
Aangesloten bij het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) 

          Vereniging van amateur tuinders 
 “TOT IEDERS GENOEGEN” Heemskerk 
              Opgericht 20 december 1963. 
               
 

                          Verslag van de Algemene ledenvergadering gehouden op 14-03-2017  
 
Aanwezig: van de Akermaat 18 leden en van Bickershof  31 leden 
                   Totaal dus 49 leden 
Gasten:      5 personen o.a. de heer C. van Dijk als vertegenwoordiger van het AVVN 
Afmelding m.k.: 2 leden. 
 
Opening. De voorzitter Henk Maas opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen,  noemt de namen 
van de dit jaar overleden leden en vraagt een moment van stilte ter  nagedachtenis. 
Ingekomen stukken. Van het AVVN een uitnodiging betreft het jaarlijkse congres. 
Jaarverslag Bestuur. De voorzitter zegt, dat we een wat roerig jaar achter ons hebben gelaten, vanwege het 
afhaken van de penningmeester Bert Castricum, bovendien de perikelen betreffende de commissie inkoop en 
memoreert nog enkele genoemde onderwerpen uit dit verslag. 
Het bestuur heeft, betreft de financiën, Moniek de Boer bereid gevonden om als penningmeester te gaan fungeren. 
En wat betreft de commissie inkoop (de winkel) is door aanpassingen in de organisatie de rust weer teruggekeerd. 
-Ook weet hij te melden dat, van de bewering dat er qua tuinuitgifte op Bickershof of de Akermaat gediscrimineerd 
zou worden, niet is gebleken dat er voor leden van Turkse afkomst verschil wordt gemaakt, wat wel werd beweerd 
door een aantal leden. Roddel en achterklap zegt hij, waar we ons niet mee bezig moeten houden. 
-Tevens vraagt hij de leden, bij het doen van een bouwaanvraag, dat men zich aan de regels houdt. Dus niet een 
stukje extra bijbouwen of iets dergelijks. Er zal vanaf nu worden gehandhaafd en het teveel dient te worden 
gesloopt. Hij verwijst daarbij naar het Huishoudelijk Reglement. 
-Op bestuurlijk vlak zal afscheid worden genomen van Riet Beentjes als secretaris van TIG. Zij heeft dit drie jaar 
gedaan met veel inzet, waarbij de voorzitter zegt, dat we haar zullen missen.  
- Door het bedienend  personeel van het verenigingsgebouw is een introductiecursus  gevolgd, gebaseerd  op de 
hygiënecode voor de Horeca 2016, HACCP en allergiedeclaratie. 
-De Open Tuindagen gehouden op Bickershof en de Akermaat waren ook dit jaar weer een groot succes, mede door 
het mooie weer, zo zegt hij. 
-Hij meldt tevens, dat door Anna van Heijst, voorzitter Complexbestuur van Bickershof, een nieuw complexbestuur 
is geformeerd, omdat praktisch iedereen had afgehaakt. 
-Voor de Akermaat zal door de gemeente Heemskerk, de walkanten van het complex worden versterkt, wat 
vermoedelijk in 2018 zal plaats vinden. Er zal eerst door de gemeente ca €120.000,- moeten worden vrijgemaakt 
om dit te gaan bekostigen. 
-Het verenigingsblad “Ons Tuintje” is ook op de Website te lezen en er wordt over nagedacht, om in de toekomst, 
dit blad niet meer als drukwerk te verspreiden. Dit, vanwege kostenbesparing en het steeds moeilijker vinden van 
vrijwilligers voor de bezorging van dit blad. 
-Vorig jaar werd gesteld, dat personen van 70 jaar en ouder vrijgesteld zouden zijn van het verrichten van 
Algemeen werk, maar dit is niet het geval. Iedereen is verplicht hier aan deel te nemen en heeft niets met leeftijd te 
maken. 
-Verder weet hij nog te melden dat wij een gezonde vereniging zijn, met een wachtlijst om te tuinieren en schrijven 
alles nog met zwarte cijfers, dus financieel gezond. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen door de leden, dus wordt dit verslag goedgekeurd 
Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Henk Maas als voorzitter, Henk van Toor als vertegenwoordiger 
van de Akermaat en Gudrun Merkes als vertegenwoordiger van het Verenigingsgebouw. Deze worden met een 
applaus door de leden herkozen. 
Riet Beentjes is afgetreden en niet herkiesbaar en krijgt door de voorzitter een attentie aangereikt. 
Riet heeft toegezegd nog wel de ledenadministratie  voor de vereniging te blijven doen. 
De vraag van de voorzitter aan de vergadering is, “wie voelt er voor, om de taak van Riet als secretaris over te 
nemen, want niemand heeft zich hiervoor aangemeld”. 
Na een oorverdovende stilte spreekt de voorzitter zijn verwondering uit over het feit, dat voor een zo groot ledental 
als de vereniging TIG heeft, zich niemand meldt voor deze functie. 
 



Aangesloten bij het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) 

Hij stelt het nu huidige bestuur voor. Voorzitter:                                                 Henk Maas 
                                                            Secretaris :                           vacature 
                                                            Penningmeester:                                        Moniek de Boer 
                                                            Notulist :                                                    Frans Vleugel 
                                                            Vertegenwoordiger Bickershof:                Anna van Heijst 
                                                            Vertegenwoordiger De Akermaat:            Henk van Toor 
                                                            Vertegenwoordiger Verenigingsgebouw:  Gudrun Merkes 
Vaststelling en goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 maart 2016 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op dit verslag, dus goedgekeurd. 
Jaarverslag secretaris.  Geen op- of aanmerkingen, dus goedgekeurd.                                                                                       
Financieel verslag Penningmeester. 
Penningmeester Moniek de Boer geeft een uiteenzetting van de door haar opgestelde financiële overzichten, betreft 
de balans en de winst- en verliesrekening en memoreert, dat zij half 2016 de zaken van Bert Castricum heeft 
overgenomen. 
Om deze reden was het maken van dit verslag een moeilijke opgave zo zegt zij en is daarom ook wat later 
gereedgekomen als de bedoeling was.   
Reserveringen moeten nog worden besproken. 
De balans betreffende de winkel is correct zo zegt zij, waarbij diverse reserveringen zijn verdwenen, de voorraden 
zijn aangepast en gedeeltelijk afgeschreven. 
Joop Keesmann de penningmeester van de winkel meldt, dat  de reserves naar het eigen vermogen van de 
vereniging zijn overgeboekt. 
Door de heer Floor Akm. 10 wordt de vraag gesteld, wat onze positie is en zegt dat hij er geen touw aan vast kan 
knopen.  Vorig jaar in kas ca. €75.000,- en momenteel ca. €77.000,- zegt Moniek de Boer, penningmeester. 
Maar er komen kosten aan voor de vervanging van het dak Verenigingsgebouw (asbest) en het vervangen van de 
vloerbedekking. 
Ook de heer Norg Akm. 76 zegt weinig inzicht te hebben in het geheel en vraagt om meer duidelijkheid. 
Moniek memoreert nogmaals dat zij een half jaar eerder de financiële zaak heeft overgenomen en er ook met een 
ander computerprogramma wordt gewerkt, dan door Bert Castricum werd gehanteerd en zegt, dat het de bedoeling 
is om volgend jaar een duidelijker overzicht te produceren. Maar, men kan altijd tussentijds vragen stellen. 
Kascontrole commissie. Deze commissie bestond dit jaar uit de heren P. Steijn, B. Roselaar en J. de Beir. 
De heer Piet Steijn geeft een uiteenzetting van hun bevindingen van 25 febr. en nogmaals op 11 mrt. van dit jaar. 
Hij weet te melden, dat ook zij het hebben ervaren als een niet gemakkelijke opgave om de boeken te controleren. 
Ook zegt hij dat Moniek een zware taak op zich heeft genomen, waar ze zeker een jaar voor moet uittrekken om 
alles op een ordelijke wijze te rangschikken. Er zijn diverse zaken besproken en men heeft het vertrouwen, dat het 
zeker goed zal komen.  Met dank aan Moniek wordt er door de commissie decharge aan haar verleend. 
Besloten is, dat ook volgend jaar dezelfde commissieleden als dit jaar, de kascontrole zullen verrichten. 
Jaarverslag De Akermaat           geen op- of aanmerkingen dus goedgekeurd. 
Jaarverslag Bickershof                geen op- of aanmerkingen dus goedgekeurd. 
Jaarverslag Verenigingsgebouw geen op- of aanmerkingen dus goedgekeurd. 
Jaarverslag commissie Inkoop    geen op- of aanmerkingen dus goedgekeurd. 
Jaarverslag Bouwcommissie       geen op- of aanmerkingen dus goedgekeurd. 
Jaarverslag Redactiecommissie  geen op- of aanmerkingen dus goedgekeurd. 
Jaarverslag Website                    geen op- of aanmerkingen dus goedgekeurd. 
De heer Erwin Kremer is bereid gevonden om de Website te gaan beheren en zijn voorstel is om zoveel mogelijk 
E-mail adressen te verzamelen zodat “Ons Tuintje” digitaal kan worden verzonden. 
Door de heer Norg Akm. 76 wordt bezwaar gemaakt en zegt het prettig te vinden en mogelijk meerdere leden, om 
een tastbaar boekje te krijgen en niet via de E-mail. 
De voorzitter zegt dat dit in de toekomst toch nodig zal zijn om eerder genoemde redenen, maar er zal ook een 
aantal gedrukte exemplaren in het verenigingsgebouw worden gedeponeerd, die men eventueel af kan halen. 
De heer Floor Akm. 10 is het met de heer Norg eens en vraagt zich af wat de vergadering hiervan vindt en vraagt 
een stemming over dit onderwerp. Door middel van hand op steken bleek, dat de grootste meerderheid het eens was 
met het voorstel van het bestuur om in de toekomst het boekje digitaal te verzending. 
Verslag evenementen.  Het klaverjassen loopt iets terug, we spelen nog met 6 á 7 tafels, weet de voorzitter te 
melden. 
Benoeming Commissies.  De voorzitter zegt dat de diverse commissies hun taak op een voortreffelijke wijze 
vervullen en spreekt namens het bestuur, hiervoor zijn dank uit. Helaas zegt de voorzitter, zijn er nog steeds leden 
die denken dat bepaalde regels niet voor hen gelden en bezorgen daardoor extra werk voor de commissies. 
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Voor het complex Bickershof is een nieuw complexbestuur geformeerd. 
Anna noemt de leden van dit Complexbestuur:     Anna van Heijst           voorzitter 
                                                                                Vacature                      secretaris 
                                                                                Hans van Bennekom   bouw en opstallen 
                                                                                Ton Valkering             algemeen werk 
                                                                                 Leendert Köhlenberg groen voorziening 
                                                                                 Leo Witschge             evenementenactiviteiten 
                                                                                 Ton Kuil                     onderhoud gereedschappen 
                                                                                 Aanvullend: 
                                                                                 Johan de Ruijter         snipper- en snoeigereedschap 
                                                                                 Ton de Ruijter            slootkantcontrole 
Er zijn nog wel wat mensen nodig voor o.a. secretaris/notulist en ook iemand om de tuinuitgifte en overdracht te 
regelen. 
Vaststellen  contributie, bijdragen en heffingen. 
Er is geen reden, om de contributie of heffingen te wijzigen behoudens de boete voor ongeoorloofd afwezig zijn 
bij het Algemeenwerk. Door het bestuur is besloten, dat de boete €50,- per keer zal zijn.  
Dit betekent ook dat, ondanks de opgelegde boete, er een nieuwe datum moet worden vastgesteld om de gemiste 
Algemeen werkuren alsnog in te halen. 
De heer Floor zegt dit bedrag veel te hoog te vinden, maar de voorzitter zegt, dat het bij vele andere verenigingen 
nog hoger is. Trouwens, zo zegt hij, als men gewoon komt of men zich tijdig afmeld, is er niets aan de hand. 
De heer Norg vraagt zich af, wat hij zou moeten doen als hij langere tijd met vakantie is en vindt dit genoemde 
bedrag ook te hoog. 
Er is altijd in overleg uit te komen zo zegt de voorzitter. Het bedrag blijft €50,- en wordt door de vergadering met 
applaus bevestigd. 
De heer Selhorst weet te melden dat er van de opkomst voor het algemeenwerk niet veel deugt. Als begeleider is 
zijn ervaring, dat er soms maar een paar man zijn, of met een smoes, zich heel laat melden. 
Mevr. Gatha de Munck verwonderd zich erover, dat zij op een afbericht via een E-mail geen antwoord heeft 
gekregen. Anna van Heijst zegt, dat dit vermoedelijk komt doordat de organisatie van het complexbestuur nog niet 
op orde was. 
Vaststellen begroting 2017:  De begroting van de vereniging is voor het jaar 2017 nog niet gereed en komt nog. 
Huldiging  jubilarissen. 
Een aantal van de jubilarissen worden door de voorzitter in het zonnetje gezet en eenieder op een passende wijze 
toegesproken. 
Mevr.  Dessing        50 jaar lid van de vereniging 
De heer van Giezen 40 jaar lid (wegens vakantie afwezig) 
De heer Beentjes      25 jaar lid (stelt geen prijs op de huldiging) 
De heer Bos             25 jaar lid 
De heer Petit            25 jaar lid 
De heer van Zijl       25 jaar lid  
Ook de heer J. Verhoog jr. 25 lid op wachtlijst wordt gehuldigd.  
Aan de alle jubilarissen worden een oorkonde, speldje en een boeket bloemen aangereikt, waarbij Ans Dessing als 
50 jarig lid ook nog een tinnen beeldje krijgt aangeboden. 
Mevr. de Munk-Zonneveld, 25 jaar donateur, zal tijdens het klaverjassen worden gehuldigd. 
Bestuursbeleid. 
De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring van het bestuursbeleid van het afgelopen jaar, waarbij de 
vergadering door middel van een applaus de goedkeuring geeft voor het gevoerde beleid. 
Bestuursmededelingen. 
Het bestuur is van mening en vraagt goedkeuring, om de bestaande hypotheek van €26.000,- in een keer af te 
lossen omdat dit de vereniging per jaar € 1700,- kost qua rente, die op die manier bespaard kan worden. 
Voor het eventueel lenen van nieuw geld geeft dit geen problemen. De vergadering is het hiermee eens en de 
hypotheek zal daarom worden afgelost. 
-Aardappelen dienen dit jaar in het achterste vak te worden gepoot en bij afwijkende tuinindeling in overleg met het 
complexbestuur. 
Bezoek aan het congres van het AVVN. 
De voorzitter vraagt goedkeuring aan de vergadering voor dit bezoek en er blijken geen bezwaren hiertegen. 
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Rondvraag. 
-Mevr. Hagendoorn Bic. 20 meldt namens haar ouders, dat er een brief naar de secretaris is verzonden maar dat zij 
geen ontvangstbevestiging of een antwoord hebben gehad. 
Deze brief, die handelde over drainage, is door de secretaris doorgestuurd naar het complexbestuur, maar door 
complexbestuur blijkbaar nog niet behandeld. De brief zal worden opgezocht en er zal een antwoord op komen, zo 
wordt toegezegd. 
-Mevr. M. Selhorst stelt voor, om de algemeenwerk beurten van 5 naar 10 keer te brengen en ook zegt zij, dat er 
een club bestaat die op aanvraag vogelhuisjes uitzet. 
-De heer B. v.d. Berg Bic. 55 zegt dat hij, zoals altijd weer diverse tomatenplanten gratis beschikbaar stelt voor de 
liefhebbers en ook paprikaplanten. Hij is praktisch elke ochtend op zijn tuin, of anders een briefje achterlaten. 
-Mevr. Uznuk Akm. 53 zegt de ervaring te hebben, dat het complexbestuur telefonisch onbereikbaar is en vraagt 
om mobile nummers in het publicatiebord aan te geven. De voorzitter antwoordt, dat velen liever geen mobiel 
nummer bekent maken. En gegevens van het bestuur staan altijd in “Ons Tuintje”. 
Tevens zegt zij dat het mobiele toilet op de Akermaat heel vies is en er een deksel ontbreekt. 
Moniek de Boer antwoordt, dat het toilet elke week door de firma BUKO wordt gereinigd en het bij dit soort 
toiletten niet gebruikelijk is, dat er een deksel op zit. 
De voorzitter meldt, dat wat dit betreft het mogelijk in de toekomst anders zal gaan worden. Er zijn plannen voor 
verfraaiing en mogelijke aankoop van het complex van de gemeente. Maar, zo zegt hij, eerst zal de walkant door de 
gemeente moeten worden hersteld. 
-Erwin Kremer Bic 31 zegt, dat “Ons Tuintje” op de Website staat en het zaak is, om zoveel mogelijk E-mail 
adressen te verzamelen voor digitale verzending. 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid. Tevens wordt er na goedkeuring door de 
penningmeester ter afsluiting aan de aanwezigen een drankje  aangeboden. 
Er volgt een applaus voor het bestuur op voorstel van de heer Norg. 
 
Voorzitter: H.F.A. Maas                                                               Notulist: F.C. Vleugel 
 


