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Uitslag Algemene Leden Vergadering over het jaar 2020

Die vond schriftelijk plaats in november 2021. Er waren in de veertien
dagen na verspreiding geen vragen.
Als bestuursleden zijn benoemd:

George Schouten (bouwcommissie) en
Tom Wilbrink (technisch adviseur).
Inmiddels zijn zij ingewerkt en draaien volop mee in het bestuur.
Door de corona beperkingen konden fysieke bestuursvergaderingen
de afgelopen maanden helaas niet doorgaan.
De kascommissie voor 2021 bestaat uit Mevr.J .Bottelier (tuin 165). Er heeft
zich inmiddels een tweede lid aangemeld Dhr. H.Smit (tuin 144).
Er is dus nog een vacature voor een reserve lid. Wie meldt zich??
De punten die genoemd werden bij lopende zaken zullen in 2022 aan de
orde komen en hopelijk op een algemene ledenvergadering besproken.
Het belangrijkste punt is de aanpassing van het huishoudelijk reglement
met daarin onder andere de volgende punten:
vaststellen van de bestuurstermijnen (voorstel 4 jaar)
maximale afstand woonadres en tuin (voorstel 25 km)

regels tuinonderhoud en maximale hoogte hagen
procedure toelating (aspirant) leden
beleid opzegging van het lidmaatschap
Naast aanpassing van het huishoudelijk reglement moeten in de toekomst
waarschijnlijk ook de statuten worden aangepast.
Dat hangt samen met de uitkomst van het overleg over de invulling van de
nieuwe wet WBTR (zie hiervoor ook de documenten behorend bij de
Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering 2021)
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag van de vorige ledenvergadering over 2020
Daar de vergadering niet fysiek heeft plaatsgevonden is hier geen verslag van.
3. Ingekomen stukken met betrekking tot de vergadering.

4. Mededeling beleid en/of voorstellen van het bestuur
- aanpassing huishoudelijk reglement
- WBTR
- bewegwijzering
- beveiliging
- onteigenen/royeren
- dixi toiletten
- drainage en egalisatie paden

- verfraaiing entree naar praathuis met beplanting
- storten tuinafval
5. Jaarverslagen 2021
6. Verkiezingen
- (her)verkiezing bestuur. Een benoeming voor elke functie in de vereniging
geschiedt voor een periode van 3 jaren. Na afloop van deze benoemingsperiode
kunnen personen voor telkens eenzelfde periode in de betrokken functie worden
herbenoemd
- bouwcommissie
- 2e penningmeester
- 2e secretaris
PAUZE
7. Financieel jaarverslag over 2021, begroting voor 2022
8. Contributieverhoging
9. Verslag kascontrolecommissie

10. Verkiezing kascontrolecommissie
11. Rondvraag en sluiting
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Mededelingen beleid en/of voorstellen van het bestuur
De informatie gaat in principe over het jaar 2021 want hier gaat de jaarvergadering over. Het jaar
2022 is inmiddels al bijna tot de helft gevorderd. Om de leden optimaal te informeren worden hier
ook relevante feiten en ontwikkelingen over 2022 genoemd.
Ook 2021 was een moeilijk jaar.
Er was door de Corona pandemie met bijbehorende maatregelen weinig mogelijk om te organiseren. Ook de jaarvergadering moest uiteindelijk digitaal verlopen. Op de schriftelijke voorstellen van
het bestuur kwam geen bezwaar binnen.
Inmiddels zijn de coronamaatregelen opgeheven en kunnen we dit jaar weer aan nieuwe activiteiten
denken. Dat is wel even wennen voor iedereen. Maar er gebeurt al wel veel zoals uit het volgende
blijkt. Als bestuur staan we open voor activiteiten die door leden voor de vereniging ontwikkeld worden. Laat het ons weten via de mail of persoonlijk. Vooral als er een prijskaartje aan hangt moet dat
wel eerst in het bestuur besproken worden.
Aanpassingen huishoudelijk en tuinreglement
Het bleek dat huishoudelijk reglement en statuten niet meer op één lijn zaten. Dat moest hersteld
worden. Mede dankzij de hulp van Neeltje Romke de Vries (tuin 151, juriste) is dat gelukt. Daarnaast moesten er een aantal inhoudelijke aanpassingen plaats vinden. Het volledige document met
alle wijzigingen ligt ter inzage in het praathuis en vindt u op de website.
De belangrijkste aanpassingen en toevoegingen die het bestuur voorstelt zijn:
artikel 1: toevoegen: de afstand tot de gemeentegrens van het woonadres buiten de gemeente
Velzen mag maximaal 25 kilometer zijn
artikel 2.2: werken met een wachtlijst. Dit zal vanaf heden strikt gehanteerd worden als een tuin
ter verkoop aangeboden wordt
artikel 5.4 bovenstaande geldt ook voor dit artikel. Overdracht van een tuin kan alleen bij vooraankondiging aan het bestuur. Dan zal de bouwcommissie gaan bekijken of aan de eisen
wordt voldaan en een potentiële koper voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd worden.
Artikel 5.5: de leeftijd voor vrijstelling van werkzaterdagen gaat van 70 naar 72 jaar. Bijna iedereen wordt ouder. Ook de AOW-leeftijd is verhoogd. Indien de eigenaar ouder dan 72 jaar is
maar de effectieve gebruiker jonger dan geldt de vrijstelling van zaterdagen niet.
Artikel 6.3 toevoegen: in het bestuur of een commissie kan slechts één lid van een gezin gekozen worden (mede als gevolg van de wet WBTR, zie daar)
Artikel 27 commissies: verwijderd omdat ze niet meer bestaan: in- en verkoopcommissie, redactie varia, watercommissie en commissie voor Algemeen werk. En toevoegen: sociale media,
parkbeheer en winkelcommissie.
Voorgestelde wijzigingen/aanpassingen tuinreglement:
Artikel 4: toevoegen: de maximale hoogte van de hagen grenzend aan het pad is 120 cm.
Artikel 14 verboden: toevoegen: k. Kunstgras toe te passen en l. Windmolens te plaatsen
zonder toestemming van het bestuur
Artikel 15f. Gaat over voertuigen op de paden zonder toestemming van het bestuur. Nu staat er
nog alleen kruiwagens en (brom)fietsen. Dat moet ook gelden voor scoot mobielen. Maar hoe
zit dat met elektrische voertuigen (steps en scooters)? En hoe gaan we om met eigenaren
met een motor. Mogen die met draaiende stapvoets motor over het pad naar de tuin? In ieder geval geldt in het hele park een maximum snelheid van 15 km. En zijn de paden naar de
tuinen in principe voetpaden. Bezoekers met een motor dienen deze op de parkeerplaats
achter te laten.
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WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
Zoals in de vorige ALV al gemeld is deze wet op 1 juli 2021 in werking getreden, Uiterlijk in 2026
moeten alle verenigingen in Nederland hieraan voldoen.
Statuten en Huishoudelijk Reglement moeten voor die tijd aangepast worden.
Onze adviserend juriste Neeltje Romke de Vries is bereid ons hierbij te helpen.
Maar wijziging van statuten kan alleen via de notaris. De komende jaren moet bekeken worden wat
het beste tijdstip daarvoor is.
Deze nieuwe wet heeft een lawine aan papieren informatie tot gevolg.

Een uittreksel hiervan heeft uw voorzitter gemaakt en staat ter informatie vanaf heden op de website en ligt ter inzage in het praathuis.
Vooral voor (nieuwe) bestuursleden is dit van belang.
Verenigingen zoals de onze moeten professioneler gaan werken om incidenten te voorkomen.
Daarmee wordt bedoeld financiële problemen, zelfverrijking van bestuursleden, fraude en diefstal.
Vaak hebben medebestuursleden niet in de gaten dat er iets mis is. De wet zorgt ervoor dat de
kans op problemen minimaal is.
Grote beslissingen over geld of personen en zaken van vitaal belang moeten schriftelijk vastgelegd
worden. Door duidelijke afspraken en het vastleggen daarvan kan vriendjespolitiek voorkomen worden.
Onze vereniging heeft geen raad van toezicht of commissarissen. Wij kiezen voor een bestuur en
een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen en het algemene bestuur houdt
toezicht op het dagelijks bestuur. Zij vergaderen samen eens in de twee maanden. In de andere
twee maanden vergaderen zij samen met de vertegenwoordigers van de commissies om een goede afstemming tussen bestuur en commissies te waarborgen.
Op de meeste punten voldoen we al aan de wet. In een aantal gevallen zullen zaken duidelijker
moeten worden vastgelegd en moeten we alerter zijn op gemaakte afspraken. En uiteindelijk moeten we naar de notaris om de statuten aan te passen.

Bewegwijzering
De bewegwijzering van de verschillende paden is/was sterk verouderd.
Voor bezoekers was het vaak erg moeilijk de juiste tuin te vinden. Duidelijk
was dat de bordjes aan vernieuwing toe waren. We kwamen tot de conclusie dat we dat goed moesten aanpakken. Het resultaat moest helder, duurzaam en vandalisme bestendig zijn. Tom Wilbrink heeft zich hiervoor ingespannen en het resultaat mag er zijn. Niet alle naambordjes van de paden zijn al geplaatst. Het is
een heel werk om de oude er uit te halen en de nieuwe te plaatsen. Dat gebeurt tijdens de werkzaterdagen. Dus in de loop van het seizoen is alles vernieuwd en zijn alle tuinen weer goed te vinden.
Belangrijk is dat het voor vele jaren geschikt gemaakt is.
Ook de tuinnummerbordjes zijn daar waar ze verdwenen waren aangemaakt en worden daar waar
het hoort (rechts van de ingang van de tuin op het pad) geplaatst.
De tuinkeuringscommissie zal hiervoor zorg dragen en een speciaal kit gebruiken voor het aanbrengen
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Alarmering
De alarmering van praathuis en winkel was ondergebracht bij het de NVD.
Daarover waren we niet erg tevreden. Veel valse meldingen en vaak extra kosten. Het bedrijf
meldde dat ze dit jaar over moesten op een ander systeem. Dat bracht ook extra kosten met zich
mee. We lieten bedrijf Stanley een offerte uitbrengen. Ook Simon Bouma van tuin 133 bracht een
offerte uit. Voor de laatste werd gekozen (lagere kosten en betere continuïteit) Inmiddels is de beveiliging geïnstalleerd en werkt naar behoren met dank aan Simon
Onteigenen/royeren
Er blijven tuinen en soms tuinders die anderen een doorn in het oog zijn. Verwaarlozing, het niet
houden aan de reglementen en overlast voor anderen komen regelmatig voor.
Het
bestuur dringt er bij het dagelijks bestuur regelmatig op aan in dergelijke gevallen sneller te handelen en eerder te onteigenen/royeren. Dat is niet altijd eenvoudig met de wettelijke richtlijnen die
daarvoor gelden.
In de eerste plaats proberen we met gesprekken de problemen op te lossen.
Als een procedure in gang gezet wordt kost dat ook veel tijd.
Toch willen we als dagelijks bestuur hier meer aandacht aan schenken en een helder tijdpad
zetten. Binnenkort kunt u hierover een notitie verwachten.

uit-

Dixi toiletten.

Dit zijn de mobiele toiletten op ons park (4) en de HOS (1). Deze worden tweewekelijks onderhouden. Dat werd in het verleden kosteloos door een medewerker van
het bedrijf dat ze plaatst gedaan. Toen deze tuinder Jos Schoorl met pensioen ging
moesten we voor het onderhoud gaan betalen (ca. € 140.— per toilet per maand).
Deze toiletten zijn ook de enige plaats waar tuinders met een chemisch toilet dit
kunnen en mogen ledigen.
In de toiletten bij en in het praathuis is dat ten strengste verboden.
Harry Anderies van tuin 201 stelt daarom voor twee of meer permanente toiletunits te bouwen al of
niet met een gekoppelde stortunit voor chemische toiletten zoals op campings. Om de kosten laag
te houden zou de mankracht daarbij door tuinders geleverd kunnen worden.

De kosten zouden onderzocht moeten worden. Wel moeten ook deze units schoon gehouden worden. Wie doet dat?
Ook gezien de kosten is dit plan dit jaar zeker niet te realiseren. Wel kan gekeken worden naar het
gebruik van de huidige toiletten en of daar niet op te bezuinigen valt.
Vraag aan de vergadering: is men voor of tegen het bouwen van
aparte toiletunits ?

Als het antwoord hierop ja zou zijn dan is de initiatiefnemer bereid nader
onderzoek naar de kosten te doen en zou het in de begroting voor 2023
meegenomen kunnen worden
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Drainage en egalisatie paden
Het regent af en toe fors. En dan staan sommige gedeelten van het park blank. Het water kan
moeilijk weg. Dat is vooral het geval op het D-complex. Er zijn tuinders die hier zelf al oplossingen voor proberen te vinden. Daarnaast zijn er paden die erg ongelijk zijn . Dat is vooral lastig en
zelfs gevaarlijk als je slecht ter been bent of met een rollator loopt. Daarom stond het onderwerp
drainage en egalisatie paden hoog op de agenda van het bestuur. Als technisch adviseur in het
bestuur bracht Tom Wilbrink een eerste advies uit.
Niet op alle delen van het park is dit urgent. Vooral het D-complex met brede paden heeft de
meeste last. Tom is bij zijn eigen tuin al een pilot begonnen om de drainage te verbeteren en te
zien of het goed werkt. Er zijn ideeën hoe het verder aangepakt zou kunnen worden, ook voor de
egalisatie.
Daarnaast moeten alle drainuitlopen doorgespoten worden. Dat is 10 jaar geleden voor het laatst
gebeurd.
Het totaal is een kostbaar meerjarenproject en zal gefaseerd uitgevoerd en begroot moeten worden. Adviseur is Tom Wilbrink. Er zijn tuinders die hieraan mee willen werken zoals Ron van der
Slikke van tuin 225
Voorstel: offerte aanvragen bij Johan Denneman (bekend met ons park)
over doorspuiten van de drainuitlopen bij de sloten. Na de pilot bij Tom een
plan met begroting voor het totale project
Verfraaiing entree naar praathuis met beplanting
Er is een initiatief van enkele tuinders, Iniana van tuin D225.en Simone van
tuin D143, om de entree naar het praathuis van ons mooie complex te verfraaien.
Dat willen ze doen met beplanting. Veel tuinders hebben planten/stekken ter beschikking gesteld.
Het dagelijks bestuur ondersteunt dit van harte en stelt budget ter beschikking vooral voor de
aankoop van beplanting en de benodigde tuingrond.
Storten tuinafval.
Groen tuinafval en snoeiafval moet je ergens laten. Je kan het mee naar huis nemen en naar de
vuilstort brengen. Veel prettiger is het als je dat op het complex kwijt zou kunnen. De afgelopen
twee jaar kon dat onder andere langs het pad tussen de ingang van de eerste parkeerplaats op
het D-complex en het praathuis. Helaas zijn er ook mensen die denken dat je daar alles kunt
storten.
Op enkele andere plekken is spontaan iets dergelijks ontstaan maar niet altijd op plekken waar
dat wenselijk of toegestaan is.

We kijken met de coördinator van de werkzaterdagen Peter van Egmond op welke andere plekken dat wel mogelijk is. Voor het grote snoeiafval proberen we in het najaar weer een haksel/
snert dag te organiseren.
Dit is een lang verhaal geworden. Maar op deze manier bent u
beter op de hoogte waar het (dagelijks) bestuur zich bijna dagelijks mee bezig houdt.
Uw voorzitter, Frank Alkema – tuin 234
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Jaarverslag secretaris 2021
Van januari t/m december vergaderde het DB, het volledige bestuur met commissie leden
veertien keer, alsmede drie keer als voorbereiding op de algemene ledenvergadering die
helaas ook dit jaar niet fysiek kon plaatsvinden.
Bestuursleden 2021:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid HOS
Bestuurslid bouw
Bestuurslid advies
Commissieleden 2021
Kantinecommissie
Tuinwinkel
Beveiliging
Verzekeringen
Werkzaterdagen
Waterbeheer
Onderhoud speeltuin
Sociale Media
ARBO en veiligheid speeltuin

Frank Alkema
Joke van der Linde
Julia Anderies
Marc Bouwman
George Schouten
Tom Wilbrink
Kees van der Zwet-Slotemaker
Katinka Fransman
Simon Bouma
Linea Abbo
Peter van Egmond
Jan Reijtenbagh
René Brasser
Yvonne v.d. Kolk, Lucinda Philippo
M. Rozenmeijer

Ook 2021 werd grotendeels overschaduwd door Corona. Toch zijn er veel dingen gebeurd.
Er is een start gemaakt met Social Media: Yvonne van der Kolk heeft de website onder haar
hoede genomen en Lucinda Philippo is zich gaan ontfermen over Facebook.
Ondertussen is er door de voorzitter begonnen met het implementeren van de WBTR
Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen, die, al is dat op het eerste gezicht niet merkbaar,
veel veranderingen teweeg zal brengen.
Er is veel gesproken over aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement.
Deze zaken zullen allemaal aan de orde komen tijdens de ALV.
Voor wat betreft activiteiten zijn er twee hele leuke evenementen geweest, als eerste het
prachtige initiatief Gluren bij de Buren. Dit bleek een enorm succes en wij willen de leden
die dit opgezet hebben, nogmaals hartelijk bedanken.
Nieuwe tuinders,
In 2021 zijn ca. 25 tuinders incl. de HOS van eigenaar verwisseld.
De adspirant tuinderslijst neemt toe. Er is veel vraag naar tuintjes.
Activiteiten
De burendag was een enorm succes, veel leden hebben zich bereid gevonden iets
lekkers te presenteren aan de anderen tuinders. Ook deze leden willen wij hartelijk danken voor
hun inzet, het is bij iedereen goed in de smaak gevallen.
Het bestuur gaat vol goede moed verder.
Julia Anderies.
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Overige verslagen 2021
Kantine 2021
Ook in 2021 hadden we nog te maken met een corona lockdown, de kantine is in 2021
slechts 6 van de 12 maanden open geweest. Op 10 juli hebben we meegewerkt aan de activiteit
struinen in de tuinen en op 24 september deden we mee met de landelijke burendag, beide met
succes en veel gezelligheid.
De bestaande ploeg barmedewerkers moet nodig uitgebreid worden ook hier worden de
grijze haren zichtbaar. Wij kijken uit naar betere tijden.

Activiteiten 2021
Wat een mooi lustrum jaar moest gaan worden, nl het 60-jarig bestaan van VTV Wijkeroog,
is geheel gedomineerd geweest door die vervelende pandemie. Moeilijk om plannen te maken,
omdat het onzeker was mag het wel of mag het niet.
Uiteindelijk hebben een aantal tuinders plannen gesmeed om toch een gezellige dag te organiseren, nl struinen in de tuinen. Een goed doordacht plan, geen grote mensenmassa’s,
activiteit op je eigen tuin. Nog niet iedereen begreep het concept, waarvan later spijt, maar deze
vorm van activiteit zal zeker als zeer geslaagd de boeken in gaan en is voor herhaling vatbaar.
Later in het seizoen nog een burendag, die door het Oranjefonds landelijk wordt ondersteund.
Met een kleine financiële tegemoetkoming van dit fonds zijn er leuke work-shops gehouden
De deelnemers hieraan hebben enorm genoten.
Zelf is er door de tuinders gezorgd voor lekkernijen van diverse nationaliteiten die op ons park vertegenwoordigd zijn.
Met een leuke muzikale afsluiting was het een hele gezellige dag.
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Het “winkeltje”
Gelukkig was het winkeltje in 2021 zonder corona beperkingen open.
Afgelopen 2 jaar zijn we al begonnen om spullen te verkopen die milieuvriendelijk zijn.
Ook dit jaar zijn we hierin weer een stapje verder gegaan, nl verkopen van ook veenvrije potgrond.
Op deze manier dragen we bij aan het behoud van veengronden waar vaak bijzondere planten en
dieren leven. Verder hebben we natuurlijk de biologisch gekweekte planten en groente. Ze zijn iets
duurder maar zijn ook sterker. Vergeet niet de grond verbetering producten die ook biologisch zijn
en daarom beter voor de grond, flora en fauna in de tuin.
In het winkeltje en bij verschillende producten ligt informatie waarvoor het gebruikt kan worden.
Ook de vrijwilligers kunnen je advies geven. Vergeet google niet. Daar kan je zelf veel info vinden..
De winkel is op 2 dagen in de week een paar uur open maar er kan buiten de openingstijden ook
nog bepaalde producten worden afgenomen, via tel. 06-3747814.
Er is ook een mogelijkheid om groenteplantjes te bestellen.
Het winkeltje wil zich vooral richten op producten die direct te maken hebben met tuinieren.
We staan open voor nieuwe ideeën en zeker ook voor nieuwe vrijwilligers, alleen met de inzet
van vrijwilligers houden we het winkeltje open en de vereniging draaiende.
Kom gerust eens lang om te kijken wat we allemaal te bieden hebben
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Tuinkeuringscommissie
Ook in 2021 heeft de tuinkeuringscommissie weer zoveel mogelijk haar rondes gelopen.
Met een beetje trage start wegens Corona. Helaas was het onderhoud van sommige tuinen
ook in 2021 teleurstellend te noemen. Een nieuw overzicht van de maandelijkse lijst waar de
tuinder hun totaal score op konden controleren bracht hier geen verandering in.
Als eigenaar van een tuinhuisje wil het nog niet zeggen dat daar ook een tuinder in schuilt.

Holland op zijn Smalst
Ook hier vind een verjonging plaats. Een aantal oudere tuinders hebben afscheid genomen van
“hun” tuin. De nieuwe jongere tuinders sluiten zich goed aan bij de hechte groep tuinders die al
decennia lang, hier hun volkstuin activiteiten uitvoeren en die samen, zonder verplichtte werkzaterdagen, met elkaar de schouders onder verschillende activiteiten zetten.

Werkzaterdag
In 2021 heeft Peter van Egmond met een ploegje coördinatoren, wederom de organisatie van
deze zaterdagen op zich genomen. Ondanks dat het soms onduidelijk was of de werkzaterdag
wel of niet door zou gaan, heeft Peter met zijn team er toch voor gezorgd dat het park er netjes
en goed onderhouden uit bleef zien. Iedere zaterdag stipt om 9 uur begonnen zij enthousiast en
wij denken dat het sociale aspect van deze zaterdagen ook heel belangrijk is.

Verzekeringen
Een rustig jaar, hier en daar wat stormschade, verder liep alles
onder toezicht van Linnea Abbo op rolletjes.

Website
In het voorjaar van 2021 ben ik met veel enthousiasme gestart met het
updaten van de website. Met hulp van de bestuursleden heb ik de oude informatie verwijderd en
veel nieuwe informatie toegevoegd. Ik heb foto's van Gerbrand mogen gebruiken om de site een
mooiere uitstraling te geven.
Tijdens het tuinseizoen ben ik wekelijks bezig met de site. Het laatste nieuws van de vereniging
voeg ik toe op de startpagina. Daarnaast vindt u alle informatie over bestuurszaken, notulen van
vergaderingen, werkzaterdagen, de kantine, aanbiedingen van 't winkeltje, activiteiten en nog
veel meer.

Het is zeker de moeite waard om de site www.vtvwijkeroog.nl regelmatig te bezoeken,
zodat ook u op de hoogte kunt blijven van het laatste nieuws.
Voorlopig blijf ik de site nog met veel plezier beheren.
Yvonne van der Kolk Tuin 137
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Faceboek
Mei 2021, we zitten nog volop in de Corona Crisis……
Wel fijn dat we zo een mooi plekje hebben op het volkstuincomplex waar we ons kunnen terugtrekken, genieten van al het moois wat de natuur en de volkstuin te bieden heeft.

Aangezien ik net mijn opleiding tot Verpleegkundige heb afgerond, heb ik wat meer tijd vrij, deze
tijd wilde ik graag investeren in de Vereniging en heb ik me aangemeld voor de functie coördinator
Social Media. In het verleden ben ik al eerder redacteur geweest van een facebookpagina, en
vond dit leuk om te doen.
Samen met Julia en Yvonne heb ik regelmatig overleg gehad en ben ik me gaan bezighouden met
Social Media. Yvonne beheert de Website en ik de Facebookpagina. En we kunnen elkaar ondersteunen of vervangen daar waar nodig.
De facebookpagina voor VTV Wijkeroog bestond al even maar moest in een nieuw jasje worden
gestoken, en zo hebben wij er gezamenlijk nieuw leven in geblazen. Sinds vorig jaar hebben we
op de pagina veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarnaast heb ik diverse uiteenlopende
vragen en verzoeken via Facebook(Messenger) binnen gekregen van leden en mensen uit de omgeving.
Erg leuk om te zien dat dit ook goed werd ontvangen door de lezers/leden. (Dit is namelijk te volgen in de statistieken van de eigen facebookpagina). In de statistieken was goed zichtbaar dat de
nieuwsberichten veel mensen wisten te bereiken. De berichten werden volop gelezen, leuk gevonden en gedeeld. Op deze manier van communiceren konden we op een snelle en eenvoudige manier veel mensen bereiken (ook de mensen die geen gebruik maken van de website) en op de
hoogte brengen van de laatste actualiteiten, aanbiedingen en evenementen.
Om de facebookpagina up-to-date en levendig te houden is input vanuit de leden en het bestuur
gewenst en te allen tijde welkom!
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Lucinda Philippo

Bouwcommissie 2021
In 2021 moest de bouwcommissie wegens overlijden afscheid nemen van Dirk de Wit.
Zijn plaats is opgevuld door Piet Anker, samen met Nel Brakenhoff en Jan Reiitenbagh
voeren zij de schouw uit van de tuinhuisjes, welke voor verkoop aangemeld worden.
Don van der Berg als bestuurslid bouw heeft zijn functie om privé redenen neergelegd.
Als opvolger van Don is George Schouten aan getreden als bestuurslid.

Naast de schouw van de tuinen voor de verkoop/overdacht zijn er ook de nodige bouwvergunningen afgegeven voor aanbouw van een pergola of uitbreiding van het tuinhuisje.
Als bouwcommissie willen wij er nog even de nadruk op leggen dat alles binnen de
geldende bouwvoorschriften uitgevoerd moet worden.

Bestuursverkiezing.
Rooster van aftreden: zittingsperiode in het bestuur is voor een periode van 3 jaar.
Functie

Naam

Jaar van
toetreding

Voorzitter

Frank Alkema

01-06-2020

Secretaris

Julia Anderies

01-01-2018

01-01-2021

Penningmeester

Joke van der Linde
Marc Bouwman

01-01-2018

01-01-2021

George Schouten
Tom Wilbrink

01-10-2021

Bestuur HOS

Bestuurslid bouw
Bestuurslid
advies

Jaar van (her)
benoeming

Jaar van
aftreden

Opmerkingen

Stilzwijgend
verlengd *
Stilzwijgend
verlengd *

01-01-2021

09-11-2021

20-04-2022

Tussentijds afgetreden

09-11-2024

* stilzwijgende verlenging heeft plaatsgevonden tijdens lockdown periode
Er is een vacature ontstaan n.a.v. het tussentijd aftreden bestuurslid bouw, gegadigden kunnen
zich voor de vergadering aanmelden bij het bestuur
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Toelichting financieel jaarverslag 2021 VTV Wijkeroog.
Het resultaat over het afgelopen jaar is lager dan in 2020. In 2020 zijn een aantal huisjes geschonken aan de VTV.
Dit heeft toen een leuke opbrengst aan verkoop tuinhuizen gegenereerd.
In 2021 zijn daar geen opbrengsten uit voortgekomen.
Je ziet wel eens van die spotjes over nalatenschap denk daaraan ook eens aan Uw tuinvereniging.
Zo langzamerhand verdwijnen alle rotte plekken een beetje uit het park. Maar nog niet juichen, de
boetes lopen weer op, wat inhoudt dat niet iedere tuinder zich aan zijn verplichte werkzaterdag
houdt en of de tuin niet naar behoren onderhoud.
Maar er wordt hard aan gewerkt aan het aanzien van het park.
In 2021 begonnen met de nieuwe plattegronden, zie hiervoor de informatie kasten en voor 2022
staan er nieuwe bewegwijzering en straatnaam borden op de planning, zodat iedereen zijn de
weg naar het te bezoeken tuintjes goed kan vinden.
Hopelijk niet de inbrekers. In 2021 zijn we daar redelijk van verschoond gebleven t.o.v. 2020. Hier
en daar een kleine inbraak of stormschade maar geen ernstige zaken.
Fijn is het dat mijn wens van 2020 om na de corona perikelen weer een normale jaarvergadering
te kunnen houden is vervuld. Na de laatste lockdown van afgelopen winter gaan we langzaam
aan naar het normale terug, betekent weer een echte jaarvergadering waarvoor alle VTV leden
zijn uitgenodigd.
Dat de VTV geen commerciële instelling is die voor de winst gaat is voor iedereen duidelijk, maar
jaarlijks moet het huishoudboekje van “de club” wel kloppen. Er kan niet meer uitgaan dan er inkomt. Aan de huidige prijsstijgingen van energie e.d. kunnen wij ook niet ontsnappen. Kostendekkend is het uitgangpunt. 2021 is het gelukt geen rode cijfers, maar de toekomst moet wel gewaarborgd blijven. Voor 2023 ligt er dan ook een voorstel van het bestuur om de contributie m.i.v. 2023
te verhogen. Misschien is dat een jaar te laat maar dat weten we volgend jaar pas.
De AVVN faciliteert in een aantal ondersteuningen, zoals ook e-boekhouding. Momenteel wordt
daar mee gewerkt, zodat dit voor toekomst gewaarborgd is.
Maar je moet het nog wel altijd zelf doen en daar gaat best wel tijd inzitten.
Nog net geen vaste baan, hoewel veel tuinders denken dat het bestuur in “dienst” is van de VTV.
Niets daarvan is waar, het is en blijft nog steeds vrijwilligerswerk.
Uw penningmeester spreekt net als vorig jaar een wens uit, n.l. dat alle nota’s 2022 voor het eind
van het jaar zijn voldaan.
Met vertrouwen naar de toekomst
penningmeester
Joke van der Linde
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EXPLOITATIE OVERZICHT TUINEN VTV en HOS
OVERZICHT TUINEN
tuinnota's 2021(incl. nog te ontv.)
ontv.boetes werkzaterdagen (2020)
ontv.boetes tuinkeuring (2020)
rente 2021
overdrachts inkomsten
verkoopopbrengst tuinhuizen
aanvullende nota's
lidmaatschappen en donaties
verzekeringen tuinhuisjes
Gemeente Velsen huur
pwn 2020/2021
verzekering opstal vtv
contributies AVVN
belasting, ozb, hoogheemraadschap
telefoonkosten/soc.media
relatiekosten
bankkosten
contributies lidmaatschappen
administratiekosten/postbus
drukwerken, porti
inbraak- brandbeveiliging EAD
vuilafvoer, eco toiletten
machineonderhoud
Parkonderhoud
Gas-licht VTV
activiteiten
HOS
saldo winst

UITG. 2020

22.531,44
44.662,64
8.542,68
2.486,16
6.773,00
557,34
698,91
279,75
609,20
835,62
1.031,76
4.662,21
2.266,28
2.889,04
1.095,80
1.950,46
4.843,31
3.581,27
4.635,23
114.932,10

INK. 2020
UITG. 2021 INK. 2021
101.347,02
103.887,00
1.575,00
2.175,00
405,00
360,00
0,00
0,00
5.610,00
3.570,00
5.323,08
0,00
117,00
0,00
555,00
455,00
22.922,00
45.410,00
8.735,00
2.511,00
7.022,00
686,00
841,00
626,00
410,00
495,00
683,00
2.662,00
3.655,00
4.518,00
608,00
2.622,00
2.173,00
374,00
889,00
2.605,00
114.932,10
110.447,00 110.447,00

EXPLOITATIE OVERZICHT KANTINE en ACTIVITEITEN
OVERZICHT KANTINE
Opbrengsten kantine verkopen

UITG. 2020

INK. 2020
UITG. 2021
9.714,53

gas-licht kantine
inkopen dranken
kantine kosten
overige inkopen kantine

1.020,41
4.051,25
604,08
3.187,83

1.975,00
4.434,00
1.215,00
3.469,00

Saldo winst

850,96
9.714,53

49,00
11.142,00

9.714,53

INK. 2021
11.142,00

11.142,00

EXPLOITATIE OVERZICHT WINKELTJE
OVERZICHT WINKEL

UITG. 2020

verkopen

INK. 2020

UITG. 2021

8.057,53

overige inkopen
inkopen tuinwinkel
inkopen via VTV
onderhoud winkel

saldo winst

297,26
1.286,41
2.779,32
1.197,83
2.496,71

Totalen

8.057,53

INK. 2021
11.528,00

675,00
3.483,00
8.612,00
0,00
1.242,00
8.057,53

12.770,00

12.770,00

EXPLOITATIE OVERZICHT GAS-VERKOOP
OVERZICHT GASVERKOOP

UITG. 2020

INK. 2020

UITG. 2021

verkopen
Inkopen Vos & Bakker

9.410,00
7.280,01

10.669,00

saldo winst

2.129,99

1.071,00

Totalen

9.410,00

EINDBALANS
inventarissen
vervangingsreserve
saldo balans
voorraad kantoor
voorraad kantine
voorraad winkel
voorraad gasflessen
algemene reserve
kas VTV
kas winkel
kas kantine
kas gasverkoop
rabobank betaal rek.
rabobank spaar rek.
rabo pin rekening
vordering voorgaande jaren
nog te ontvangen tuinnota's 2020
nog te betalen posten
vooruitbetaald huur
verrekeningen
resultaat 2020

9.410,00

INK. 2021
11.740,00

11.740,00

11.740,00

activa 2020 passiva 2020 activa 2021 passiva 2021
8.101,10
8.101,00
3.673,21
3.673,00
61.789,34
71.911,00
256,65
256,00
938,53
938,00
3.843,70
5.756,00
735,00
1.111,00
3.225,00
3.225,00
1.096,53
988,00
1.554,93
1.189,00
1.189,71
1.452,00
0,00
1.040,00
10.254,10
3.874,00
41.260,76
48.000,00
369,96
1.933,00
2.232,87
1.439,00
2.224,71
3.515,00
3.095,53
4.948,00
500,00
700,00
1.000,00
10.121,89
2.481,00
78.731,76
78.731,76
83.265,00
83.265,00

BEGROTINGSVOORSTEL 2022
VTV WIJKEROOG BEGROTING 2022
uitgaven
inkomsten
contributie VTV* en HOS
27.850,00
tuinhuren incl. verzekering/ed
81.500,00
inschrijf & overdracht ontvangsten
3.000,00
contributie AVVN
7.500,00
Gemeente Velsen
45.000,00
verzekering huisjes
23.000,00
waterkosten
8.500,00
verzekering opstal vtv
2.500,00
relatie kosten
750,00
vrijw. bestuur/kantine/werkzaterdag
3.850,00
activiteiten
1.500,00
bank kosten
250,00
diversen onderhoud complex vtv
5.000,00
kantoorkosten/adm kosten
3.000,00
vervangingsreserve
4.000,00
eco troiletten
5.500,00
reservering regenwaterafvoeren
2.000,00
totalen
112.350,00 112.350,00
* hierin opgenomen de voorgestelde contributie verhoging

ADDENDUM

EXPLOITATIE OVERZICHT WINKELTJE
OVERZICHT WINKEL

UITG. 2020

verkopen
overige inkopen
inkopen tuinwinkel
inkopen via VTV
onderhoud winkel

INK. 2020

UITG. 2021

8.057,53

saldo winst

297,26
1.286,41
2.779,32
1.197,83
2.496,71

Totalen

8.057,53

INK. 2021
11.528,00

675,00
3.483,00
5.786,00
0,00
1.584,00
8.057,53

11.528,00

11.528,00

Hierbij zoals besproken ons verslag
Bij het opmaken van de stukken 2021 voor het winkeltje, is een negatief
saldo van € 1242 geconstateerd door de penningmeester.
Naar aanleiding van deze signalering is de boekhouding van het winkeltje
nogmaals doorgenomen.
De conclusie die getrokken kan worden is als volgt:
De voorraad is geteld op 6 december 2021 en aangereikt aan de penningmeester.
Op 8 december 2021 is de voorraad levering voor 2022 aangeleverd.
Waarvan Nota gedateerd 31 december 2021
Deze voorraad levering vertegenwoordigd een waarde van € 2826,09,
Deze is opgenomen als inkopen van 2021.
De inkoop 2021 dient met deze gegevens gecorrigeerd te worden

P.S. opmerking bestuur.
volledige correktie n.a.n. bovenstaande op de jaarrekening volgt
met de jaarcijfers over 2022

Op 4 januari 2021 was het
60 jarig jubileum van VTV

Wijkeroog.
Helaas konden we dat niet
vieren !!!
Gaan we voor 60+ 1 Of op
naar de 65 jaar in 2026 ?
Alle vrijwillige inzet van onze
commissies en leden, hartelijk bedankt
Het bestuur

