agenda Algemene Ledenvergadering Het Vlijpark
Vanwege de maatregelen ten aanzien van Covid-19 kon de op 3 april 2020 geplande Algemene Ledenvergadering niet doorgaan. Het is op dit moment onbekend hoe en wanneer deze vergadering alsnog
plaats zal kunnen vinden. Het bestuur wacht in deze het advies van het AVVN af.
Dat laat onverlet dat het bestuur verantwoording dient af te leggen over het beleid en de financiën in
2019. In onze statuten artikel 15, lid 2, staat dat als volgt omschreven.
‘Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de jaarvergadering, bedoeld
in artikel 16, zijn jaarverslag uit, en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en
verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na afloop
van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van zijn bestuur vorderen.’
Met het uitbrengen van de agenda en bijlagen van de ALV 2020 legt het bestuur haar leden de stukken
voor aangaande het jaarverslag en het financieel beleid van het jaar 2019.
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2 mededelingen
covid-19

De landelijke maatregelen rond Covid-19 zijn onverkort voor onze volkstuinvereniging van toepassing. Uitgebreide en up-to-date informatie over deze maatregelen staat op de website en hangt op
het toegangshek, het mededelingenbord en de doorgangspoorten op de tuin. Het bestuur is
genoodzaakt om tuinleden aan te spreken bij het niet nakomen van de maatregelen. Specifieke 		
ingrepen voor onze vereniging zijn de sluiting van de compost, kwekerij, kantine en toiletten, het niet
plaatsen van deurklink op de toegangspoort en het stilleggen van de werkbeurten en werkzaam		
heden van commissies. Vrijwilligerswerk in het algemeen groen op 1,5 meter afstand is toegestaan.

meerjarenplan

Het huidige meerjarenplan ‘Een kwestie van zaaien’ betreft de jaren 2014-2020. Tijd dus om na
te denken over bestaande en nieuwe toekomstideeën. In het vroege voorjaar van 2020 heeft het
bestuur een concept-meerjarenplan gestuurd aan de commissies. Naar aanleiding van de reacties
daarop is een werkgroep samengesteld, bestaande uit de coördinatoren van de commissies en een
bestuurslid. Het doel is te komen tot een voorstel voor een nieuw meerjarenplan, welke voorgelegd
zal worden aan de Algemene Ledenvergadering 2021.

waterverlies

Naar aanleiding van het grote waterverlies in 2018 en 2019 vindt een nauwgezet onderzoek plaats
naar de mogelijke oorzaken hiervan. De leden worden via de website geïnformeerd over de voortgang.
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3 concept notulen ALV ATV Het Vlijpark 5 april 2019
1. opening
Vanavond heeft bestuurslid Charles van Andel de rol van voorzitter. Hij heet iedereen van harte 		
welkom. Er zijn 38 stemgerechtigde leden aanwezig. Afmeldingen: Corrie Boer (90), Anika van 		
Dongen (25), Jan Overhand (55), Marleen Oud (58), Jeanette van Wijngaarden (38), Corinne Clay
(61) en Lydia Amsterdam (92). Er zijn 2 machtigingen binnengekomen.

2. mededelingen
De voorzitter dankt Henk van Pelt voor zijn bestuurslidmaatschap en penningmeesterschap.
Hij is uitgenodigd om een grote plant uit te zoeken in de kas.
De voorzitter attendeert de leden op de vacatures in commissies, zijnde coördinator Faircommissie, 		
leden Wel en Wee en leden Welkomcommissie. Roel Koolmees vraagt hoe het komt dat er weinig 		
vrijwilligers zijn. Het bestuur antwoordt dat alle verenigingen kampen met een afname van vrijwilligers.
Op zaterdag 13 april as is de bijeenkomst Oud ontmoet Nieuw. Iedereen is welkom, zowel nieuwe 		
als langer zittende leden.
Voor de zeepkist melden zich Marijke Welles en Nelleke Meeldijk.
Voor de rondvraag melden zich Roel Koolmees, Henk van Pelt en Jori Neels.

3. concept notulen en actie- en besluitenlijst ALV 5 oktober 2018
actielijst, punt 21: concurrerende offerte inkoop gasflessen.
Toelichting bestuur: de verkoop van gasflessen is een dienstverlening aan de leden.
Evenals voorheen zit in de verkoopprijs een opslag ten bate van de verenigingskas.
De notulen en actie- en besluitenlijst worden goedgekeurd en vastgesteld.

concept notulen en actie- en besluitenlijst ALV 12.1.19
De afgehandelde punten uit de actielijst zullen niet meer vermeld worden en openstaande punten
worden voorzien van een toelichting. De notulen en actie- en besluitenlijst worden goedgekeurd en
vastgesteld.

4. samenstelling bestuur
Voor de vacature van voorzitter stelt bestuurslid Nienke Steensma zich kandidaat. De vergadering
stemt hiermee in en maakt dit kenbaar met een luid applaus. De bestuursleden Charles van Andel,
Nienke Steensma en Jacqueline Steeghs zijn aftredend en herkiesbaar. Zij stellen zich beschikbaar
voor een volgende periode. De vergadering is akkoord. Er staat een vacature open van bestuurslid.

5. jaarverslag secretaris 2018
Naar aanleiding van vragen:
- De lijst bestrijdingsmiddelen ihkv het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is terug te vinden op de web-		
		 site van het Vlijpark.
- De Amsterdamse bond betaalt minder contributie aan het AVVN dan andere volkstuinverenigingen.
		 Dit is van oudsher zo gegroeid; de bond heeft met haar 6000 leden een eigen kantoor, admini		 stratie enz. De AVVN en alle aangesloten volkstuinverenigingen zijn hiermee akkoord gegaan 		
		 tijdens het AVVN congres op 15 dec 2018. Alle verenigingen onder 1 koepelorganisatie maakt
		 de AVVN sterker en daar zijn alle verenigingen mee gebaat.
- De gift uit de erfenis van de heer Beckman is bijzonder, het voorstel is om iets te doen ter
		 nagedachtenis.
- De vereniging houdt de vinger aan de pols ten aanzien van GenX.
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6. jaarverslagen en -plannen commissies
groencommissie:
Roel Koolmees vindt dat niet te zien is dat de kas geld binnenbrengt. Het bestuur zegt dat als hij
dat vindt, er een commissie ingericht dient te worden die de andere commissies controleert. Roel
Koolmees ziet hiervan af.
onderhoud en compost:
In de begroting zijn opmaakfoutjes geslopen. In de kolom ‘2019 kosten’ horen geen bedragen te
staan. In betreffende regels dienen alle bedragen 1 kolom naar links opgeschoven te worden.
De totaalbedragen onder de streep zijn wel correct. NL Doet is in 2019 niet uitgevoerd.
A&K team:
Er ontstaat discussie over wel of niet aanschaffen van een vrieskist. Het A&K team had voor de aanschaf daarvan een post van 700 euro opgevoerd in de begroting voor 2019. Reden was dat er dan
minder vaak boodschappen gehaald hoefden te worden en er minder bezorgkosten van de Makro
waren. Het bestuursbesluit was om ihkv vermindering van energieconsumptie een bezorgdienst (bijv
AH, Nollen) te zoeken die kosteloos de boodschappen brengt. De vergadering discussieert over het
belang van een energiezuinige vrieskist en het feit dat er niet lang geleden een vrieskist is afgevoerd.
Daarop volgt een peiling hoe de vergadering over dit onderwerp denkt. Er zijn 33 leden die voor de
aanschaf van een vrieskist zijn.

7. jaarverslag penningmeester
Penningmeester a.i. Matthijs Reppel geeft een toelichting en beantwoordt vragen.
- In het jaaroverzicht van de bankrekeningen is een terugloop van het vermogen te zien van 		
		 13.531 euro. Dit komt gedeeltelijk vanwege uitgaven voor het MJOB. Het bestuur heeft zich 		
		 voorgenomen om de afname van het vermogen tot staan te brengen.
- De boekwaarde van de gebouwen staat op 230.000 euro. Dit is echter geen onderdeel van het 		
		 vermogen, immers de gebouwen zijn niet te verkopen.
- Per 31.12.2018 staan er vorderingen open voor een bedrag van 1.220 euro. Voor 2019 hebben
		 10 tuinen hun pacht en contributie nog niet betaald.
- De inkomsten van de kantine bedroegen in 2018 4.453 euro. De cijfers van de omzet van kantine
		 zijn tijdens de vergadering niet paraat.
- Matthijs Reppel heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de nota voor de rioolheffing. De nota 		
		 voor 2019 bedroeg 2.569,85 euro en is gebaseerd op het waterverbruik van 2017. 			
		 Het bezwaarschrift is toegekend waarmee de verplichting is teruggebracht naar 216 euro.
		 Over de 4 voorgaande jaren is eveneens het bezwaar toegekend. Dit leverde een teruggave op
		 van 4.761,84 euro. Het totale voordeel voor de vereniging bedroeg dus 7.331,69 euro.
		 De heffingen op het waterverbruik worden berekend over het totale waterverbruik, dus ook over
		 het waterverlies. Matthijs Reppel meldt dat er daarom reden te over is om het waterverlies op 		
		 onze tuin op te lossen.
- In de kolom reserveringen is voor de waterleiding een bedrag van 35.000 euro opgenomen.
		 Een eventuele verhoging is binnen het bestuur besproken, je moet goed weten of je wilt
		 investeren in zaken die je niet mee kunt nemen.

8. verslag kascommissie 2018
Ed van Bezouwen leest het verslag van de kascommissie 2018 voor.
‘Ondergetekenden, de heren J. Overhand en E. van Bezouwen, optredend als kascontrolecommissie
van ATV Het Vlijpark verklaren hierbij op 2 januari 2019 de boekhouding van ATV Het Vlijpark betreffende de periode 1 januari 2018 tot 31 december 2018 te hebben gecontroleerd.
Penningmeester de heer H. van Pelt heeft hierbij de nodige toelichting gegeven. Bij de toelichting
is geconstateerd dat er een positief saldo is op beide rekeningen courant van de banken. De administratie, de saldi en de kasgelden zijn in goede orde bevonden zodat wij het bestuur en de ALV
adviseren de penningmeester te dechargeren voor de uitvoering van de financieel administratie tot
31 december 2018.’
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De voorzitter verzoekt de vergadering om de penningmeester / het bestuur te detacheren voor de
financiële administratie tot 31.12.2018. De vergadering stemt hiermee in.

9. verkiezing kascommissie 2019
Jan Overhand treedt af als lid van de kascommissie en Ed van Bezouwen blijft lid van de kascommissie. Als nieuw lid meldt zich Roel Koolmees en Karen van Pelt stelt zich beschikbaar als reservelid.

10. zeepkist
Nelleke Meeldijk vraagt aandacht voor het ophangen van de valkennestkast. Deze heeft de vereniging als geschenk ontvangen.
Marijke Welles verzoekt de vergadering elkaar aan te spreken op het deponeren van snoeihout in
kopse kanten van sloten. De werkploeg Natuurlijk Tuinieren onderhoudt deze kopse kanten en het
is niet de bedoeling dat de werkploeg het snoeiafval van tuinleden moet afvoeren.

11. actualisering Huishoudelijk Reglement
Matthijs Reppel vertelt dat de aanpassingen in het bijgevoegde geactualiseerde huishoudelijk reglement voorstellen zijn. Indien de vergadering het niet eens is met een bepaald voorstel, dan blijft de
regel van het huidige huishoudelijk reglement van kracht. De vergadering bepaalt of en welke voorstellen geactualiseerd worden.
In februari is de eerste versie van het geactualiseerde huishoudelijk reglement voorgelegd aan de
commissies, omdat zij er vaak mee moeten werken. De reacties van de commissies zijn verwerkt
in het geactualiseerde huishoudelijk reglement dat nu besproken zal worden.
Na discussie worden onderstaande voorstellen aangepast:
Hoofdstuk V Bestuurlijke organisatie
Art 20.5 Verwijderen: ‘Doel is om verenigingsbreed de jaarplannen op elkaar af te stemmen,
wisselwerking en samenwerking te bevorderen en om elkaar te faciliteren in het bereiken van de
verenigingsdoelstellingen.’ Toevoegen: ‘De uiteindelijke beslissing voor het toekennen van de
begroting, behorend bij de plannen ligt bij het bestuur.’
Art. 22.1 Het woord ‘ pachtovereenkomst’ wijzigen in ‘huurovereenkomst’.
Art 28.2 Dit artikel wordt verplaatst naar Bijlage 1, Tuin- en bouwreglement Hoofdstuk 1,
Gedragsregels, art. 1.2. De tekst luidt: ‘Het lid dient zich tegenover bestuurs- en andere
kaderleden, andere leden en bezoekers van het tuinpark te onthouden van elke vorm van gedrag of
seksuele toenadering, in verbale, non verbale en/of fysieke zin, die door het andere lid die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen dan wel als discriminerend of racistisch wordt ervaren’.
Toelichting: deze regel staat ook in het Burgerlijk Wetboek, dus dat zou voldoende moeten zijn.
Het is er in dit Huishoudelijk Reglement gezet, omdat het bestuur er mee moet werken. De politie
seponeert dergelijke zaken in 99% van de gevallen.
De vergadering heeft hierover gestemd en besloten is de tekst in het huishoudelijk reglement te
laten staan en te verplaatsen naar ‘Gedragsregels’.
Bijlage 1 tuin- en bouwreglement
Art 11.4 Het woord ‘separaat’ veranderen in ‘apart’.
Art 21 Toevoegen: Art 21.2 De buitenkast is altijd losstaand van het huisje en wordt derhalve bij
overdracht niet meegenomen in de taxatie.
Bijlage 2 Aan- en verkoopprocedure
Art 1.4 Toevoegen: De erfgenaam dient wanneer hij of zij dit wenst, daartoe een aanvraag in bij het
bestuur. Over het wel of niet verlenen van het lidmaatschap beslist uiteindelijk het bestuur en deelt
dit schriftelijk mee aan de erfgenaam die heeft aangegeven het lidmaatschap te willen overerven.
Art 2.4 Verwijderen het woord ‘buitenkast’.
Commissiematrix, Onderhoud en compost, Taak
Toevoegen: Zorgdragen voor het onderhoud, de controle en reparaties van het waternet.
Met deze aanpassingen is het geactualiseerde huishoudelijk reglement vastgesteld.
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12. waterverlies en kosten
Er zijn het laatste 3/4 jaar veel onderzoeken en controles uitgevoerd naar het waterverlies.
Daaruit blijkt dat er momenteel meer dan 2 kuub per dag verdwijnt en dat de lekkage niet in de ringen
zit, maar in de hoofdleiding. Er is een externe offerte opgevraagd voor opsporing van de
locatie van het lek. Dit kost 3.000 euro en het is dan nog niet zeker dat het lek gevonden wordt.
Het bestuur doet een oproep aan de vergadering om mee te helpen graven. Daarvoor melden zich Theo
Smit, Wilco van Vliet, Wim Danckaarts en Martijn Schilten.
Ineke en Pieter Breman, Marjan van den Hoek en Sandra Galjee verlaten de vergadering.

13. onderhoud binnensloten
Leden die met hun tuin grenzen aan een binnensloot zijn verplicht de helft van de sloot te baggeren. In
augustus/september zijn er weer gezamenlijke baggerochtenden, waar alle tuinleden aan mee kunnen
doen.

14. rondvraag
Jori Neels: Is de watermeter van het tuinlid of van de vereniging?
Antwoord: De watermeters zijn van de vereniging.
De vragen van Roel Koolmees en Henk van Pelt zijn tijdens de vergadering beantwoord.

15. sluiting
Charles van Andel sluit de vergadering om 23 uur en nodigt de vergadering uit voor een drankje
aan de bar.

actielijst
nr

ALV

actie

wie

gereed

11. 07.04.17

duurzaamheidsplan energie neutraal over 10 jaar

bestuur

loopt

23. 06.04.18
		

onderzoek naar energiebesparende maatregelen
en leveringscontract groene energieleverancier

bestuur

loopt

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.

wijkafhaalpunt van Rechtstreex vervalt vanwege BTW-belemmeringen

06.04.18

3. 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.

4. 06.04.18
		

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

5.

06.04.18

benoeming Matthijs Reppel als bestuurslid

6.

06.04.18

notulen ALV 6 oktober 2017 vastgesteld

7.

06.04.18

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

8.

06.04.18

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

9. 06.04.18
		

op zaterdagen tot 14.30 uur en tijdens etentjes zijn honden niet toegestaan in de
kantine
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besluitenlijst vervolg
nr

ALV

besluit 		

10. 06.04.18

notulen ALV 6 april 2018 vastgesteld

11. 06.04.18

privacyprotocol is vastgesteld met aanpassing punt 14 bewaartermijn

12. 05.10.18
		

H. van Pelt treedt af als bestuurslid en penningmeester, met inachtneming van
3 maanden opzegtermijn.

13. 12.01.19

Ellen van Bennekom is bij acclamatie gekozen tot bestuurslid

14. 05.04.19

notulen 5.10.18 en 5.1.19 zijn vastgesteld

15. 05.04.19

Nienke Steensma is verkozen tot voorzitter

16. 05.04.19
		

de ALV verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 		
2018

17. 05.04.19
		

het geactualiseerde huishoudelijk reglement is, met inachtneming van enkele
aanpassingen, vastgesteld

4 samenstelling bestuur
Samenstelling bestuur per 3 april 2020
voorzitter		
secretaris		
penningmeester a.i.		
bestuurslid		
bestuurslid

N. Steensma
J. Steeghs
M. Reppel
C. van Andel
vacature

5 jaarverslag secretaris
Algemene Leden Vergaderingen
In 2019 waren twee algemene ledenvergaderingen en wel op 12 januari en 5 april.

samenstelling bestuur
In 2019 bestond het bestuur uit Nienke Steensma (voorzitter), Charles van Andel (bestuurslid),
Matthijs Reppel (penningmeester a.i.) en Jacqueline Steeghs (secretaris).
Henk van Pelt was bestuurslid tot 5.1.19 en Ellen van Bennekom was bestuurslid van 12.1.19 tot 1.3.19.
In de ALV van 5 april is Nienke Steensma verkozen tot voorzitter.

vergaderingen en bijeenkomsten
Er waren in 2019 acht bestuursvergaderingen, een coördinatorenoverleg en diverse gesprekken met coördinatoren, commissies, individuele tuinleden en ambtenaren van de gemeente Dordrecht.
Een delegatie van het bestuur heeft deelgenomen aan interviews in het kader van het project ‘Smart Urban
Green’. Hier is ingegaan op de wijze waarop in Dordrecht burgers en overheid werk maken van de kwaliteit
van het stedelijke landschap. In deze bijeenkomst is verder gesproken over de bedreigingen die voor lokale
initiatieven bestaan. In 2020 vindt een vervolg hierop plaats. In het coördinatorenoverleg presenteerden de
coördinatoren hun plannen voor 2020 met bijbehorende budgetten. Gedurende het tuinseizoen was op
zaterdagochtend tussen 10 en 12 uur een bestuurslid bereikbaar voor vragen.
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75-jarig bestaan van de vereniging
Het 75-jarig bestaan van ATV Dordrecht is feestelijk gevierd met een uitgebreide lunch, een gedichtenbundel en gratis planten uit De Kwekerij. De grote belangstelling, diverse optredens en het mooie weer
maakten het tot een succes.

tuinfair en bezoek wethouder
Op 25 mei bezocht wethouder M. Stam de Tuinfair en opende de pas aangelegde moederbedden bij
De Kwekerij.

Huishoudelijk Reglement
In de ALV van 5 april is een aantal wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

huurovereenkomst met de gemeente Dordrecht
Vanwege het ontbreken van een getekende versie van de huurovereenkomst van 2013 heeft het
bestuur gesproken met de gemeente over de inhoud van de huurovereenkomst. Een langere huurtermijn
dan 10 jaar bleek wederom niet mogelijk. De huurovereenkomst is nu ondertekend en loopt van 1.1.19
t/m 31.12.2028.

gift uit erfenis
Van de gift van de erfenis van de heer Beckman is de nieuwe televisie in de kantine aangeschaft en is
de brunch tgv het 75-jarig bestaan van de vereniging betaald.

doorstroom water in de binnensloten
De doorstroom van het water in de binnensloten is onvoldoende. Oorzaken zijn de hoeveelheid slib die
zich in de sloten bevindt en de geringe doorstroom bij de duikers. De gemeente heeft aangeboden de
duikers machinaal door te spuiten. Daartoe is eind 2019 door vrijwilligers alvast het slib voor en rond de
duikers verwijderd. Uitvoering zal plaatsvinden begin 2020.

vrijwilligersattentie
In december werden 60 vrijwilligers gewaardeerd met een kadobon ter waarde van 5 euro.
De kadobon kan in 2020 ingewisseld worden voor planten van De Kwekerij.

ledenverloop
In 2019 vertrokken vier leden en er werden vijf nieuwe leden verwelkomd.

6 jaarverslagen en -plannen commissies
6.1 jaarplan 2020 groencommissie
De groencommissie bestaat uit de tuinleden: Corinne Clay, Margo van der Hum, Willem van Stigt,
Yvonne van der Meide, Ineke Breman, Kerstin Thederan, Dineke de Gooijer, Anne Marieke van Gelderen en Annet Brugman. Sedert het vertrek van de coordinator heeft de groencie geen coordinator
meer. De taken van de coordinator zijn onderling verdeeld onder de leden van de commissie.
Vrijwilligers Jan Overhand, Pieter Breman en Matthijs Reppel zorgen voor het snoeiwerk in het
algemeen groen.
Met de herkeuring in juni 2018 werd het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (4 stippen en 263 punten) voor
vier jaar verlengd tot 2022. In dat kader zijn de laatste jaren veel initiatieven ontplooid. In 2019 richt
de groencommissie zich op het bestendigen van deze initiatieven en intensiveren van aandacht voor
de reguliere werkzaamheden.

het algemeen groen
In het algemeen groen wordt op natuurlijke manier getuinierd, dwz met respect voor planten en
dieren. We kiezen voor plantensoorten die een meerwaarde hebben voor vogels en insecten.
Er wordt niet gespit en in het voorjaar brengt men waar mogelijk een laag compost aan.
Hiermee wordt het bodemleven geactiveerd en de humuslaag houdt het vocht vast, zodat bij warm
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weer de aarde minder uitdroogt. In het algemeen groen is een verscheidenheid aan bomen, struiken,
vaste planten, een- en tweejarigen en bolgewassen.
Aan de Kwekerij zal worden gevraagd vooral planten te kweken, die niet verkrijgbaar zijn in tuincentra
en het goed doen op onze kleigrond, waarbij zoveel mogelijk moet worden uitgegaan van inheemse
soorten.
Het baggeren van de sloten is een punt van aandacht. Het verwijderen van teveel planten leidt er
toe dat de sloot ‘dood’ is. Het vrijmaken van de duikers van slib kan niet handmatig worden gedaan.
In 2020 zal nader onderzocht worden hoe dit wel kan gebeuren en hoeveel dit eventueel gaat kosten.
De problematiek rond PFas speelt hierbij uiteraard ook een belangrijke rol.

de werkploegen
De werkploeg van de Vlindertuin richt de tuin zo in dat veel soorten vlinders er hun waard- en
nectarplanten vinden. De werkploeg van de Voortuin zorgt ervoor dat de entree van het park er
verzorgd uitzien. Tbv bewatering van het gebied onder de bomen is een handzame pomp met slangen
aangeschaft. De werkploeg van het Tuinpad richt zich op het creëren van een diversiteit aan planten
en bloemen. De werkploeg Natuurlijk Tuinieren onderhoudt de paddenpoel, de wadi, delen van
De Kleine Vlij, de vogel- en vleermuizenkasten, de ijsvogelspotplek en de kopse kanten van de sloten.
Tussen de tuinen 19 en 20 wordt een pompoenenveld onderhouden, waarvan de oogst verkocht
wordt tijdens de Herfstfair.
De grasstroken langs de paden worden niet wekelijks gemaaid met als doel om de vlinders te sparen.
Het grasveld van De Kleine Vlij heeft de functie van een speelveld en wordt in de zomermaanden
wekelijks gemaaid.

bomen en struiken
Het jaarlijks snoeien van oa de Zeeuwse haag en de leilinden gebeurt door vrijwilligers. De aantallen
en soorten bomen op het Vlijpark zijn geïnventariseerd en vastgelegd. Het verwijderen van bomen
met de essentaksterfte blijft een aanhoudend punt van zorg. Er is een hovenier benaderd, die nog een
offerte zal uitbrengen en hopelijk nog dit jaar (2019) aan de slag gaat. In 2021 zal weer onderzoek
plaatsvinden naar de staat van de essen.

lezingen en workshops
De groencommissie organiseert in 2020 weer een aantal lezingen/workshops.

schouwen
In juni voert de groencommissie de eerste schouw uit. Indien een tuin niet op orde is, volgt een
tweede schouw in augustus. De groencie acht het wenselijk dat bij de schouwbrief een kopie van het
schouwformulier wordt meegezonden, opdat het voor een tuinlid direct duidelijk is waarom het gaat.
Dit voorkomt veel verwarring en onnodige vragen.
Mocht de tuin na de tweede schouw nog niet op orde zijn dan ontvangt het betreffende tuinlid een
uitnodiging voor een gesprek met het bestuur.

taxeren
Bij het opzeggen van het lidmaatschap taxeert de groencommissie de tuin, daarbij hanteert zij een
door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde handleiding cq formulier.
Namens de groencommissie, Ineke Breman en Yvonne van der Meide
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groencommissie-pompoenentuin
wat

2019

2019

2020

begroot

kosten

begroot

aanpak essentaksterfte

400

400

3.500

vervanging es tbv diversiteit

100

100

-

natuurlijk tuinieren

400

273

445

bloembollen

200

175

algemeen groen

voortuin			200
vlindertuin			225
cursussen, workshops en lezingen

200

-

200

watervoorziening voortuin

204

204

-

onvoorzien

200

117

200

totaal algemeen groen

1.704

1.269

4.770

wat

2019

2019

2020

begroot

kosten

begroot

inrichting pompoenveld			

350

pompoenentuin

waterpomp			140
zaaigoed		26

30

koemest			28
huur apparatuur			
totaal pompoenentuin		

26

50
598

6.2 De Kwekerij
De Kwekerij wordt gerund door vrijwilligers. Dat zijn: Sandra Galjee, Anne Marieke van Gelderen,
Carole Hietbrink, Ans van den Eijnden en Jacqueline Steeghs.

het doel van De Kwekerij
In De Kwekerij worden op biologische wijze planten opgekweekt door middel van zaaien, stekken en
delen. Het gaat om planten die nuttig zijn voor bijen, vlinders en insecten, om planten die niet woekeren en die ook niet bij het eerste zuchtje wind omvallen. Tuinleden kunnen deze planten aanschaffen
voor hun tuin en de werkploegen planten ze in het openbaar groen van het Vlijpark. De opbrengsten
van de plantverkopen tijdens de Fairs (laatste zaterdag mei en laatste zaterdag september) en de zaterdagochtenden (van april tot oktober) komen ten goede aan de verenigingskas van ATV Dordrecht.

hoe dan
Gedurende het hele jaar kweken de vrijwilligers planten op in en rond de kas. Het gaat om vaste
planten, een- en tweejarigen, groenten, fruit, kruiden, tomaten, paprika’s, pepers, courgettes, pom-
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poenen, en diverse bol- en knolgewassen. De zaden en stekken worden geoogst uit de moederbedden, de eigen tuinen, bezoektuinen en via andere hobbytuinders. De vrijwilligers breiden hun kennis
uit door ervaring, interesse, cursussen en bezoeken aan gespecialiseerde kwekers.
Alle opgekweekte planten van 2016 t/m heden zijn opgenomen in een digitale database, gerubriceerd op naam, zaai-/ stekdatum, kenmerken en eigenschappen.
In de loop der jaren is een brede verzameling planten ontstaan. Om de collectie van zelf opgekweekte
planten te behouden en uit te breiden, zijn moederbedden aangelegd. Belangstellenden kunnen zien
hoe de plant er in volwassen staat uitziet en de zaden en stekken worden weer gebruikt voor vermeerdering.
Op de kweektafels buiten de kas staan alle soorten planten die ‘in de verkoop’ zijn, deze zijn voorzien
van een gelamineerde kaart met naam, kenmerken en foto van de plant.
Het insectenhotel dient als broed- en schuilplek voor insecten en solitaire bijen. Deze bijen nemen de
laatste jaren in aantal af, hetgeen de bevruchting/voortbestaan van groenten en fruit in gevaar brengt.
Naast de kas staan twee wormenhotels (hungry bins). De compostwormen in deze bakken leven van
keukenafval in de vorm van ongekookte groenten, fruit en van koffieprut. Alle tuinleden kunnen meedoen om de wormen te voeren. Het resultaat is vloeibare wormenmest (percolaat) die geschikt is voor
tomaten, paprika’s, pompoenen, vaste planten, kuipplanten en kamerplanten. Tuinleden die meedoen
om de wormen te voeren, nemen gratis wormenmest mee en anderen betalen 1 euro per 1/2 liter.
Het bewateren van de planten geschiedt voor een groot deel met hemelwater uit de 1000-litervaten
naast de kas.

verslag 2019
In 2019 is de collectie planten wederom uitgebreid. Om een idee te geven: er werden 130 soorten
planten uit zaad opgekweekt en ruim 50 soorten planten via stek vermeerderd. Door ervaring en
uitwisseling van kennis raken de vrijwilligers steeds meer bedreven in de specialistische vermeerderingsmethodieken en tijdstippen waarop dat het meest succesvol is. Om hun kennis te vergroten (en
uit liefhebberij natuurlijk!) bezochten de vrijwilligers in 2019 drie gespecialiseerde kwekerijen.
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid ligt de nadruk in toenemende mate op het opkweken van vaste
planten, deze zijn minder belastend voor het milieu dan eenjarigen. Ongeveer 3/4 van de planten
waren in 2019 vaste planten (daarbij tellen we de groenten, tomaten enz niet mee). Al deze planten
vinden hun weg naar tuinleden, bezoekers van de Fairs en het algemeen groen van Het Vlijpark.
Ter gelegenheid van het 75-bestaan van de vereniging konden alle tuinleden uit het gehele assortiment drie vaste planten uitzoeken. Ongeveer 2/3 van de tuinleden heeft hiervan gebruikgemaakt.
Alle nieuwe leden kregen een rondleiding op de Kwekerij en als welkomstcadeau ontvingen zij vijf
vaste planten naar keuze.
In 2019 haalden de werkploegen meer planten bij de kas voor het openbaar groen dan voorheen.
Ook was opvallend dat de kas op zaterdagochtend steeds meer een gezellige ontmoetingsplek wordt
waar een ieder terecht kan voor diverse tuinvragen.
Tijdens de Tuinfair in mei ontvingen we wethouder Marco Stam in De Kwekerij waarbij hij acte de
présence gaf door het perceel met de moederbedden officieel te openen.
In het voorjaar stonden we met een kraam met planten en info op de Groendag in de Vogelbuurt. Een
mooie gelegenheid om informatie te delen en contacten te leggen.
In de loop van het jaar kwamen meerdere volkstuinverenigingen op eigen initiatief een kijkje nemen in
De Kwekerij. We ervaren het als meerwaarde om te vertellen wat we doen en hoe.

financiën 2019
In 2019 was de begroting 1.250 euro, de werkelijke kosten bedroegen 1.053 euro. De plantverkoop
leverde 3.179 euro op, waarmee het netto resultaat uitkomt op 2.126 euro

plannen voor 2020
Het gaat goed met De Kwekerij: de planten vinden gretig aftrek, de diversiteit is breed, er is kennis en
kunde bij de vrijwilligers, tuinleden bezoeken De Kwekerij veelvuldig, het is een ontmoetingsplek voor
vragen en uitwisseling van ervaringen, de Fairs worden goed bezocht en er is een positief saldo.
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Daar gaan we in 2020 op dezelfde voet mee verder. We staan weer open voor vragen van tuinleden,
van scholen, van collega-volkstuinen en andere belangstellenden. Het gaat de vrijwilligers niet alleen
om het delen van planten, maar ook om het delen van kennis.

nieuw
In 2020 zullen we extra aandacht besteden aan het opkweken van de soorten planten die geschikt
zijn voor de kleigrond en soorten planten voor de halfschaduw. Daarnaast handhaven we de collectie
vaste planten, salvia’s, geurgeraniums en fuchsia’s. Natuurlijk presenteren we weer een mooie collectie eenjarigen, zaaien we vroege groenten, tomaten, pepers, courgettes enz en potten we dahlia’s en
andere knollen op voor vroege bloei. Het insectenhotel zal opnieuw ingericht worden.
Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid planten die in het algemeen groen geplant worden, noteren
we in 2020 de door de werkploegen meegenomen aantallen.

financiën

In de begroting 2020 is het aantal zakken biologische potgrond opgehoogd met 30 zakken tot totaal
210 zakken, extra kosten 110 euro. Tevens is een post opgenomen voor aanschaf van tweedehands
wat grotere kweekpotten (P14 en P22), zodat vaste planten langer in een pot kunnen blijven.
Met deze potten kunnen we een aantal jaren vooruit. Eenmalige kosten 130 euro. De post presentatie
is eenmalig opgehoogd met 50 euro omdat de voorraad steeketiketten uit 2016 bijna op is.
Voor 2020 dienen we een begroting in van 1.590 euro.

De Kwekerij
wat

2019

2019

2020

begroot

kosten

begroot		

650

649

760

turfstrooisel

50

29

50

brekerzand en vermiculite

50

7

50

onderhoud kas en watervaten

100

17

100

zaden, bollen en knollen

200

190

200

potten P14 en P22			

130

de kwekerij
biologische potgrond

insectenhotel			50
presentatie de kwekerij

100

135

150

onvoorzien

100

26

100

totaal kwekerij

1.250

1.053

1.590

wat

2019

2019

uitgaven

inkomsten

resultaat kwekerij
verkopen
kosten

3.179
1.053

resultaat		2.126
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6.3 onderhoud en compost
De hele winter van november 2018 tot en met februari 2019 is er hard gewerkt met enkele vrijwilligers om een vierde compostbak te realiseren, de oude mestbak is afgebroken en gebruikt voor de
vierde compostbak, de open gekomen plek betegeld. De drooghokken zijn omgezet om plaats te
maken voor de vierde compostbak. Alle afdakjes zijn opgeruimd en gedeeltelijk betegeld. De rest
wordt aankomende winter met gratis tegels betegeld. Het kantoortje van de compost is grondig
gerenoveerd, met heel veel gratis materialen.
Vorig jaar is de hele kantine geschilderd, op een dakpunt na die nu ook gedaan is. Er was lekkage
in de werkplaats, dat is gerepareerd.
De bijenstal is met gratis materialen opgeknapt en geschilderd.
De blokhut in de speeltuin is gerenoveerd en geschilderd met gratis en gedoneerde materialen.
Van het stenen gebouwtje naast de portaloo zijn deur en posten geschilderd, van de portaloo zelf
de bovenrand en de electra kast achter de portaloo eveneens.
Uit het schuurtje naast de kantine en de blokhut zijn de overgebleven materialen afgevoerd door
jongeren van de Merwebolder die dit als dagbesteding graag hebben gedaan.
De aanhanger is geschuurd en geschilderd, op de oude bakfiets is een plantenbak gemaakt en alles
is geschuurd en geschilderd.
Enkele bagagekarretjes zijn gemaakt en geschilderd.
Ook werd er door enkele vrijwilligers in het openbaar groen en bij tuinleden veel gesnoeid/gezaagd
en afgevoerd. Er is natuurlijk heel veel meer gebeurd aan kleine onderhoudswerkzaamheden.
Langs deze weg laat ik alle leden weten dat ik na 3 jaar toch moet stoppen met alles om gezondheidsreden. Ik heb de afgelopen periode alles met heel veel plezier kunnen doen omdat ik heel veel
fijne vrijwilligers om heen had. Zeker op de compost hebben wij in die jaren een geweldig team met
elkaar gevormd met heel veel inzet. Vooral het afgelopen seizoen waar er toch vaak 2 tot 3 maal in de
week gesnipperd moest worden en er mensen op vakantie waren. Door extra hulp van enkele vrijwilligers ging alles toch door.
Bij deze bedank ik 28 vrijwilligers, zonder jullie was dit alles niet tot stand gekomen.
Jan Overhand en Michel van de Meide zijn sinds 31 oktober de nieuwe coördinatoren op de compost,
en ik blijf vrijwilliger bij hen.
Voor het onderhoud wordt een nieuwe coördinator gezocht die ik met alle plezier vertel over wat er de
laatste 3 jaar is gedaan en wat nog gedaan moet worden en begroting gemaakt.
Lydia (tuin 92)

14

wat

2019

2019

2020

begroot

kosten

begroot		

1.000

1.879

2.000

olie, benzine

500

654

400

onderhoud klein materieel

400

231

-

handschoenen

100

-

60

veiligheidshelmen

150

84

-

klein gereedschap

500

103

200

kruiwagens

150

95

-

omzetten compost

480

454

480

electra

150

112

-

slangen waterpomp

100

-

-

onvoorzien

500

500

500

totaal compost

4.030

4.112

3.640

wat

2019		

compost
onderhoud machines

verkopen compost
verhuur aanhanger

105

verhuur frees

15

verhuur waadpak

12

bomen zagen

180

180 potgrond

720

68 gas
oud ijzer

1.693
50

totaal verkopen compost

2.775

wat

2019

2019

2020

onderhoud

begroot

kosten

begroot		

waterleiding

200

schilderen
kleine vlij

-		-

1.100

105

800

900

136

900

speelzand			190
golfplaten-mjob

100

100

-

electra			100
onvoorzien			500
totaal onderhoud

2.300

15

341

2.490

wat

2019

resultaat compost/onderhoud

uitgaven

2019
inkomsten			

verkopen		2.775
kosten compost

4.112		

kosten onderhoud

341

inkoop

1.895

totaal

3.651

resultaat

3.573

2.775		

onderhoud machines: de bedoeling is een dergelijk bedrag niet uit te geven. Machines zijn aan slijtage
onderhevig, beter wat te veel begroten dan te weinig. Wat er te veel begroot is, zou in een pot kunnen
worden gestopt om als het nodig is machines te vervangen. Machines gaan op een later tijdstip naar
van der Waal en voor de grasmaaier en hakselaar zullen we van der Waal vragen om voordat reparaties
worden uitgevoerd een indicatie te geven van de kosten.			
benzine: Van der Waal heeft ons de E5 geadviseerd voor onze machinese. Deze is helaas duurder dan
E10. Aan de andere kant geven we dit jaar minder benzine uit dan begroot.
		
handschoenen: zijn er genoeg momenteel, maar zijn wel aan slijtage onderhevig. 		
klein gereedschap: Op dit moment voldoende gereedschap, maar er kan straks iets nodig zijn
omzetten compost: blijft natuurlijk 2 x per jaar nodig.					
onvoorziene uitgaven: spreekt voor zich				
De bestrating op de compost gaat een probleem worden. We gaan er over nadenken hoe het beste
de betonplaten te vervangen of te egaliseren. Vervangen kost veel geld. Wordt nu niet opgenomen in
de begroting, maar het gaat wel een keer actueel worden. De betonplaten zakken weg, helaas scheef,
waardoor je belangrijke hoogteverschillen krijgt.		
Michel van der Meide & Jan Overhand
		

toelichting begroting onderhoud 2020:
hekken v.d. compost

metaalverf 40 euro, verf 10 euro, benodigdheden: 100 euro

stenen muur a.d.
buitenzijde compost

betonverf 40 euro, 10 euro benodigdheden: 100 euro

kantoortje compost

buitenzijde betimmeren, schilderen hele kantoortje buitenzijde:
6 pakken rabat delen 130 euro, grondverf 40 euro,
dekkende beits 5 liter 100 euro, benodigdheden 30 euro: 300 euro

schuur naast kantine

schilderen, windveren, dak schoonmaken en schilderen, hout 40 euro,
50 euro verf, benodigdheden 10 euro: 100 euro

ijzeren tafels kantine
schilderen:

metaallak 40 euro, benodigdheden 10 euro: 50 euro

toiletgebouw schilderen

Epifanes easy-flow roeststopper 500 ml 11,99 euro, metaallak 500 ml 		
buiten & binnen (5 x) 106,74 euro, benodigheden 30 euro: 150 euro

kleine vlij / speelzand

inspectie 700 euro, onderhoud speeltoestelen 200 euro: 900 euro
speelzand vego 48 zakken 141,60 euro (bezorgen 45 euro) of Gamma 		
eigen merk 25 kilo 1,89 euro. Speciaal speelzand 25 kilo is 3,99 euro

gloeilampen

100 euro

onvoorzien

500 euro
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Bij ieder project begroot voor benodigdheden voor schilderen en bijvoorbeeld spijkers zonodig veel
op vooraad, waarom steeds nieuwe, dure kwasten etc? Dan staat het te lang en wordt het ook weg
gegooid dus goedkopere materialen en gelijk weg gooien na project. Er staat nog wat verf op voorraad, maar geen hele blikken meer, alles over van verven kantine, blokhut, aanhanger en bakfiets.
Er staat ook nog wat kleurloze beits en een vol blik olie voor de houten bank bij de vlaggenmast.

6.4 A&K team
Op zondag 5 januari 2020 was er de traditionele nieuwjaarsreceptie. In het winterseizoen is de kantine eens in de 14 dagen van 11:30 tot 14:00 uur open. Open waren we op zaterdag: 19 oktober
2019, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december, 18 januari 2020, 1 februari, 15 februari en 29 februari. Op zaterdag 14 december was de kantine in voor het laatst 2019 open en deze
was in kerstsfeer. Als de omstandigheden het toelaten zal in jul/aug het zomerfeest/BBQ rondom
jeu de boulesbaan en steenoven worden georganiseerd en hapjes geserveerd.
sept

herfstfair

dec
laatste dag
		

het A&K-team ondersteunt op 26 september de herfstfair
op 12 december is de kantine in kerstsfeer gebracht en worden 		
kantine open
er snacks geserveerd

wat

2019

2019

2020

begroot

kosten

begroot		

aankleding kantine / terras

150

23

150

bijdrage aan maaltijden en hapjes

750

308

750

kosten activiteeiten

100

-

100

apparatuur

-

42

-

apparatuur (o.v.b.)

-

-

(1.250)

klein roerende zaken

500

10

-

overige diverse kosten

250

-

250

aanschaf kantine meubilair

-

-

300

/ schoonmaak

-

104

-

/ onderhoud / administratie ed

-

49

-

totaal

1.750

536

1.550

wat

2019

2019

a&k team / kantine

resultaat a&k team / kantine

uitgaven

inkomsten			

verkopen		7.455
kosten

536		

inkoop

3.115

totaal

3.651

7.455		

resultaat		3.804
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6.5 communicatie commissie
samenstelling en rolverdeling
We hebben dit jaar een wijziging in de samenstelling gehad: Kees Jolie heeft zijn rol als coördinator én lid neergelegd; Frank van Hilten is toegevoegd en heeft de rol van coördinator van Kees
overgenomen. Frank verzorgt naast het coördinatorschap onder meer de nieuwsbrief en communicatie met de wereld buiten het park. Marleen Oud zorgt voor de vormgeving en opmaak van alle
uitingen. Leo van der Sijde houdt de website inhoudelijk bij en Pieter Breman zorgt voor dichterlijke
aankleding en als fungeert als redacteur en tekstuele/grammaticale vraagbaak.
sociale media
Op dit moment wordt het Instagram-account van het Vlijpark nog beheerd door Nienke Steensma.
Dit wordt in 2020 door de communicatiecommissie overgenomen. Ook wordt een Facebook-pagina
aangemaakt voor communicatie met de buitenwereld en met de leden. Hier zal sterk worden toegezien op het geven van positieve reacties. Negatieve reacties en/of kwetsende berichten worden
verwijderd en de persoon in kwestie zal hierop worden aangesproken.
interne en externe communicatie
De berichtgeving aan de buitenwereld zal erop gericht zijn om de evenementen onder de aandacht
te brengen en om de kennis over (moes)tuinieren-die in overvloed bij de vrijwilligers en leden aanwezig is-te delen. Alle (officiële) stukken zoals het werkbeurtenoverzicht en de ALV stukken worden
per dit jaar geredigeerd door Pieter en opgemaakt door Marleen.
nieuwsbrief
De nieuwsbrief zal een meer structureel karakter krijgen waarbij ruimte is voor een agenda met
komende evenementen en andere belangrijke data. De nieuwsbrieven die op elk gewenst worden
verstuurd blijven gehandhaafd.
communiceren via de entree/ingang
De entree is op dit moment niet bepaald een ‘welkome’ façade van ons prachtige complex.
De communicatiecommissie zal zich daar dit jaar over buigen en met een voorstel (inclusief begroting) komen om de entree een vriendelijker en meer toegankelijk karakter te geven.
De communicatiemiddelen voor meerdere commissies zoals de Fairs, groencommissie en de kwekerij, worden in de eigen begrotingen opgenomen.
wat

2020

communicatiemiddelen

ten laste van

banners, advertenties, 2 A3 affiches kleur fairs, 100 A3 affiches voor tuinfair,
menukaartjes, verpakkingen, enz
groencommissie, informatie

fairs
groen

de kwekerij / presentatie

kwekerij

papieren informatie middelen, agenda ALV, werkbeurten overzicht,
speciale brieven, Spui93 drukkosten

bestuur

entree Vlijpark: extra (mededelingen)bord, aanpassing uitstraling hekwerk
printwerk voor mededelingenkast: meerdere zwart/wit A4 mededelingen
+ ca. 8 A4 kleur
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nog niet bepaald
bestuur

wat

2019

2019

2020

begroot

kosten

begroot		

220

45

220

abonnement ‘groei en bloei’		

89

90

publiciteit en communicatie cie
nieuwjaarskaarten, uitnodiging nieuwjaarsreceptie (100 x) incl. frankeerkosten
uitvoering website ontwerp

907

907

-

provider

200

186

200

1.327

1.227

510

totaal communicatie commissie

7 jaarverslag penningmeester 2019
bankrekeningen jaaroverzicht
saldo op:

triodosbank

rabobank

totaal

31.12.2017

104.993

25.958

130.951

31.12.2018

94.225

27.861

122.086

31.12.2019

108.445

47.624

156.069

resultaten rekening
omschrijving

afname

bankkosten

toename

369

lidmaatschap AVVN

2.489

publiciteit

1.227

voorzieningen

179

verenigingsgebouw

8.862

a&k team / kantine		
bestuur

2.419

groen / pompoenentuin

1.295

compost / onderhoud

3.573

3.804

kwekerij		2.126
fair		457
verzekeringen

3.481		

schenkingen - welwee - 75 jaar

414

huisjes doorverkoop		

3.318

leden huur contributie 2019		

24.222

aspiranten contributie		

440
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vervolg resultaten rekening
omschrijving

afname

toename

leden meirekening		

9.929

leden huur contributie 2020		

15.795

incasso kosten

1.906		

totaal

26.214

60.091

resultaat 		

33.877

aan 2020 toe te schrijven resultaat:
leden huur contributie 2020		

15.795

feitelijk resultaat 2019		

18.082

Aangezien de vereniging geen commerciële activiteiten ontplooit en een normaal vermogensbeheer
voert is zij vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De WOZ waarde van het verenigingsgebouw is
42.793 euro. De realisatiewaarde is nihil.
stand van zaken

1 januari 2019

1 januari 2020

80.000

80.000

122.086

156.069

42

138

vorderingen

3.066

5.060

voorraden

3.785

3.430

1 januari 2019

1 januari 2020

12.029

15.148

1.000

1.000

waterleiding

35.000

55.000

sloten

25.000

45.000

paden

30.000

30.000

boekwaarde gebouwen inventarissen
saldo bank
contanten

reserveringen
commissies
bestuur / secretariaat

opstallen mjob

200

onvoorzien
totaal

20

1.000

1.000

104.229

147.148

December-rekening en mei-rekening samengevoegd tot één rekening in januari
Het bestuur heeft besloten de leden elk jaar in januari nog maar één rekening te sturen voor dat lopende
jaar. Dat betekent dat de contributie, huur en algemene lasten 2021, de tuinhuisjesverzekering 2021,
de parkeerplaats en/of douche 2021 én het persoonlijk waterverbruik en bijdrage waterverlies en alg.
verbruik 2020 in de rekening van januari 2021 worden opgenomen. Omdat in de gebruikelijke meirekening altijd de verzekering tuinhuisjes voor het voorgaande jaar werd gefactureerd wordt dit in de meirekening 2020 zowel voor 2019 als voor 2020 gefactureerd. Het is ook gebruikelijk dat verzekeringspremies vooruit worden betaald.
Met ingang van volgend jaar hebben we dan in de ‘januari rekening 2021’ alle kostenposten voor het
lopende jaar en de verbruikskosten water 2020 op een rijtje. Voor de leden die de januari rekening niet
in een keer kunnen betalen, bestaat de mogelijkheid om na overleg met de penningmeester de factuur in
twee termijnen te betalen.
Hoe ziet die ‘januari rekening 2021’ er dan uit?
contributie, huur en bijdrage algemene lasten 2021

495

verzekeringspremie tuinhuisje 2021
parkeerplaats 2021, douche 2021 (indien van toepassing)
waterverbruik en bijdrage waterverlies en alg. verbruik 2020

kascontrole
De kascontrolecommissie bestaande uit de heren Roel Koolmees en Ed van Bezouwen heeft op
3 februari 2020 de boekhouding van de ATV Dordrecht gecontroleerd en adviseren de Algemene
Ledenvergadering de penningmeester a.i. en het bestuur te dechargeren voor de uitvoering van de
financiële administratie in 2019.

concluderend
De vereniging is financieel gezond. De meeste risico’s zijn afgedekt met verzekeringen en de liquiditeit
is voldoende. Het bestuur heeft de zwakke positie van de vereniging op het vlak van juridische bijstand
verbeterd door een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

8 verkiezing kascontrole commissie
9 zeepkist
10 rondvraag
11 sluiting
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