. Terecht maakt de nieuwe
eigenaar daar dan bezwaar tegen, als er in latere stadia een opmerking over gemaakt wordt. Daarom
wordt er nu in het bestuur overlegd hoe dit nu aan te pakken. Het idee is om in de jaarvergadering
nog een keer de regelgeving aan iedere tuinder kenbaar te maken. Tevens zal aangegeven worden
dat iedere tuinder een bepaalde tijd krijgt om illegale bouwsels te verwijderen. Daarna zal een
controle plaatsvinden, en indien er geen gehoor aan het verzoek om aangegeven bouwsels te
verwijderen, zullen deze door derden verwijderd worden, de kosten hiervan zullen op de tuinder
verhaald worden. Daarna zal het gehandhaafd worden, en geen uitzonderingen meer op de
regelgeving toegestaan worden.
Een ander aandachtspunt wat dit jaar nieuw was voor de controlecommissie, waren de walkanten.
Door de gemeente betaald en uitbesteed, zijn de walkanten weer netjes geworden. De gemeente
had ook eisen voor het onderhoud van de walkanten. Echter de afspraken hierover hebben een tijdje
op zich laten wachten, voordat dit duidelijk werd, wie verantwoordelijk is. In eerste instantie werd
door de gemeente gezegd dat zij het onderhoud voor hun rekening zouden nemen. Uiteindelijk werd
het zo dat wij daar zelf voor verantwoordelijk zijn. Gemeente heeft in de walkant een bloemmengsel
ingezaaid. Daardoor mag echter maar op een bepaalde tijd gemaaid worden. Met dit laatste hebben
tuinders en ook bestuur enigszins moeite. Gemeente bemoeit zich niet met onderhoud maar bepaald
in deze wel wanneer er gemaaid mag worden. Om niet direct commentaar van de gemeente te
krijgen, hebben we dit ook zo uitgevoerd dit jaar. Een speciaal woord van dank gaat uit naar dhr. de
Haan, die geheel alleen deze taak voor zijn rekening heeft genomen. Eigenlijk is tuincommissie van
mening dat er een deugdelijke maaimachine moet komen en dat het maaien van de walkant niet op
een persoon terecht mag komen. Hierover zal zowel over uitvoering als aanschaf nog overleg
plaatsvinden. Wat we wel vragen aan de tuinders, is om het regelement over de walkanten na te
leven. Geen rommel of anderzijds plaatsen, of tuinafval neergooien zoals nu helaas ook gebeurd. Ten
eerste is dit erg lastig met maaien, en ten tweede de boetes die door gemeente opgelegd kunnen
worden, zullen aan desbetreffende tuinder doorberekend worden. Overwegend gaan de meeste
tuinders netjes om met de walkanten.
In de jaarvergadering werd er gestemd over het nieuwe Akermaat complex gebouw. Met
meerderheid werd de toestemming verkregen. Betekende dat er afspraken met bank, ondernemers
en vrijwilligers gemaakt moesten worden over de uitvoering. Uiteindelijk werden er startdatums
gepland. Op 29 juli werd door de firma Denneman gestart met het schoonmaken van het
bouwperceel en werd de grond bouwrijp gemaakt. Op 17 augustus startte de firma Houtbouw met
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de bouw. Inmiddels is het gebouw opgeleverd en is er gestart met de afwerking. Op moment van dit
schrijven is men daar nog mee bezig.
Bestuur is verheugd over het resultaat tot dusver. Van omgeving ook veel positieve reacties gehoord.
Ook waren er enkele negatieve reactie. De organisatie vindt dit jammer en hoopt dat deze op den
duur verdwijnen als het gebouw klaar is en gebruikt gaat worden. Wij denken uiteindelijk dat er een
mooi gebouw staat wat voldoet aan de eisen van deze tijd, en voor de toekomst mogelijkheden biedt
om de tuinders een ook meer recreatievere manier van tuinen te bieden.
Wat wij niet onbenoemd willen laten, is de vrijwillige inzet van bepaalde tuinders. Dat zijn de heren
v.d Geest , Klaarhamer, Luijt, en mw Cappelle. Deze hebben een zeer grote bijdrage geleverd in de
afwerking van het gebouw, spullen geleverd, en wat dies meer zij. Heel erg bedankt namens het
bestuur, en wij denken ook namens de tuinders dit te mogen zeggen.
Ten tijde van dit schrijven is de afronding van de werkzaamheden nog in volle gang. Helaas was het
weer ernstig van invloed op de voortgang. Wij hopen echter dat nog dit jaar alle werkzaamheden
uitgevoerd kunnen worden.

De Commissie
Samenvatting H.H .regelement t.b.v. Akermaat
Richtlijnen die kunnen helpen om tot goede afspraken/handhaving te komen.
Bouw en Taxatie:
Aanvraag bouwvergunning aan te leveren.
Foto van het aangevraagde project
Duidelijke tekening met de afmetingen en de toe te passen materialen.
Voor een blokhut: materialen voor de ombouw, dakbedekking, fundering en toe te passen
kleur.
Algemene voorschriften:
Het is verboden zonder vergunning van het bestuur opstallen en voorzieningen op te richten of te
wijzigen.
De opstal moet zodanig zijn dat het, ter beoordeling van het bestuur, noch op zichzelf, noch in
verband met de omgeving, nog uit het oogpunt van welstand aanstoot kan geven.
Opstallen , die worden opgericht of gewijzigd zonder vergunning, moeten worden verwijderd, binnen
14 dagen nadat het bestuur, bij aangetekend schrijven de gebruiker van de tuin daarvan in kennis
heeft gesteld. Indien aan deze aanschrijving geen gevolg wordt gegeven zal de opstal voor zijn/haar
rekening n risico worden verwijderd.
Een opstal moet in voldoende staat van onderhoud worden gehouden, en mag geen gevaar
opleveren voor de veiligheid of de gezondheid.
De kleur van de opstal wordt bepaald bij de aanvraag van een bouwvergunning. Deckleuren van de
huisjes dienen naar het oordeel van de commissie passend te zijn in de natuurlijke omgeving.
Extreme kleuren zijn niet toegestaan
Het hebben van waterreservoirs buiten het tuinhuis is zonder schriftelijke toestemming niet
toegestaan. Regentonnen en vijvers zijn hiervan uitgezonderd.
Aan of in een opstal mogen alleen materialen worden gebruikt die bij de wet of alg.
bouwvoorschriften zijn toegestaan.
Tuinhuisje
Een tuinhuisje mag slechts uit een begane grond met een vliering bestaan, en mag alleen voor
dagrecreatie worden gebruikt.
Het is niet toegestaan een tuinhuisje of opstal te plaatsen op een betonnen vloer en/of een diep
gemetselde fundering.
De oppervlakte van een tuinhuisje, net inbegrip van een bergplaats, veranda en serre, mag niet meer
bedragen dan 10% van het tuin oppervlak, met een maximum van 16m² (buitenmaats) De nokhoogte
mag maximaal 3,35m zijn en een dakoppervlak, inclusief luifel maximaal 25m². De lengte van het
tuinhuisje mag niet langer zijn dan 4.50 m.
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Golfplaten zijn alleen toegestaan van bitumineus materiaal in de kleuren rood, groen en zwart. Het
tuinhuisje mag nergens dichter bij de zijdelingse grens van het tuinperceel worden gebouwd dan 2
meter (hart haag) met dien verstande , dat daar waar de grens door en sloot wordt gevormd deze
afstand tenminste 3.50meter moet zijn.
Het plaatsen van en septictank of stapelput is niet toegestaan.
Het maken van een veilige stookplaatsen en rookkanalen is toegestaan, mits geen groter
vloeroppervlak buiten het gebouw dan 0.2m² . De rookkanalen mag niet meer dan 0.3meter boven
de nok uitsteken.
Een tekening en (aanvullende) bouwvergunning is vereist.
Kweekkasten:
De vrije afstand tussen de kas en de zijdelingse grens van het tuinperceel moet tenminste
1
meter zijn aan de zuidkant van de tuin en tenminste 2 meter aan de noordkant van de tuin.
De afstand tussen kas en tuinhuisje moet tenminste 1.5 meter bedragen.
De ruimte tussen kas en tuinhuis mag niet worden overdekt.
De oppervlakte van een kweekkas mag niet meer dan 21m² bedragen, en een max nokhoogte
hebben van 3.10 m, een max breedte van 3.50 m en een max. lengte van 6.10 m.
Gereedschapskist:
Per tuin mag slechts één gereedschapskist worden geplaatst met de max. maten 2.3m lang, 75cm
breed en 1 m hoog.
Hagen:
1.50m hoog en 0.40m breed.
Border:
In het alg. 2 m breed.
Er mogen geen vruchtbomen of kleinfruitstruiken in geplant worden.
Compostbak:
Min. 0.50m vanuit de haag.
Zoveel mogelijk uit het zicht
Pergola:
De hoogte mag niet meer bedragen dan 2.50 meter gemeten vanuit het maaiveld.
De grootste lengte mag niet meer zijn dan 5 meter
De dwarsligger mag niet langer zijn dan 0.60 m.
Broeibak:
Hiervoor geld een max. breedte van 0.8m en een lengte van 1.80m en een hoogte van 0.6 m.
Maximale bebouwing:
De max. bebouwing en verharding van de tuin mag niet meer bedragen dan 40% van het
tuinoppervlak., waarbij kweekkassen niet onder bebouwing worden verstaan.
Tuin 1 t/m tuin 17a. Akermaat:
Hier mogen geen diep wortelende bomen of struiken geplant worden
Boete procedure:
Mondelinge waarschuwing
Na 2 weken her-controle (geen gevolg ) boete en schriftelijke waarschuwing.
Na 2 weken geen gevolg, extra boete en schriftelijke waarschuwing en uitnodiging voor een
toelichting.
Na hoor en wederhoor kan het DB een uiterste termijn stellen waarbinnen de geconstateerde
overtreding dient te zijn verholpen. Tevens kan een proefjaar worden opgelegd waarbinnen geen
overtreding mag plaatsvinden.
Vindt echter binnen het afgesproken proefjaar een nieuwe overtreding plaats , waarvoor een
schriftelijke waarschuwing is gegeven , dan wordt namens het bestuur het lidmaatschap beëindigd
en automatisch ook de tuingebruiksovereenkomst
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Vervolg agenda jaarvergadering 2020:

12. Benoeming commissies:
13. Huldiging jubilarissen
Mevr. Schuijt-Ernsten 50 jaar lid
Mevr. Keijser
25 jaar lid
Dhr. Admiraal
25 jaar lid (maar wenst niet gehuldigd worden)
Dhr. van Putten
25 jaar lid

14. Vaststellen van contributie, bijdragen en heffingen
De huur en bijdrage voor complex De Bickershof zijn tot nu toe hoger dan voor complex De Akermaat. Kijk
maar:
Complex

Huur 2020

Bijdrage 2020

De Bickershof

0,25 per m2

0,12 per m2

De Akermaat

0,20 per m2

15 Euro

Ik weet niet goed waarom dat zo is. Misschien omdat de voorzieningen op De Bickershof uitgebreider zijn:
gebouwen, toilet, winkel, bar en machines/gereedschap. Maar met de bouw van de nieuwe koffieruimte op de
Akermaat, incl. toiletvoorziening zou er weinig tot geen reden meer zijn voor een verschil in huur en bijdrage.
Dit verschil zou daarom opgeheven moeten worden, zoals besloten in de jaarvergadering van 2019.

Daartoe heb ik het volgende voorstel uitgewerkt. U kunt de hele onderbouwing ook overslaan en
meteen naar de laatste tabel gaan, waarin de gevolgen per tuin staan!
A. De huur per m2 gelijktrekken tot niveau Akermaat
1. Op de Akermaat betalen we huur aan de gemeente. In 2018 was dat € 3246,70. Dit is bijna
€ 0,16 per m2 tuin. Op de Akermaat betaalt elke tuinder € 0,20 huur per m2 aan de Vereniging.
2. Op de Bickershof is de grond eigendom van de Vereniging. Elke tuinder betaalt € 0,25 huur per m2 aan
de Vereniging. Gelijktrekken van de huur op Bickershof en Akermaat is wat mij betreft prima. Mijn
voorstel is om de huur op Bickershof te verlagen tot hetzelfde bedrag als op de Akermaat.
B. Bijdrage onderhoud complex verhogen en hoofdelijk omslaan
1. Op Bickershof betaalt elke tuinder op dit moment € 0,12/m2 als ‘bijdrage’ voor het onderhoud van het
complex. Mijn voorstel is om het jaarlijks onderhoud te verbeteren de bijdrage gelijk te trekken tussen
Bickershof en Akermaat. Deze bijdrage zal hoofdelijk zijn, dus niet per m2 zoals tot nu toe. Dit voorstel
leidt tot een bijdrage per tuinder op de Bickershof van € 42,55 en op de Akermaat van € 33,51.
Hieronder leg ik uit hoe ik aan deze bedragen kom. Let wel: dit gaat over alle uitgaven die een complex
doet: aan onderhoud van groen, gereedschap en machines, de koffie, algemeen werk en de
evenementen, maar niet de gebouwen.
2.
Vergelijking omvang complexen in oppervlak en in aantallen tuinders

complex

Totaal
oppervlak
complex

Oppervlak
tuinen

Oppervlak
algemene
ruimte

% algemene
ruimte van het
totaal

aantal tuinders

% tuinders van
het totaal

Bickershof

59.000

40.793

18.207

66 %

141

61 %

Akermaat

29.784

20.363

9.421

34 %

91

39 %

totaal

88.784

61.156

27.628

100 %

232

100 %
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Vervolg voorstel t.a.v. huur en bijdrage beide complexen.
3.

Het complex Bickershof is groter en dus ook iets duurder om te onderhouden dan de Akermaat.
Daarom is het volgens mij redelijk dat uiteindelijk de bijdrage die een tuinder op de Bickershof voor
onderhoud van het complex betaalt, iets hoger is dan op de Akermaat.
4. Op Bickershof betaalt iemand met een grotere tuin in het huidige systeem meer aan het onderhoud
van het complex dan iemand met een kleinere tuin. Dat vind ik vreemd omdat iedereen volgens mij
evenveel geniet van het hele complex. Daarom stel ik voor om de kosten van het onderhoud van het
complex hoofdelijk om te slaan, i.p.v zoals nu per m2.
5. Vanaf 2020 is een iets hogere bijdrage gewenst voor onderhoud en verbetering van complex
Bickershof, nl. € 6000. Dan wordt de Bijdrage Complex op Bickershof per tuinder op (€ 6000 / 141
tuinders)= € 42,55. Als je dit dan omrekent per m2 tuin, kom je op een bedrag van gemiddeld € 0,14
per m2 tuin, i.p.v. de huidige € 0,12. Dus dat is niet een heel grote verhoging. Kleinere tuinen
(<290m2) gaan bij hoofdelijk omslaan wel meer betalen, grotere iets minder.
Per m2 oppervlak algemene grond komt dat uit op (€ 6000 / 18.207m2) = € 0,33/m2.
6. Als je naar rato van het oppervlak algemene grond een gelijkwaardig budget voor onderhoud van de
Akermaat zou rekenen als voor onderhoud van de Bickershof kom je uit op (9241m2 x €0,33) = €
3049,53. De bijdrage onderhoud complex op de Akermaat zal dan worden: € 33,51 per tuinder. Tot nu
toe betaalde een tuinder op de Akermaat € 15,00, zogenaamd voor het hek (maar dit wordt door TIG
onderhouden net als de gebouwen), de verhoging voor de Akermater is dan (€ 33,51 - € 15,00) =
18,51. Dit bedrag wordt dus aan verbeterd onderhoud, gereedschap, machines, algemeen werk, koffie
en evenementen besteed, niet aan het gebouw en het hek, want die kosten vallen onder TIG. Er is dan
dus iets meer dan de helft van het bedrag dat De Bickershof krijgt beschikbaar voor onderhoud en
machines op De Akermaat.
7. Voor het gemak worden de bedragen afgerond: dus € 43,- voor De Bickershof en € 34,- voor de
Akermaat. Zo is dan bij volledige verhuur beschikbaar voor de begroting van De Bickershof: € 6063,-.
En voor de Akermaat: € 3094,-.

Conclusies:
Gevolgen voor kleine of grotere tuin op beide complexen:

huur

bijdrage

Totaal
voorbeeld
kleine tuin:
200m2

Totaal
voorrbeeld
grotere tuin 300
m2

Tot nu toe:
De Bickershof

€ 0,25 per m2

€ 0,12 per m2

€ 74

€ 111

De Akermaat

€ 0,20 per m2

€ 15

€ 55

€ 75

De Bickershof

€ 0,20 per m2

€ 43

€ 83

€ 103

De Akermaat

€ 0,20 per m2

€ 34

€ 74

€ 94

Voorstel:

Ik vind het belangrijk dat we met zijn allen betalen voor verbeterd onderhoud van het complex. De reden voor
deze voorstellen hebben echt niet te maken met de nieuwbouw, want zoals u hierna in de begroting ziet wordt
dat door de hele vereniging gedragen. Het gaat puur om het kunnen onderhouden van het complex. Jan de
Haan op de Akermaat heeft, na al het maai- en snoeiwerk dat hij met de hand en de bosmaaier heeft verricht,
volgens mij gewoon recht op een echte maaimachine! En ook op de Bickershof zijn er, met het nieuwe bestuur,
gerechtvaardigde wensen om het complex beter te onderhouden.
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15. Vaststellen van de begroting voor 2020
Hoe zijn de vooruitzichten voor komend jaar? Dat ziet u hieronder in de begroting voor 2020. Ter vergelijking
heb ik ook de begroting en realisatie van 2019 erbij gezet. Ik vind het belangrijk om de uitgaven en inkomsten
per ‘Afdeling’ te laten zien, TIG, de complexen en de winkel en horeca. De begroting is gebaseerd op het
voorstel t.a.v. huur en bijdrage dat op de bladzijden hiervoor gepresenteerd is.

TIG contributies

begroting
2019

gerealiseerd
2019

Opbrengsten
241 leden TIG (140 bic, 91 akm,
10 mede) x 36,60

TIG contributies

begroting
2020

Opbrengsten
€ 8.821

243 leden TIG (142 bic, 92 akm, 9 mede)
€ 9.666 x 36,60
€ 154 donaties

€ 8.894

donaties

€ 300

advertenties

€ 220

bemiddeling overnames

€ 732

€ 415 bemiddeling overnames

€ 415

administratiekosten
lidmaatschappen

€ 177

€ 170 administratiekosten lidmaatschappen

€ 170

€ 0 advertenties

€0

opbrengst bouwvergunningen

€0

diverse baten, zoals vervallen
borg

€ 1.186

huuropbrengst akm 20363 x 0,20

€ 4.241

€ 4.133 huuropbrengst akm 20363 x 0,20

€ 4.133

huuropbrengst bic 40793m2 x
0,25 (minus voorfinanciering)

€ 9.588

huuropbrengst bic 40793m2 x 0,20
€ 8.336 (minus voorfinanciering)

€ 8.158

totaal opbrengsten contributie
en overige TIG

€ 25.265

totaal opbrengsten contributie en
€ 23.384 overige TIG

€ 22.420

kosten

€ 0 opbrengst bouwvergunningen

€ 150

€ 510 diverse baten, zoals vervallen borg

€ 840

€ 2.299 uitgaven TIG

toilet akm

€ 375

€ 808 toilet akm

aflossing lening
OT
bijz. baten/lasten
bankkosten

€ 500

kosten

uitgaven TIG

representatie

€0

€ 1.665 aflossing lening
€ 149
€ 1.284
€0
€ 442

rente lening

€ 2.300
€0
€ 3.996

€ 222 representatie

€ 222

€ 786 OT

€ 786

€ 29 bijz. baten/lasten

€ 29

€ 1.603 bankkosten

€ 400

€ 1.609 rente lening

€ 7.392

huur grond akermaat

€ 3.400

€ 3.302 huur grond akermaat

€ 3.400

vaste lasten zonder energie

€ 7.335

€ 8.855 vaste lasten zonder energie

€ 8.855

kosten onderhoud zonder
beschoeiing

€ 4.000

€ 0 kosten onderhoud zonder beschoeiing

totaal kosten TIG

€ 17.826

€ 21.179 totaal kosten TIG

€ 27.380

resultaat uit TIG

€ 7.439

€ 2.205 resultaat uit TIG

€ -4.960
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Vervolg begroting 2020

Bickershof

begroting
2019

gerealiseerd
2019

Opbrengsten

Bickershof

begroting
2020

Opbrengsten

bijdrage bic 40793 x 0,12

€ 4.895

€ 4.917 bijdrage bickershof 142 x 43

€ 6.106

totaal opbrengsten Bickershof

€ 4.895

€ 4.917 totaal opbrengsten Bickershof

€ 6.106

kosten

kosten

beplanting en onkruidbestrijding

€ 1.000

€ 566 beplanting en onkruidbestrijding

huur machines

€ 2.250

€ 640 huur machines

aanschaf gereedschap

€ 670

onderhoud en vervanging
gereedschap

€ 950

koffie en bestuurskosten

€ 500

onvoorzien

€ 500

€ 726 aanschaf gereedschap
€ 2.030 onderhoud en vervanging gereedschap
€ 329 koffie en bestuurskosten
€ 0 onvoorzien

uitgaven bickershof

uitgaven bickershof

totaal kosten Bickershof

€ 5.870

€ 4.291 totaal kosten Bickershof

resultaat uit Bickershof

€ -975

€ 626 resultaat uit Bickershof

Akermaat

begroting
2019

Opbrengsten

gerealiseerd
2019

Akermaat

€ 6.063
€ 6.063
€ 43
begroting
2020

Opbrengsten

bijdrage hek 91 tuinders x 15

€ 1.365

€ 1.380 bijdrage hek 92 tuinders x 34

€ 3.128

totaal opbrengsten Akermaat

€ 1.365

€ 1.380 totaal opbrengsten Akermaat

€ 3.128

kosten

kosten

kosten hypotheek nieuwbouw

€ 6.000

kosten hypotheek nieuwbouw (bij vaste
lasten)

onderhoud hek

€ 1.200

onderhoud hek (bij vaste lasten)

hek reparaties

€ 2.000

hek reparaties (bij vaste lasten)

beplanting en onkruidbestrijding

€ 200

huur machines

beplanting en onkruidbestrijding
huur machines

aanschaf gereedschap

€ 300

aanschaf gereedschap

onderhoud en vervanging
gereedschap

€ 100

onderhoud en vervanging gereedschap

koffie en bestuurskosten

€ 500

koffie en bestuurskosten

evenementen
onvoorzien (walkant)

evenementen
€ 500

uitgaven akermaat

onvoorzien (walkant)
€ 772 uitgaven akermaat

€ 3.094
€ 3.094

totaal kosten Akermaat

€ 10.800

€ 772 totaal kosten Akermaat

resultaat uit Akermaat

€ -9.435

€ 608 resultaat uit Akermaat

€ 34
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winkel

begroting
2019

gerealiseerd
2019

Opbrengsten

winkel

begroting
2020

Opbrengsten

opbrengst

€ 17.705

€ 15.405 opbrengst

kosten

€ 15.405

kosten

inkopen

€ 12.757

€ 11.796 inkopen

€ 11.796

uitgaven winkel

€ 1.126

€ 1.052 uitgaven winkel

€ 1.052

energie praathuis

€ 1.045

€ 1.019 energie praathuis

€ 1.019

totaal kosten winkel

€ 14.927

netto resultaat winkel

horeca

€ 13.867 totaal kosten winkel

€ 2.778
begroting
2019

€ 13.867

€ 1.538 netto resultaat winkel
gerealiseerd
2019

Opbrengsten

horeca

€ 1.538
begroting
2020

Opbrengsten

opbrengst

€ 22.000

€ 18.866 opbrengst (stortingen, nog aanpassen)

kosten

€ 18.866

kosten

inkopen

€ 11.037

uitgaven horeca

€ 11.005 inkopen

€ 2.150

€ 2.073 uitgaven horeca

€ 11.005
€ 2.073

energie noorderlicht

€ 3.960

€ 3.264 energie noorderlicht

€ 3.264

totaal kosten horeca

€ 17.147

€ 16.342 totaal kosten horeca

€ 16.342

netto resultaat horeca
Resultaat gehele vereniging

€ 4.853
€ 4.660

€ 2.524 netto resultaat horeca
€ 7.502

Resultaat gehele vereniging

Zoals u ziet, is het verwachte resultaat voor de gehele vereniging op basis van deze begroting licht negatief. Dat
is echter voor mij geen reden om te pleiten voor een contributieverhoging. We kunnen wel wat hebben, als je
kijkt naar het banksaldo minus de schulden.

16. Goedkeuring bestuursbeleid
17. Bestuur mededelingen.
Aardappelen en buiten tomaten achterste deel.
Brievenbus verplicht plaatsen op tuin.
Ons Tuintje in brievenbus of zelf halen in het verenigingsgebouw, winkeltje of in het
Zuiderlicht.
18. Bestuur afvaardiging naar congres AVVN
19. Rondvraag
20. Sluiting

€ 2.524
€ -821

