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Agenda Ledenvergadering 9 mei 2014 
 
 
             
1  Opening 

2  Goedkeuring van de notulen  3 mei 2013 

3  Ingekomen stukken 

4  Verslagen penningmeester en commissies 

 5  Verslag kascontrolecommissie 

6  Beleid bestuur 

7  Bestuurverkiezing (zie toelichting) 

8  Goedkeuring begroting (Zie toelichting) 

9  Benoeming afgevaardigden en  

plaatsvervanger Bondsvergaderingen 

10 Benoeming kascontrolecommissie (zie toelichting)  

11  Behandeling en goedkeuring van de verslagen  

van de Bondssecretaris en de Bondspenningmeester 

(zie toelichting Vroeg Op) 

12  Benoeming afgevaardigden naar SDOV en overleg deelraad 

13  Rondvraag 

14  Sluiting 
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Toelichting agenda ledenvergadering 9 mei 2014 
 
 

Agendapunt  7 

Bestuursverkiezing: 

Het bestuur vraagt vrijmandaat om een of twee bestuurders aan te 

trekken 

 

Agendapunt 8 

Het bestuur wil op het dak van de inkoop en op de open stukken op het 

dak van het clubhuis ook zonnepanelen plaatsen. 

De zonnepanelen op de karrenloods hebben een besparing van ca. € 

950,00 opgeleverd. 

 

Agendapunt 10 

Benoeming kascontrolecommissie 

Mw. V.d. Knaap           2e maal 

Dhr. J.J. Boon  2e maal 

Dhr. J. Sant          1e maal 

Dhr. R. de Boer  reserve 
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Notulen Algemene ledenvergadering (ALV) Kweeklust 
Gehouden op 3 mei 2013  - aanvang 20.00 

Verslag: Josta Drewes 
 
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden en de heer 
Schiphorst die namens de Bond van Volkstuinders aanwezig is, 
welkom. Er wordt een moment stilte in acht genomen voor de in het 
afgelopen jaar overleden leden. 
  
De voorzitter meldt dat er vanaf vandaag internetaansluiting is op en 
in het clubhuis en kondigt aan dat het bestuur heeft besloten een 
investering in zonnepanelen te doen om in de toekomst op de kosten 
van elektriciteit voor het complex te kunnen besparen. 
Ook meldt de voorzitter dat de glasbak bij de uitgang (tijdelijk) wordt 
vervangen. 
 
2. Goedkeuring van de notulen 29 april 2012 
Naar aanleiding van p.7 van de notulen, wijst de heer Schiphorst er 
op dat het niet aan het bestuur is om te bepalen of de 
kascontrolecommissie zijn werk goed heeft gedaan. De 
kascontrolecommissie verantwoordt zijn werkzaamheden ten opzichte 
van de ALV en het is aan de ALV om decharge aan het bestuur te 
verlenen met inachtneming van het advies van de 
kascontrolecommissie. N.a.v. p. 11 adviseert de heer Schiphorst de 
vereniging om te zorgen voor continuïteit in de benoeming van de 
leden van de kascontrolecommissie. Bij p. 14 merkt de heer 
Schiphorst op dat bij SDOV de agenda wordt opgesteld door de Bond 
in overleg met de afdelingen. 
 
Hiermee zijn de notulen goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen stukken 

De leden Drubbel, Izeboud en De Jager hebben zich afgemeld voor 
deze vergadering. 
 
4. Verslagen penningmeester en kascontrolecommissie  
Mevrouw Groot van de kascontrolecommissie is niet aanwezig. De 
heer Boom beschrijft de afgelopen werkzaamheden van de 
kascommissie en licht een aantal opmerkingen en vraagpunten die bij 
het bestuur zijn neergelegd, toe. De heer Boom geeft aan dat de 
Bond aanbevelingen voor controle- en vraagpunten heeft verspreid en 
dat de kascontrolecommissie heeft geprobeerd deze zo veel mogelijk 
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te volgen, maar dat dat niet volledig mogelijk was binnen de 
beschikbare tijd. De kascontrolecommissie heeft het bestuur onder 
meer de vraag gesteld of de keuze voor de bank waar de reserves op 
staan, niet te risicovol is. De kascontrolecommissie wil graag nog een 
aantal punten met het bestuur nader door spreken en adviseert de 
ALV wel decharge te verlenen, maar onder de voorwaarde dat in de 
komende periode verder wordt gesproken over de punten die nog 
opgelost of verduidelijkt moeten worden. Het bestuur geeft aan 
hiertoe bereid te zijn. 
Hierop verlenen de aanwezige leden het Bestuur van het 
volkstuinpark Kweeklust decharge voor het jaar 2012. 
 
5. Beleid Bestuur 
Het bestuur krijgt een compliment voor de staat van het complex. 
Naar aanleiding van vragen hierover bij het financiële verslag en de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de inning van de 
contributies, licht het bestuur toe dat het soms de beslissing neemt 
om leden die het financieel of anderszins moeilijk hebben wat meer 
ruimte te geven bij het voldoen van de contributie. Het bestuur geeft 
aan hier voor de vereniging ook een maatschappelijke taak te zien. 
 
6. Bestuursverkiezing 
Mevrouw Koornstra wordt door de ledenvergadering als bestuurslid 
gekozen. 
De voorzitter vraagt toestemming om ook het komend jaar nieuwe 
bestuursleden te zoeken. Over twee jaar stapt een aantal 
bestuursleden op. Het zou fijn zijn als mensen vast ingewerkt konden 
worden door nu al mee te lopen.  De voorzitter geeft aan op dat op 
het bestuur een zware taak rust en dat met een wat groter bestuur de 
taken voor de individuele bestuursleden wat verlicht zouden kunnen 
worden. 
Er wordt gevraagd naar de positie van de heer De Jager. De 
voorzitter geeft aan dat zijn taken tijdens zijn ziekte door anderen 
worden waargenomen, zodat de heer De Jager alle rust en ruimte 
heeft voor de zware medische behandeling die hij moet ondergaan.  
 
7. Goedkeuring Begroting 2013 
De voorzitter geeft aan dat € 5.000,- in de begroting nog een 
doorlopende post van het jaar daarvoor is, omdat er problemen zijn 
geweest met een bankoverschrijving aan de Bond. 
 
Een van de leden stelt een vraag over de stijging van 35% in de 
lasten, maar concludeert na toelichting van de voorzitter dat er feitelijk 
sprake is van een begroot creëren van reserves.  
 



Kweeklust info ledenvergadering 2014 - 7 - 

Er wordt een toelichting gevraagd op de stijging van de waterkosten. 
Het bestuur geeft aan dat deze stijging is gebaseerd op een schatting. 
De kosten zouden kunnen stijgen ten gevolge van mindere inkomsten 
via de leden. Een deel van de leden heeft eerder de maximale 
vergoeding betaald, omdat zij hun waterstand niet had doorgegeven. 
Daar kan verandering in komen.  
 
De aanwezige leden keuren de begroting voor 2013 goed. 
 
8. Benoeming afgevaardigden Bondsbijeenkomst 

Namens Kweeklust kunnen drie personen (2 leden en 1 bestuurslid) 
naar de bijeenkomst van de Bond. Mevrouw Izeboud heeft bij het 
bestuur aangegeven zich kandidaat te stellen. Van de aanwezige 
leden stelt de heer Van Ulsen zich beschikbaar. Namens het bestuur 
zal mevrouw Koornstra of mevrouw Grooters gaan. 
 
De ALV geeft een stemadvies t.a.v. twee geagendeerde punten (zie 
agenda Bond): 
 
Punt 17: tegen 
Punt 10: voor 
 
9. Benoeming kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie wordt als volgt samengesteld: 
 
Van der Knaap (2e keer) 
Boom (2e keer) 
Westkamp  
Sant  
De Boer 
 
10. Inbreng Bond van Volkstuinders 
De heer Schiphorst geeft de inbreng van de Bond (zie bijlage) en 
meldt dat het Bondsbestuur zijn best doet om bij zo veel mogelijk 
ALV’s van de afdelingen aanwezig te zijn. 
 
11. Benoeming afgevaardigden naar SDOV en overleg 

deelraad 
De ALV gaat akkoord met de afvaardiging van de voorzitter en 
penningmeester naar deze overleggen. 
 
12. Rondvraag 

De heer Van Ulsen vraagt naar de mogelijkheid van inloggen op het 
internet. Dat kan in het clubhuis  met de inlogcode kweeklust1936. De 
voorzitter roept op tot normaal gebruik van het netwerk  (even e-mail 
ophalen etc. en niet de  hele dag films downloaden ), zodat iedereen 
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profijt van het internet kan hebben. Het gebruik is kosteloos voor de 
leden. De voorzitter stelt dat we dat zo kunnen laten door het 
algemeen gebruik betaalbaar te houden. 
De heer Boom vraagt naar de staat van het asfalt. Het bestuur geeft 
aan dat de reparaties niet goed zijn gegaan en dat wordt gezocht naar 
een betere oplossing. 
Aad Doorduijn doet de oproep om op 16 juni a.s. allemaal naar de 
Open Tuinendag op het complex te komen. Er zijn diverse activiteiten 
gepland en om 17.00 is er een afsluitende borrel bij de vijver.  
Mevrouw Van Veen vraagt naar de plannen voor de verdere inrichting 
van de speeltuin en de mogelijkheden van het speelhuis. De voorzitter 
meldt dat naar de inrichting gekeken wordt, maar dat onlangs ook de 
glijbaan is afgekeurd. Alle leden kunnen gebruik maken van het 
speelhuis mits er voldoende toezicht is op de kinderen. Wie wil kan bij 
het bestuur een sleutel opvragen. Er is altijd een sleutel beschikbaar 
bij mevrouw Drubbel. 
De heer Sant: wat doen we met de grens van 70 jaar voor het 
algemeen werk. Kan die wel blijven bestaan of hebben we de inzet 
van deze leden te hard nodig bij het onderhoud? De voorzitter geeft 
aan dat sprake is van een behoorlijke verjonging van het 
ledenbestand en dat dat hopelijk een oplossing biedt. 
De heer Vos vraagt aandacht voor het “niet groene“ onderhoud op het 
complex. De bruggen en stoepranden bijvoorbeeld. De tuincommissie 
zegt toe deze zaken te willen op te pakken in de najaarsessies van 
het Extra Algemeen Werk. Aan de heer Vos wordt gevraagd inbreng 
hiervoor te leveren door geconstateerde gebreken en 
aandachtspunten schriftelijk bij de tuincommissie in te brengen. 
De heer Vos spreekt zijn ergernis uit over de staat van het 
takkeneiland. Deze ergernis wordt gedeeld. Iedereen moet zijn takken 
goed opruimen en opstapelen. Ook vraagt de heer Vos om te 
bevestigen dat de aanhangers op het parkeerterrein op een vaste 
plek moeten staan. Het bestuur beaamt dit en geeft aan dat alle leden 
er voor zorg moeten dragen dat het complex er netjes uit blijft zien. 
De heer De Boer geeft aan dat de technische commissie weer is 
geïnstalleerd en dat deze op dit moment de herkeuringen van gas en 
elektra versneld probeert door te voeren. De leden worden persoonlijk 
benaderd als een keuring verbeterpunten oplevert. 
Roland Waasdorp vraagt namens de tuininitiatiefgroep aan de leden 
om planten die zij kwijt willen of kunnen missen, beschikbaar te 
stellen voor de herinrichting van een aantal algemeen groen stukken. 
 
13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en biedt iedereen een drankje aan.   
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Balans per 31 december 2013 
 
 
Balans per 31 december 2013

Activa Passiva

Kas 656,86€       

Giro 59.945,34€   

Termijnrekening 15.224,00€   

Vermogen inkoop 3.369,15€     

Vermogen onts. Comm. 2.639,18€     

Trekkerfonds 4.500,00€     

Verwarmingsfonds 4.000,00€     

Waterleidingfonds 11.000,00€   

Aanleg onderhoud elektra tuinders 8.822,07€     

Borg sleutels 2.702,70€     

Speelhuis 2.739,44€     

Voorschot water 3.605,00€     

Elektra tuinders 6.127,41€     

Tevorderen tuinders 1.289,32€     

Nuon troforuimte 1.500,00€     

Sadsdeel 2.630,18€     

Vermogen Kweeklust 31.740,75€   

81.245,70€   81.245,70€   

Takkenkraker openstaandbedrag € 625,00

Ontvangen in 2013 € 525,00

Resterend € 100,00
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Begroting Resultaat Begroting Resultaat Begroting 

2012 2012 2013 2013 2014

Baten
Jaarlasten 48.000,00 49.402,62 50.000,00 50.726,56 51.000,00

Gem.waterleiding 3.500,00 5.005,80 3.500,00 2.873,88 3.000,00

Entreegeld 300,00 525,00 700,00 700,00 700,00

Waterfonds 150,00 240,00 320,00 320,00 320,00

Rente 900,00 1.088,47 1.000,00 679,48 200,00

Info 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00

Trafohuisje 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 3.000,00

Ontsp.commissie 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Inkoop 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Parkeerplaatsen 325,00 325,00 325,00 275,00 350,00

S.D.N. 3.000,00 0,00 4.000,00 1.978,32 2.500,00

Boetes 220,00 220,00

Elektra 4.000,00 3.967,34 5.500,00 3.909,95 4.000,00

Takkenkraker 525,00 525,00 525,00 520,00

Trekker

63.950,00 64.299,23 76.620,00 72.703,19 68.320,00

Lasten
Jaarlasten 35.000,00 30.202,98 41.000,00 43.140,29 40.000,00

Gem.waterleiding 4.000,00 2.975,49 3.500,00 3.053,40 3.200,00

Info 400,00 220,75 400,00 1.280,95 600,00

S.D.N. 2.000,00 1.978,32 2.000,00 2.630,18 2.000,00

Nuon 10.000,00 9.499,77 10.000,00 10.472,90 10.000,00

Onderh. complex 6.250,00 6.081,90 7.000,00 6.594,97 5.000,00

Onderh.gebouwen 2.000,00 1.778,42 2.000,00 1.261,86 2.000,00

Telefoon 350,00 433,59 800,00 479,79 800,00

best./sec./pmr. 2.250,00 1.868,24 2.200,00 1.878,10 2.200,00

Representatie 350,00 0,00 300,00 200,00 300,00

Ledenver.Newj.Medewd. 0,00 0,00 0,00 599,48 500,00

Alarm 100,00 538,67 550,00 242,94 470,00

Gereedschap 1.000,00 1.093,30 1.100,00 984,26 1.100,00

Brandprefentie 250,00 87,82 270,00 358,58 300,00

milieu 455,35 250,00

Alternative energie 2.000,00 2.102,10

Waterleidingfonds 5.000,00 5.000,00

Trekkerfonds 655,00 4.500,00 4.500,00

Zonnepanelen 8.000,00

Internet 1.500,00

Totaal 63.950,00 57.414,25 82.620,00 85.235,15 78.220,00

Batig saldo 6.884,98 -12.531,96 -9.900,00

Uit reserve 6.000,00 9.900,00
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             Ontspanningscommissie 
  Financieel verslag 2013 

 
 

  

  
         Inkomsten               Uitgaven 

  
kas 01-01-2013 € 701,27 

  giro 01-01-2013 € 2.815,78 
  Buffet 

 
€ 1.462,40 € 2.606,05 

 Activiteiten € 1.639,70 € 30,92 
 Afdracht  

  
€ 1.500,00 

 Biljart 
 

€ 157,00 
  Diversen 

    Kas 31-12-2013 
 

€ 653,69 
 giro31-12-2013   € 1.985,49 
 

  
€ 6.776,15 € 6.776,15 

 

     Geldmiddelen € 2.639,18 
  Voorraad 

 
€ 254,35 

  Vermogen € 2.893,53 
  

     

      

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 



 
Verslag kascommissie over het boekjaar 2013 (datum 14 April 2013) 
 
 
Beschikbaar waren boekhouding van Kweeklust, de winkel en de 
ontspanningscommissie. 
Niet beschikbaar waren een parafenlijst, de jaarrekening 2013 en de 
balans 2013. In zijn algemeenheid waren de diverse boekhoudingen 
netjes op orde. 
Onduidelijkheden zijn doorgesproken met R van der Sluis, die de 
boekhouding Kweeklust maakt. Totaal aantal uren besteed: 7 uur met 
drie kascontrolerende personen. 
 
De commissie maakt de volgende opmerkingen: 
 
1. Werkzaamheden voor het bestuur i.v.m. tuin in- en verkoop (z.g. 
opruimwerkzaamheden) worden zonder bewijsstuk contant betaald. Het 
gaat hier om substantiële bedragen die verrekend worden met de 
tuinverkoper. Het is wenselijk een kwitantie voor dit soort uitgaven te 
maken om het op die manier in de boeken controleerbaar te 
maken. De kascommissie moet veel tijd besteden aan vraagtekens 
rondom tuintransacties en betaalde vergoedingen. 
 
2. Er is dit jaar een groot bedrag van spaarrekening naar giro overgezet. 
Er staat daardoor zeer veel geld op de rekeningcourant. Uitleg: ons 
bestuur mag zelf geen spaarrekening openen van de Amsterdamse 
Bond noch geldverkeer regelen tussen Spaar- en giro-rekening. Dit is 
ongewenste handenbinderij. 
 
3. Er gaat veel via de bankgiro maar er is nog altijd een grote cashflow 
via de kas. 
Bonnen worden gecontrasigneerd maar de kascommissie beschikt niet 
over een parafenlijst met de namen. Dit bemoeilijkt de controle. 
 
4. Het ontbreken van balans en jaarrekening maakt controle van de 
getallen i.v.m.geldstromen niet mogelijk. Over 2013 is een deficit van 
2790 euro berekend op basis van gegevens van bankgiroafschriften, 
spaar en kasgegevens. 
 
5. Bij aankoop van een tuin wordt een bijdrage electriciteitsnetaansluiting 
berekend. 
Hiermee wordt het voorschot op de investering van de oorspronkelijke 
deelnemers verrekend met een jaarlijks compensatiebedrag. 
Graafkosten worden verrekend zonder bon. Het hele proces is niet erg 
transparant. 
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6. In één geval werd uit giro een betaling verricht aan Nuon zonder dat 
de factuur aanwezig is (journaalboekhoudregel 180) 
 
7. Door tijdgebrek zijn onduidelijkheden uit boekjaar 2012 nog niet 
opgelost. 
 
De beschikbare kascommissieleden J.J. Boon, H van der Knaap en J. 
Sant hebben de controle uitgevoerd in Maart en April 2014 en de 
boekhouding voldoende bevonden. 
Zij adviseren de leden het Bestuur te complimenteren en decharge te 
verlenen. 
 
 

H van der Knaap   J. Sant   J.J. Boon 
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Advertentie 
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Het volgende nummer van Kweeklust-Info  

verschijnt eind april 2014 en kunt u vinden 

in uw postvakje in ons tuinpark. 
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Extra algemeen werk op 3 mei 2014 voor de tuinnummers:  
 
3, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 31, 34, 36, 38, 39, 43, 49, 51, 64, 
71, 73, 74, 75, 77, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 97, 98, 99 
 

 
Koffie vanaf 9.30 uur. Start werkzaamheden 10.00 uur, 
afronding in kantine 12.30 uur.  
Om de tijd zo goed mogelijk te besteden dient u als tuinder 
vooraf aan de sessie gereedschap als kruiwagen, schop, hark 
en handschoenen mee te nemen.  
Kantine betreden zonder laarzen! 
Bij verhindering dient vervanging geregeld te worden en per e-
mail doorgegeven aan:  
Aad Doorduijn: info@opsteker.nl.   
In overleg kan ook een andere datum worden gekozen. 
 
 

mailto:info@opsteker.nl

