Agenda ALV Het Vlijpark
vrijdag 5 oktober 2018

aanvang 20.00 uur in de kantine

1. Opening
2. Ingekomen stukken

ter informatie

3. Mededelingen

ter informatie

4. concept-notulen ALV 6 april 2018
(bijlage)

ter vaststelling

5. Vragen van leden
(bijlage)

ter bespreking

6. Zeepkist
7. Concept privacyprotocol
(bijlage)

ter besluitvorming

8. Rondvraag
9. Sluiting

(gezien de korte agenda, is er tussendoor geen pauze)
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Bijlage agendapunt 4

Concept notulen ALV vrijdag 6 april 2018
1. Opening
Nienke Steensma is vanavond voorzitter en heet iedereen welkom. Er zijn afmeldingen
binnengekomen van de tuinen 1, 33, 40, 55, 59, 73, 75 en 83. Er zijn 28 stemgerechtigde
leden aanwezig en daarnaast hebben twee tuinleden een machtiging ingeleverd. Er zijn
geen ingekomen agendapunten en niemand wil gebruik maken van de zeepkist. Voor de
rondvraag melden zich Roel Koolmees, Ed van Bezouwen, Lucie de Waard en Karen van
Pelt.
2. Mededelingen
De voorzitter verzoekt om een minuut stilte ter nagedachtenis aan het tuinlid Shanna
Chavez (tuin 46). Zij is op 17 maart overleden.
Lydia Amsterdam en Gijs Haringa vieren dit jaar hun 25-jarig lidmaatschap. De voorzitter
overhandigt hen een strippenkaart voor deze heuglijke gebeurtenis en ze ontvangen
complimenten en applaus voor hun inzet voor de tuin.
Tijdens de ALV van 6 oktober 2017 heeft de organisatie Rechtstreex een presentatie
verzorgd, onder andere over het opzetten van een afhaalpunt op Het Vlijpark. Helaas is
dit laatste niet mogelijk gebleken vanwege BTW-belemmeringen.
Met ingang van voorjaar 2018 worden de schouwrapporten via mail verstuurd. Alleen
tuinleden die hun tuin niet op orde hebben ontvangen een bericht. Tuinleden zonder
internet ontvangen het bericht per post.
Nav de derde schouw 2017 hebben gesprekken plaatsgevonden met betreffende
tuinleden. Het bestuur gaat sanctioneren indien afspraken niet worden opgevolgd.
Er zijn vacatures voor de welkomcommissie. Wie hiervoor belangstelling heeft kan dit
kenbaar maken via info@vlijpark.nl of op zaterdagochtend bij het bestuur.
De waterleiding op ons park is kwetsbaar. Ook dit jaar waren er na de winter lekkages.
Aan iedereen de vraag voorzichtig te zijn met het verwijderen van stronken enz. Bij de
coördinator Onderhoud en Compost zijn tekeningen aanwezig met de exacte ligging van
de leidingen.
Er blijkt een geringe belangstelling voor het afhalen van de vrijwilligerspassen. Het
bestuur zal daarom in het vervolg alleen passen aanvragen voor degenen die hier prijs op
stellen. Op korte termijn ontvangen alle leden een mail (indien geen internet, dan een
brief) waarbij men zich kan aanmelden voor het ontvangen van een vrijwilligerspas.
3. Verkiezing bestuurslid
In de ALV van 6 oktober 2017 heeft Matthijs Reppel (tuin 54) zich aangemeld als tijdelijk
bestuurslid. Er zijn geen andere aanmeldingen binnengekomen en de vergadering stemt
met applaus in met de benoeming van Matthijs als bestuurslid.
4. Notulen en actie- en besluitenlijst ALV 6 oktober 2017
naar aanleiding van
Actielijst, punt 10
Karen van Pelt meldt dat na de ALV door Jacqueline Steeghs gezegd zou zijn dat ze haar
punt over honden terug zou moeten trekken, hetgeen ze niet prettig vond.
De notulen worden vastgesteld.
5. Jaarverslag secretaris 2017
Naar aanleiding van een vraag meldt het bestuur dat de namen van nieuwe tuinleden in
de mededelingenkast wordt gepubliceerd. Deze gegevens worden ihkv de
privacywetgeving niet in het jaarverslag van de secretaris vermeld omdat dit als
vergaderstuk op de website wordt geplaatst.
6. Jaarplannen commissies voor 2018
Naar aanleiding van vragen uit de vergadering wordt een aantal zaken toegelicht. Zo zijn
de activiteiten van het A&K team kostendekkend; met het versturen van een
nieuwjaarskaart is het bezoek aan de nieuwjaarsreceptie toegenomen; het advies voor
een adres voor het aanschaffen van eenzelfde tent voor de Fairs wordt genoteerd; met
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het kappen van de atlasceder krijgen de omringende taxussen ruimte om gezond uit te
groeien; de renovatie van het kantoortje op de compost is afgesproken in het door de ALV
vastgestelde MJOB en de renovatie van de blokhut is gefinancierd door NL Doet.
Het bestuur meldt dat zij de commissies richtlijnen zal geven, ten behoeve van
eenduidigheid in de diverse jaarplannen en de specificaties van de begrotingen.
7. Jaarverslag penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers van het jaarverslag. Bij de posten
van gebouwen en inventaris zijn weinig veranderingen. Het banksaldo is iets
teruggelopen vanwege vermindering van inkomsten. De reserveringen voor het MJOB en
de commissies zijn begrote bedragen. Onderschrijding is altijd mogelijk, bij
overschrijding komt een gesprek met het bestuur over de argumentatie. De verkoop van
potgrond en gas is kostendekkend. Twee tuinleden denken dat de inkoop van gas
voordeliger kan, zij laten een offerte maken welke ze naar het bestuur sturen. De
vergadering vraagt zich af of het begrote bedrag € 7000 voor het MJOB onderdeel
uitmaakt van het bedrag van € 13.000 van de reservering van Onderhoud en Compost. De
penningmeester kijkt dit na.
8. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, zijnde Jan Overhand en Femma van der Molen, heeft de
boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden. De vergadering gaat akkoord met het
advies om decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van 2017.
9. Verkiezing kascontrolecommissie
Ed van Bezouwen stelt zich beschikbaar als reservelid van de kascontrolecommissie.
10. Zeepkist
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
11. Pacht en investeringen
Matthijs Reppel geeft een toelichting op dit agendapunt. Tijdens gesprekken met de
gemeente over de plannen inzake zonne-energie, kwamen ook andere onderwerpen aan
de orde: de duur van de pachtovereenkomst, hulp van de gemeente bij bijv. het
onderhoud van de sloten en vernieuwen van de duikers. De gemeente bleek hierin een
zakelijke opstelling te kiezen en komt niet tegemoet op onze hulpvragen. Of de
gemeentelijke wens om 10.000 woningen te bouwen gevolgen heeft voor onze locatie, is
onbekend. Het bestuur adviseert om voldoende financiële reserve achter de hand te
houden. Het schoonhouden en baggeren van de sloten is conform het huishoudelijk
reglement een taak van de tuinleden zelf.
12. Update energietransitie
In de ALV van 6 oktober 2017 is een werkgroep (Harry Berlijn, Richard Schilten en Matthijs
Reppel) aangesteld om onderzoek te doen naar het zelf opwekken van zonne-energie. De
werkgroep is aan het werk gegaan, voerde gesprekken met diverse partijen en liet een
offerte maken voor advies en begeleiding. Echter het opwekken van energie bleek een
BTW-belaste prestatie. In het verleden heeft de vereniging besloten geen btwboekhouding te willen voeren en het vrijwilligersschap te verkiezen boven het
ondernemerschap. Het bestuur verzoekt de vergadering af te zien van het investeren in
een eigen energieopwekking, ruim baan te geven aan energiebesparingsmaatregelen en
een leveringscontract aan te gaan met een ‘groene’ energieleverancier.
De vergadering gaat hier met een ruime meerderheid mee akkoord. In de ALV van 5
oktober 2018 zal een voorstel ter tafel komen, inclusief de kosten.
13. Resultaat onderzoek GenX door RIVM
De conclusie van het onderzoek van het RIVM luidt dat groenten en fruit van Het Vlijpark
zonder gevaar voor de gezondheid gegeten kunnen worden.
14. Honden in de kantine
In de ALV van 6 oktober 2017 is vanaf de zeepkist de vraag gesteld of de vergadering nog
een keer wil nadenken over de aanwezigheid van honden in de kantine op momenten dat
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er gegeten wordt. Als alternatief wordt voorgesteld dat honden dan aangelijnd dienen te
zijn.
De vergadering stemt over dit voorstel en een meerderheid kan zich niet in dit alternatief
vinden. Daarmee blijft de afspraak bestaan dat op zaterdagen tot 14.30 uur en tijdens
etentjes honden niet zijn toegestaan in de kantine.
15. Rondvraag
Roel Koolmees vraagt hoe het kan dat er nog 1 aanhanger op de parkeerplaats staat,
terwijl in het plan herinrichting parkeerplaats (2014) gesproken is over het weghalen van
alle aanhangers, behoudens de aanhanger van de vereniging. Het bestuur zoekt dit uit.
Ed van Bezouwen verzoekt om rekening met elkaar te houden nu er meer houtkachels op
de tuin komen.
Lucie de Waard vraagt naar de mogelijkheid om een AED aan te schaffen. Een van de
tuinleden is bezig met een ARBO beleidsnotitie en een aantal tuinleden volgt een EHBOcursus. Het bestuur vraagt hen om een advies inzake het aanschaffen van een AED.
Karen van Pelt vraagt of er vanuit de vereniging een club opgericht kan worden die
oudere tuinleden helpt. De vergadering stelt voor dat tuinleden zelf aan hun (oudere)
buren aanbieden om hen te helpen.
Naar aanleiding van de per 25 mei 2018 van kracht zijnde Algemene Verordening
gegevensbescherming (AGV) stelt het bestuur een protocol op over de vastlegging, het
gebruik en de bewaring van persoonsgegevens. Twee bestuursleden zijn naar een AVVNworkshop geweest over dit onderwerp.
Anika van Dongen kaart de situatie aan op tuin 25. De tuin wordt verzorgd door twee
echtparen. De aanspraak op het recht op overname is in het huidig huishoudelijk
reglement voor haar situatie niet geregeld. Het bestuur neemt deze vraag mee in de
bespreking van de actualisering van het huishoudelijk reglement (komende zomer). Ali
Koolmees vraagt of ze in de kantine een elektrische sigaret mag roken. Het bestuur zoekt
dit uit.
Marianne Reppel vraagt of er vanuit de ALV een hartelijke wens naar Sjaan en Joop de
Jong kan gaan. Ze zijn trouwe bezoekers van de ALV en nu vanwege omstandigheden
verhinderd. De ALV is het hiermee eens en het bestuur verzorgt de verzending van dit
bericht.
16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en biedt de aanwezigen een drankje aan
van de vereniging.

Actielijst
nr

ALV

actie

wie

gereed

1

14.10.16

Concept notulen ALV 14 oktober 2016 liggen 28
oktober ter inzage in de bestuurskamer

bestuur

ja

2

14.10.16

Nagaan of de correctie in de optellingen in het
financieel verslag 2015 is doorgevoerd

bestuur

ja

3

14.10.16

Organiseren van kennismakingsavond voor nieuwe bestuur
en oude leden in 2017

ja

4

14.10.16

Nagaan afspraken tav gebruik van de kas

bestuur

ja

5

14.10.16

Contact opnemen met gemeente voor
verwijdering van overmatige groei waterplanten

bestuur

ja

6

07.04.17

Concept notulen ALV 7 april 2017 liggen 22 april
2017 ter inzage in de bestuurskamer

bestuur

ja
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Actielijst
nr

ALV

actie

wie

7

07.04.17

Contact met de gemeente over de vervanging van bestuur
de toplaag van de beschoeiing langs de
Molenvliet

loopt

8

07.04.17

Aandacht schenken aan ‘natuurlijk water
tuinieren’ en de doorstroom van het water in de
sloten.

bestuur

loopt

9

07.04.17

Presentatie ATV Utopia door studenten van het
Zadkine college

bestuur

nee

10

07.04.17

Leden spreken hondenbezitters aan wiens
hond(en) hun behoefte doen op het park en dat
laten liggen

leden

loopt

11

07.04.17

Duurzaamheidsplan energie neutraal over 10 jaar

bestuur

loopt

12

07.04.17

Aandacht voor het waterpeil in de buitensloten

bestuur

loopt

13

06.10.17

Concept notulen ALV 6 oktober 2017 liggen 1
november 2017 ter inzage in de bestuurskamer

bestuur

ja

14

06.10.17

Waterpeil en doorstroming op ALV 2018

bestuur

ja

15

06.10.17

Verkiezing bestuurslid op ALV 2018

bestuur

ja

16

06.10.17

Vervolgonderzoek duurzaamheid op ALV 2018

werkgroep ja
duurzaamheid

17

06.10.17

Honden in kantine agendapunt ALV 2018

bestuur

ja

18

06.10.17

Onderzoek belastingtechnische mogelijkheden
afhaalpunt Rechtstreex

bestuur

ja

19

06.04.18

Concept notulen ALV 6 april 2018 liggen 5 mei
2018 ter inzage in de bestuurskamer

bestuur

Ja

20

06.04.18

Richtlijnen voor commissies tbv opstellen van
jaarplannen en specificaties begrotingen

bestuur

Ja

21

06.04.18

Concurrerende offerte inkoop gasflessen

R. Kool5.10.18
mees/E. v.
Bezouwen

22

06.04.18

Nakijken of de MJOB-begroting van € 7.000
onderdeel uitmaakt van het begrote bedrag van
€ 13.000 voor onderhoud en compost

penningmeester

23

06.04.18

Onderzoek doen naar energiebesparende
maatregelen en leveringscontract groene
energieleverancier

werkgroep 5.10.18
duurzaam
heid

24

06.04.18

Aanhangers op het parkeerterrein

bestuur

5.10.18

25

06.04.18

Aan de hand van beleidsnotitie Arbo en input van bestuur
EHBO-ers een voorstel maken over de afwegingen
van het aanschaffen van een AED apparaat.

5.10.18

26

06.04.18

Opstellen protocol voor AVG (privacywetgeving)

5.10.18

bestuur

gereed

5.10.18
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Actielijst
nr

ALV

actie

wie

gereed

27

06.04.18

Onderzoek toestaan van elektrische sigaret in de
kantine

bestuur

5.10.18

28

06.04.18

Onderzoek mogelijkheden tot het nader regelen
van het recht op overname van een tuin bij de
actualisering van het huishoudelijk reglement

bestuur

5.10.18

29

06.04.18

Hartelijke wenskaart naar de familie De Jong

bestuur

8.04.18

Besluitenlijst
nr

ALV

Besluit

1

14.10.16

Agenda en bijbehorende stukken ALV worden vanaf 2017 per mail naar
de leden verzonden en niet meer per post, behalve de tuinleden die
geen mailadres hebben

2

14.10.16

Notulen ALV 29 april 2016 zijn vastgesteld

3

14.10.16

Het MJOB is vastgesteld (muv de aanpak van de blokhut op De Kleine
Vlij), tenzij voor 28 oktober meer dan 30 bezwaren binnenkomen

4

14.10.16

Per 15 oktober 2016 wordt de pacht/contributie verhoogd met € 15,00
per tuinlid

5

14.10.16

Anja Dijkstra is bij acclamatie gekozen tot bestuurslid

6

07.04.17

Notulen ALV 14 oktober 2016 zijn vastgesteld

7

07.04.17

Op zaterdagen en tijdens etentjes zijn honden niet toegestaan in de
kantine

8

07.04.17

Tuinleden kunnen gebruikmaken van de kas in overleg met de
vrijwilligers in de kas

9

07.04.17

De ALV verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële
beleid in 2016

10

07.04.17

De kosten van het publieke gedeelte van het waterverbruik wordt
gelijkwaardig over alle tuinleden verdeeld

11

07.04.17

Het fietsverbod tussen 1 april en 1 oktober blijft gehandhaafd

12

07.04.17

De taxatiecommissie tuinen hanteert een meer eigentijdse methodiek
van taxeren

13

06.10.17

Notulen ALV 7 april 2017 vastgesteld

14

06.10.17

Anja Dijkstra treedt af als bestuurslid

15

06.10.17

Matthijs Reppel is tijdelijk bestuurslid tot ALV voorjaar 2018

16

06.10.17

De ALV is in meerderheid akkoord met een vervolgonderzoek naar
duurzaamheid met max budget van € 1000

17

06.10.17

De ALV is in meerderheid akkoord met wijkafhaalpunt van Rechtstreex,
waarbij eerst een onderzoek komt naar de belastingtechnische
mogelijkheden

18

06.04.18

Wijkafhaalpunt van Rechtstreex vervalt vanwege BTW-belemmeringen
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Besluitenlijst
19

06.04.18

Miv voorjaar 2018 worden schouwrapporten via de mail verzonden
(tuinleden zonder internet via de post). Tuinen die in orde zijn,
ontvangen geen schouwrapport.

20

06.04.18

Indien tuinleden een vrijwilligerspas willen ontvangen, kunnen ze dit
aangeven via info@vlijpark.nl

21

06.04.18

Benoeming Matthijs Reppel als bestuurslid

22

06.04.18

Notulen ALV 6 oktober 2017 vastgesteld

23

06.04.18

De ALV verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële
beleid in 2017

24

06.04.18

De ALV besluit af te zien van de opwekking van energie in eigen beheer

25

06.04.18

Op zaterdagen tot 14.30 uur en tijdens etentjes zijn honden niet
toegestaan in de kantine

Bijlage agendapunt 5

Vragen van leden
Ed van Bezouwen
Vraag:
Zou het misschien mogelijk zijn om na een schouwronde en nadat de tuinen zijn aangeschreven,
dit ook te vermelden in/op het mededelingenbord. Maar alleen vermelden welke tuinnummers
dit zijn en geen verdere specificatie. Dit naar aanleiding bij de schouw van mijn tuin (76)
waarvan de tussenhaag te hoog was (dit was terecht) maar ik zou ook graag willen weten of mijn
buurvrouw ook een bericht hierover heeft gehad, daar dit een gezamenlijke haag betreft. Zo
eender met een sloot, bijv. ik krijg hierop een schrijven en de overburen, ook aan die sloot
gelegen niet. Dit om ongelijkheid en mogelijke fouten te constateren door schouwers, daar ik
begreep dat dit door div. mensen gedaan wordt.
Antwoord:
Indien een gezamenlijke haag te hoog is, ontvangen beide tuinders een schouwbrief. Uw
buurvrouw heeft dezelfde schouwbrief ontvangen als u. In uw schouwbrief van 23 juni 2018 is
geen opmerking gemaakt over het onderhoud van de aan uw tuin grenzende sloot.
Het schouwen gebeurt door de leden van de groencommissie. Om fouten zoveel mogelijk te
voorkomen, worden de tuinen de laatste jaren geschouwd door steeds dezelfde leden van
groencommissie. De schouwers beoordelen de tuinen aan de hand van de lijst van schouwpunten
die in de ALV zijn afgesproken en die een aantal weken voor de schouw op het mededelingenbord
te lezen zijn. Het schouwen van een tuin blijft mensenwerk, zo kunnen er verschillen optreden
bijvoorbeeld bij het beoordelen van het onderhoud van de sloot. Waar het om gaat is dat de
tuinen en sloten voldoende onderhouden worden en dat een ieder de punten van het
huishoudelijk reglement opvolgt. Het schouwen van de tuinen blijkt veelal een preventieve
werking te hebben en voor een aantal tuinders heeft het de functie van een zetje in de rug om
aan de slag te gaan. Dat is ook waarom het bestuur geen reden ziet voor het publiceren van
schouwresultaten per tuin op het mededelingenbord. Een en ander nog los van privacyregels.
Over het schouwen van bomen en struiken in het talud bestaat bij sommige tuinders
onduidelijkheid. Volgens ons huishoudelijk reglement mogen er geen bomen of struiken in het
talud (dus tussen de kop van het talud en de waterkant) staan die hoger zijn dan 50 cm.
Gedurende een aantal jaren zijn de volwassen bomen die in de taluds staan, niet geschouwd. In
2016 heeft een inventarisatie plaatsgevonden betreffende deze bomen. Het betrof de volwassen
bomen in het talud van tuin 13 (meidoorn); tuin 15 (vier bomen); tuin 38 (meidoorn en berk);
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tuin 86 (beuk) en tuin 49 (wilg). In de ALV in 2017 is voor deze bomen een uitzondering gemaakt
tav de betreffende regel in het huishoudelijk reglement.
Vraag:
Nog een punt misschien: de kleuren groen op diverse huisjes. Het is op sommige tuinen niet aan
te zien.
Antwoord:
Of sommige kleuren groen wel of niet passen in het huishoudelijk reglement is een consequentie
van de voorwaarde in het huishoudelijk reglement en dus discutabel maar altijd nog beter dan
de kakofonie aan kleuren op sommige andere complexen.
Joke Leder en Eva de Flart
Vraag:
Worden de openbare tuinen op het Vlijpark ook geschouwd?
Deze vraag komt voort uit de zorg of de doorstroom van de sloten voldoende in beeld is.
Antwoord:
De openbare tuinen op het Vlijpark worden eens in de vier jaar geschouwd door het AVVN voor
de verlenging van het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
De zorg of de doorstroming van de sloten voldoende is om het sediment van bladafval en
dergelijke zoveel mogelijk tegen te gaan is een zorg die het bestuur van harte deelt.
Echter, de verbetering van de doorstroom van de sloten is een vraagstuk dat niet 1-2-3 op te
lossen is. Achter de kantine ligt een pomp die wekelijks een aantal uren aangezet wordt.
Daarmee vloeit water van buitenaf in onze sloten. Bij het vissteigertje ter hoogte van tuin 86
ligt een dam; het overtollige water stroomt daar weer naar buiten. Onder de 4 dammen over de
sloten op de tuin liggen duikers. Deze zijn dichtgeslibd en blokkeren zodoende de noodzakelijke
doorstroming. Meer stroming dan nu kunnen we met de huidige middelen niet maken.
In 2005 zijn, voor het eerst sinds de aanleg van het park, alle sloten op het park gebaggerd. Dat
is een kostbare aangelegenheid en destijds hebben we dit met gesloten beurs geregeld met de
gemeente. Tuinleden hebben toen als tegenprestatie een aantal jaren werk verricht voor de
gemeente Dordrecht.
De leden werden en worden verzocht om hun deel van de sloot te baggeren zoals
voorgeschreven staat in het HHR. Het bestuur zou, indien dat niet afdoende gebeurt, voor de
keuze kunnen komen te staan om het baggerwerk uit te besteden en de tuinders met een tuin
aan een sloot met helaas een hoge rekening moeten belasten.
Vraag:
De walle-kant in het openbaar deel krijgt soms begroeiing van bomen en struiken die voor de
particuliere huisjes wel in de schouw meegenomen worden omdat het schadelijk is.
Antwoord:
De meewerkend voorlieden vormen samen de groencommissie en zij zijn tevens degenen die de
tuinen schouwen. Zij hebben de schouwpunten goed in beeld, maar mocht onverhoopt iets niet
kloppen, geef dit gerust door aan de groencommissie zodat het opgelost kan worden.
Vraag:
Klopt het verhaal dat mensen die niet helemaal zelfstandig hun tuin kunnen onderhouden geen
hulp mogen vragen aan mede tuinlieden? Met als reden als mensen het niet zelf kunnen dan
"moeten ze eraf”.
Antwoord:
Nee.
Vraag:
Wordt het huishoudelijk reglement voor ieder gehanteerd of wordt daar van afgeweken. Zo gaat
het verhaal dat iemand die vertrok zijn hele tuin moest leeghalen. Klopt dat en zo ja wat staat
daarover in het reglement?
Antwoord:
Er is niet van het huishoudelijk reglement afgeweken, het huishoudelijk reglement geldt voor
alle tuinleden.
Pagina 8

Vraag:
Wie bepaalt afwijking van het reglement? Nu wordt gezegd het mag niet van....Dat lijkt te
zorgen voor ongenoegen.
Antwoord:
Niemand, er wordt niet afgeweken van het huishoudelijk reglement.
Vraag:
Verder lijken de openbare groenkanten minder verzorgd de afgelopen tijd.
Antwoord:
De ideeën over tuinieren en over verzorgd tuinieren lopen uiteen. Wat de een een verzorgde tuin
vindt, vindt de ander een onnatuurlijke tuin. Er zijn tuinders die veel moeite doen om vogels,
vlinders en insecten naar hun tuin te lokken, anderen gaan voor het op kleur en vorm tuinieren,
sommige moestuinders zetten hun groenten op een mooie rij en weer anderen zetten de
groenten tussen de bloemen. Kortom, smaken en ideeën rond het begrip tuinieren verschillen en
dat maakt tuinieren boeiend. Daarbij komt dat hoe een tuin er uit ziet, afhankelijk is van het
seizoen. Sommige tuinen staan uitbundig in bloei in het voorjaar, dat betekent dan wel dat er in
de zomer en herfst minder bloemen te zien zijn. Velen doen hun best om de tuin er in alle
seizoenen aantrekkelijk te doen uitzien. Maar laten we eerlijk zijn, dat is niet zo eenvoudig en
door onvoorziene omstandigheden (slakken of een hete en droge zomer) kan t anders uitpakken
dan we bedacht hadden.
De werkploegen in het groen worden nadrukkelijk betrokken bij de keuze en wijze van tuinieren.
Dat heeft een positieve werking op de motivatie van de tuinders en het leuke is dat je
verschillen ziet in het algemeen groen op onze tuin. En als echte tuinders weten we: een tuin is
nooit ‘klaar’!

Bijlage agendapunt 6

Concept privacy protocol
De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt van organisaties en
verenigingen een protocol waarin het privacybeleid is opgenomen. Het bestuur verzoekt de
leden in te stemmen met onderstaand protocol.
1. Doel van het bewaren van persoonsgegevens in een bestand
- De persoonsgegevens van leden, aspirant-leden en mensen op de wachtlijst worden bewaard
met als doel de vereniging te laten functioneren zoals het huishoudelijk reglement en de
statuten voorschrijven.
2.Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens
- Het bestuur van ATV Dordrecht “Vlijpark” is verantwoordelijk voor de bescherming van de
persoonsgegevens.
3. Overzicht van persoonsgegevens die in het bestand worden opgenomen
- Naam
- Adres
- Postcode en woonplaats
- E-mail
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- Geslacht
- Beroep
- Talenten
- Bankrekening
- Datum inschrijving
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4. Bewaren van bijzondere persoonsgegevens
- Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard aangaande godsdienst of
levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een
vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over
onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat
gedrag, genetische en biometrische kenmerken. Onder deze laatste vallen vingerafdrukken,
stem, handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat.
5. Wijze van informeren over het bewaren van persoonsgegevens
- Het bestuur informeert de (aspirant-)leden over het bewaren van persoonsgegevens via het
inschrijfformulier. Het privacyprotocol zal worden gepubliceerd op de website en in de
mededelingenkast.
6. Kunnen leden de eigen persoonsgegevens inzien
- Leden kunnen op eigen initiatief altijd een afspraak maken om de eigen persoonsgegevens
zowel digitaal als op schrift in te zien of te kopiëren in bijzijn van een bestuurslid.
7. Hoe worden de persoonsgegevens bewaard
- In een afgesloten archiefkast, uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden.
- In de verenigings-cloud bestand, alleen toegankelijk voor het bestuur.
- Op de lokale PC in de bestuurskamer, alleen toegankelijk voor het bestuur
- In het boekhoudprogramma van de vereniging.
8. Wie heeft een kopie van het gegevensbestand
- Het AVVN (koepelorganisatie) heeft een kopie van het gegevensbestand.
9. Welke maatregelen worden gehanteerd om te voorkomen dat andere onbedoeld
persoonsgegevens kunnen inzien
- Sleutels, wachtwoorden en alarm.
10. Wie heeft toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens
- De bestuursleden
- De door het bestuur aangewezen commissieleden, alleen voor die gegevens die van belang zijn
voor het uitvoeren van de aan hen gedelegeerde werkzaamheden.
11. Wie is functionaris voor de gegevensbescherming
- Dit is het daarvoor aangewezen bestuurslid.
12. Zijn er afspraken gemaakt met externe partijen die de persoonsgegevens verwerken, is er
een verwerkersovereenkomst
- Er zijn geen derden die de persoonsgegevens verwerken, dus ook geen
verwerkingsovereenkomst.
13. Overeenkomsten met derden die de persoonsgegevens gebruiken
- ATV Dordrecht “Vlijpark’ heeft geen derden die de persoonsgegevens gebruiken.
14. Bewaartermijn
- De persoonsgegevens van aspirant-leden en mensen op de wachtlijst die aangeven geen lid te
willen worden, worden verwijderd binnen 6 maanden na aangeven af te zien van het
lidmaatschap.
- De persoonsgegevens van de leden worden gedurende het lidmaatschap bewaard en geüpdatet,
na uitschrijving vervalt het updaten, maar de bestaande gegevens blijven bewaard in het archief
vanwege het historisch perspectief.
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