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Verslag informatiebijeenkomst d.d. 16 december 2017.
Het bestuur bestaat uit:
- Dhr. B. Baldemir (voorzitter)
- Dhr. C.S. de Wit (1e secretaris)
- Dhr. A.D. Heederik (vicevoorzitter)
- Dhr. M. Uyar (2e penningmeester)
- Dhr. B.J.H. van Roosmalen (bestuurslid)
- Mw. I.M. Smeets (aspirant-bestuurslid/2e secretaris)
1. Opening
De voorzitter opent de informatiebijeenkomst en heet de aanwezigen van
harte welkom.
2. Mededelingen
In de opgestuurde agenda staat een foutje, omdat het geen algemene
ledenvergadering is, wordt er niet gestemd.
De tekst van de presentatie komt niet geheel overeen met de eerder
verzonden stukken.
Wil iedereen zijn telefoon uit of op trilfunctie zetten.
Bij reactie graag eerst de naam en tuin nummer vermelden.
3. Aanpassen tegenstrijdigheden Statuten en Reglementen
Het bestuur zoekt 3 leden om tegenstrijdigheden te zoeken tussen de
statuten en reglementen. Voor de ALV 2018 komt het bestuur met een
aanpassingsvoorstel.
-

Dhr. v.d. Wouw (tuin 54) vraagt of er alleen naar de tegenstrijdigheden
wordt gekeken of ook naar onzin, afwijkende regels en dubbele dingen. De
voorzitter geeft aan dat er naar alles wordt gekeken.

-

Dhr. Bakker (tuin 46) geeft aan dat er veel dingen niet kloppen in de
statuten en reglementen.

-

Mw. van Woggelum (tuin 70) geeft aan dat het oude bestuur al
geconstateerd had dat er veel niet klopt en dat het achterstallig werk is.
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De huidige Statuten en Reglementen zijn oorspronkelijk afkomstig van het
AVVN.
De opdracht van de werkgroep Statuten en Reglementen in 2016 was, aan de
Statuten niets te wijzigen (i.v.m. goedkeuring van de notaris) ergo, alleen de
reglementen aan te passen aan de nieuwe situatie van het tuinpark)
De voorzitter vraagt of er kandidaten zijn die zich hierover willen buigen. Er
zijn vijf leden die zich melden: mw. J.E. Draaisma, dhr. B.G. van der Wouw,
mw. M. Ploeg, dhr. G. Koenekoop en dhr. M. Rieder.
4. Wifi
Het bestuur is bezig met Ons Ideaal en scouting De Hoeve voor een
samenwerking om kosten te verlagen.
De voorzitter meldt dat er onderzoek is gedaan voor Wifi. Er zouden 10
hotspotpunten komen op het terrein. Kosten rond de €7.000,00.
-

Dhr. Enthoven (tuin 62) vraagt wat dit aan extra kosten zijn voor de
leden. De voorzitter zegt dat dit neer komt op €1,50 per maand.

-

Dhr. Bontje (tuin 57) vraagt of er diverse offertes zijn opgevraagd. Hij
geeft ook aan, dat het ook nog niet bekend is wie er een WIFI aansluiting
wilt hebben.

Dhr. M. Uyar neemt het woord en laat weten dat er alleen nog maar voorwerk
is gedaan, en dat het hier alleen om voorlichting gaat. Dit punt zal
terugkomen op de algemene ledenvergadering.
5. Groencontainers
Het bestuur is bezig met Ons Ideaal voor een samenwerking om kosten te
verlagen.
-

Dhr. Enthoven (tuin 62) stelt voor een open, platte container neer te
zetten, die je maar 1 keer per jaar hoeft te legen.

-

Dhr. v.d. Hooff (tuin 58) meldt dat er niet zomaar een container geplaatst
mag worden, maar dat er soms een vergunning nodig is.

De voorzitter laat weten dat het bestuur een afgesloten container wil die 2x
per week onder toezicht open gaat. Van de zomer is er even toegelaten dat er
groenafval gestort mocht worden, maar dat het daar niet bij bleef. De kosten
zullen €600,00 tot €700,00 per jaar zijn. Dit zal in het vastrecht komen, net
zoals elektra etc.
-

Dhr. de Graaf (tuin 50) geeft aan dat hierover gestemd moet worden.

6. Accountantonderzoek
Het bestuur heeft van een aantal leden begrepen of er een accountant
onderzoek ingesteld kan worden omtrent de jaarcijfers over voorgaande
jaren. De jaarcijfers van de voorgaande jaren zijn echter al goedgekeurd in
de ALV’s. Voor de jaarcijfers 2017 – 2018 zou een accountant onderzoek wel
kunnen worden uitgevoerd. De kosten van een dergelijk onderzoek per jaar
zijn circa € 5.750, -.
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-

Dhr. Bakker (46) vraagt zich af waarom er een account onderzoek moet
plaatsvinden.

-

Dhr. Koenekoop (tuin 26) zegt dat iedereen aansprakelijk is. Het is
daarom belangrijk alles door een accountant te laten controleren.

-

Dhr. Bakker (tuin 46) vindt het veel geld.

-

Dhr. Grieving (tuin 29) laat weten dat een boekhouding transparant en
inzichtelijk moet zijn.

-

Dhr. Hazebroek (tuin 40) vraagt zich af waarom elk punt zoveel discussie
geeft. Het betreft een informatiebijeenkomst, waarin het bestuur laat zien
wat er leeft en waar ze mee bezig zijn.

De voorzitter is het hier mee eens en alles wat geld gaat kosten, wordt in de
algemene ledenvergadering besproken.
7. Teruggave
Alle leden die zelf de kosten hebben betaald voor een zekeringskastje krijgen
het bedrag van €57,00 terug. De €57,00 is het verschil tussen
aanschafkosten T&L zekeringkast en WER onderhoud.
-

Dhr. van Houts (tuin 19) deelt mede dat hij het kastje zelf gekocht heeft
elders en ook voor een paar andere. Hij wil daar ook het geld voor terug.

De voorzitter geeft aan dat als hij dit kan aantonen, hij ook het geld terug
kan krijgen.
-

Dhr. v.d. Wouw (tuin 54) heeft zelf een kastje gekocht, maar deze is
afgekeurd.

-

Dhr. Bakker (tuin 46) heeft 2 kastjes gekocht voor 2 aansluitingen. Hij wil
dan ook 2x €57,00 terug.

Tuinleden die kunnen aantonen het zekeringkastje zelf te hebben betaald,
dienen dit schriftelijk te melden bij de penningmeester vergezeld van een
rekening van het betreffende zekeringkastje (penningmeester@togrijswijk.nl).
8. Spreekuur met het bestuur
Tot aan de Algemene Leden Vergadering 2018 zullen er als er voldoende
belangstelling is minimaal twee bestuursleden tussen 11 en 12 uur in de
“Groene Burcht” aanwezig zijn op de eerste zaterdag van de maand.
9. Plaatsen fietsen-/ scootmobielstalling
Het bestuur heeft de vraag gekregen voor het plaatsen van een fietsen-/
scootmobielstalling. Er zijn drie offertes aangevraagd.
De voorzitter laat weten dat de voorkeur van het bestuur uitgaat naar een
stenen uitvoering.
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-

-

Dhr. Enthoven (tuin 62) vindt het een belachelijk voorstel. De mensen die
op dit moment een scootmobiel hebben, hebben er zelf voor gekozen om
een tuin achterin het tuinpark te nemen.
Dhr. de Graaf (tuin 50) geeft hierop de reactie dat er misschien geen
keuze meer was voor een tuin voorin.

De voorzitter zegt dat over dit onderwerp bij de algemene ledenvergadering
zal worden gestemd.
-

Dhr. v/d Sman (tuin 60)vraagt wie de stroom betaald van de
scootmobielen die nu in de schuur staan.

De voorzitter verteld dat de scootmobielen alleen maar in de schuur staan,
maar in de eigen tuin worden opgeladen.
-

Dhr. Hazebroek (tuin 40) vindt dat het de eigen verantwoordelijkheid is
van deze personen en dat zij zelf een schuur moeten laten plaatsen.

-

Mw. Bontje (tuin 57) vindt dat er een inventarisatie moet plaatsvinden wie
eventueel wat wil, om het inzichtelijk te maken. Tuinleden dienen hun
wensen cq. opmerkingen schriftelijk in te dienen bij het bestuur.

Hierna vindt er een korte pauze plaats.
10. Verenigingsgrond
Het bestuur overweegt in samenwerking met de natuurcommissie om een
stukje verenigingsgrond toe te wijzen aan ieder tuinlid welke hij/zij dienen te
onderhouden.
Belangstellenden kunnen via de mail of via een briefje in de brievenbus, laten
weten dat zij een stukje grond willen. Indien dit stukje grond, goed en netjes
wordt onderhouden, komen hiermee voor deze tuinleden de algemene
werkzaamheden te vervallen.
-

Dhr. van Houts (tuin 19) vraagt of het mogelijk is om een plattegrond te
maken, zodat men eventueel kan kiezen. Leden die belangstelling hebben
kunnen contact opnemen met de natuurcommissie
(natuurcommissie@togrijswijk.nl).

11. AED-training
Het bestuur heeft gekozen voor de getoonde AED. Kosten €1.149.
Er komt een cursus voor 20 mensen. Graag aanmeldingen per mail
(info@togrijswijk.nl) of brievenbus 95 bekend maken.
-

Dhr. Bakker (tuin 46) laat weten dat een EHBO-diploma niet voldoende is.
Het onderhoud van een AED-apparaat kan duur zijn en er moet om de
twee jaar een reanimatie cursus gevolgd worden.

-

Mw. Hazebroek (tuin 40) zegt dat er alleen een reanimatiecursus nodig is.

-

Dhr. Bontje (tuin 57) laat weten dat de AED-cursus wel elk jaar herhaald
moet worden. Tevens vraagt hij of er GPS op het toestel zit. Dit is het
geval.
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-

Mw. Berendse (tuin 73) vraagt of er al mensen zijn met een AEDcertificaat. Ongeveer 7 mensen blijken dit al te hebben.

De voorzitter hoopt het apparaat nooit nodig te hebben, maar wil wel dat er
een aanwezig is.
Enkele dagen geleden heeft de ambulancedienst een test uitgevoerd. Zij
kunnen binnen enkele minuten binnen zijn.
-

Dhr. v.d. Sman (tuin 60) vraagt waar het apparaat komt te hangen.

Het AED-apparaat komt in de hal van de kantine te hangen.
-

Mw. Brobbel (tuin 23) geeft aan, zelf alvast te beginnen met het apparaat
en ondertussen een ander 112 te laten bellen.

-

Dhr. v.d. Hooff (tuin 58) vraagt of het mogelijk is om voor hartpatiënten
een lampje op het dak te zetten, die verbonden is met het kastje van het
tuinlid, zodat bij problemen gelijk geholpen kan worden.

12. Heemtuin
Door het niet onderhouden is de heemtuin een jungle geworden, idee is om
de heemtuin onderhoudsvriendelijker te maken. De kosten worden geraamd
op € 5.000,-.
-

Dhr. Enthoven (tuin 62) vraagt zich af of er ooit voor een heemtuin is
gestemd. Volgens hem heeft niemand ervoor gekozen. Misschien kunnen
er tuinen van gemaakt worden, levert in ieder geval geld op.

-

Dhr. v.d. Wouw (tuin 54) geeft aan dat het altijd al een “doorn in zijn oog”
is geweest. Hij geeft ook aan om er tuinen van te maken.

-

Mw. Cohen (tuin 26) geeft aan dat er ook kleine moestuintjes (30 m2) van
gemaakt kunnen worden, zonder huisje. Dit voor mensen die alleen wat
groente willen verbouwen.

-

Mw. Conijn (tuin 42) vraagt zich af wat het doel van de heemtuin is
geweest en waarom die is aangelegd.

De voorzitter vraagt te stoppen met discussies uit het verleden. Het is een
probleem van nu. Het bestuur heeft een concept laten maken. De plantjes die
uit de voortuinen komen, kunnen hergebruikt worden. Tevens heeft de
vereniging nog 3500 plantjes te goed van “buitensfeer”. Er is dan alleen gras
en wat fruitbomen nodig.
-

Dhr. Enthoven (tuin 62) lijkt het beter om er tuintjes van te maken.

-

Dhr. v.d. Wouw (tuin 54) heeft ook als voorstel om er tuintjes van te
maken.

-

Dhr. Bakker (46) vraagt of de plantjes uit de voortuinen daar al staan. De
voorzitter laat weten dat deze tijdelijk zijn opgeslagen.

-

Dhr. v.d. Sman (tuin 60) geeft aan dat het plaatsen van struiken beter zou
zijn voor het onkruid.

Dit zal een agendapunt worden op de algemene ledenvergadering, en alle
voorstellen zijn welkom.
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13. Afkalvende hoeken
Het bestuur gaat actie ondernemen tegen de afkalvende hoeken bij alle
hoektuinen grenzend aan een sloot.
14. Ter beschikking stellen clubgebouw
Het bestuur heeft de vraag gekregen of het clubgebouw gebruikt kan worden
voor activiteiten van derden. Het bestuur heeft dit verzoek afgewezen. Het
clubgebouw is wel beschikbaar voor activiteiten van eigen leden.
-

Dhr. Bontje (tuin 57) vraagt of hij voor de reeds bestaande T.O.G.
computerclub ook mensen van buitenaf kan meenemen.

-

De voorzitter laat weten dat het clubgebouw van de leden is. Er mogen
alleen activiteiten voor de eigen leden georganiseerd worden.

15. Vacatures bestuur
Marion Bontje heeft haar functie neergelegd. Cees de Wit zal na de ALV van
2018 zijn functie neerleggen. Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie
kunnen zich melden bij de voorzitter of secretaris (tuin 82 of 11) of via e-mail
info@togrijswijk.nl.
-

Dhr. v.d. Wouw (tuin 54) vraagt zich af waarom mw. Bontje gestopt is. Zij
was zo enthousiast.

-

Mw. Bontje (tuin 57) geeft hierop een toelichting. Er waren te veel
meningsverschillen tussen haar en het bestuur. Zij kon zich hier niet mee
verenigen.

-

Dhr. v.d. Hooff (tuin 58) zegt dat een bestuursfunctie voor minimaal een
jaar zou moeten zijn.

16. Mededelingen
Controleer regelmatig uw brievenbus.
Bekijk en lees regelmatig onze website togrijswijk.nl.
-

Mw. Draaisma (tuin 55) vraagt wanneer de nieuwe lijst voor de algemene
werkzaamheden op de website komt en wanneer de lijst van commissies
erop komen te staan.

De secretaris geeft aan dat hieraan gewerkt wordt.
Zorg dat u op tijd aanwezig bent bij algemene werkzaamheden aanvang
9:00 uur einde 12:00 uur.
Er zal meer per mail gecorrespondeerd gaan worden. Geef verandering van
mailadres zo snel mogelijk door.
Dhr. Uyar geeft aan dat iedereen 1 factuur zal ontvangen in januari voor
elektra/water/vastrecht/huur/contributie etc.
-

Mw. van Woggelum (tuin 70) vindt dat er nu geen discussies moeten zijn
over kosten. Maak voor de algemene ledenvergadering een lijst van
voorstellen voorzien van kosten.
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-

Mw. Berendse (tuin 73) vraagt waarom je niet zelf je stroomverbruik af
kunt lezen.

Dhr. Uyar geeft aan dat de meterstanden worden doorgegeven bij de
opnames.
-

Dhr. De Graaf (tuin 50) wil zelf de meterkast kunnen openen, als dat nodig
zou zijn.

De voorzitter meldt dat er diverse mensen zijn met een sleutel om de
meterkast te kunnen openen.
-

Mw. Cohen (tuin 26) geeft aan dat de meterstanden bij haar zijn
opgenomen, terwijl zij er zelf niet was. Ze heeft hier ook niets over
gehoord en heeft ook niet getekend. Dit vindt zij niet netjes.

Dhr. Uyar reageert hierop dat er een paar keer een afspraak is gemaakt voor
een nieuwe datum, maar dat hij hierop niets heeft vernomen.
17. Rondvraag
- Dhr. Hazebroek (tuin 40) vraagt naar de financiële middelen en uitgaven
van het bestuur. Hoeveel mag het bestuur uitgeven buiten de algemene
ledenvergadering om. Is dat ook aan een aantal keren gebonden.
De voorzitter zegt dat het bestuur bij uitgaven boven de €1.000,00
toestemming moet vragen aan de leden. Dhr. Uyar meldt daarbij nog dat er
vrijstelling was, in verband met het nieuwe complex. In de volgende
algemene ledenvergadering moet er opnieuw een bedrag vastgesteld worden.
-

Dhr. Hazebroek (tuin 40) vindt dat er ook een maximum moet komen hoe
vaak het bestuur een grote uitgave mag doen.

-

Dhr. Enthoven (62) geeft aan dat er een maaimachine is gekocht, die ook
onderhoud nodig heeft. Is daar wel naar gekeken.

-

Dhr. Bakker (tuin 46) vindt dat er open gecommuniceerd moet worden. Er
hadden offertes opgevraagd moeten worden voor een machine, dan de
keuze zelf doen of laten doen.
Dhr. Bakker (tuin 46) geeft ook aan dat er bestuursleden zijn, die niet
gekozen zijn.

De voorzitter reageert hierop dat ook niet gekozen bestuursleden een functie
kunnen bekleden binnen het bestuur. Zij lopen enige tijd mee.
-

Dhr. v.d. Wouw (tuin 54) zegt dat 50% niet gekozen mag zijn.
Tevens vraagt hij zich af hoe het kan dat hij een huisje van 24m2 mag
hebben en een schuur van 6m2, terwijl een ander een huisje van 24m2
heeft en een kas van 24m2. Dit vindt hij niet kloppen en hij vraagt of
daarnaar gekeken kan worden.

De voorzitter antwoord dat dhr. v.d. Wouw hier een schriftelijk verzoek voor
moet indienen.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit om 15.10
uur de informatiebijeenkomst.

