
                                                                                                                         

  
Secretariaat; 
Mw. M.I. de Hooge. 
Soestdijksekade 478. 
2574 BZ.  Den Haag. 
 

Verslag van de Algemene leden vergadering zaterdag 09 april 2016  
Aanvang;  11.00 uur. 
 
Afwezig met  kennisgeving: dhr. E.M.. Behm, dhr. K.Kulk, dhr. M. Leenders, dhr. A. 
Kester, Dhr. G.d’ Angelo, mw. H. Verlind, dhr.A. Tafuni, dhr. W. Heijsteeg, dhr.A. van 
Bergenhenegouwen. Dhr. E. Behm, dhr. R. Smit en mw. H. Giezeman 
 
Aanwezig waren: 35 leden. 
 
 
Agenda. 
 

1. Opening 
 

- Andre Rietvelt opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Mededelingen. 
 

- Andre stelt Dhr. H. Vonk voor als nieuw bestuurslid, hij wordt met algemene stemmen 
aangenomen. 

- Rooster van de werkbeurten zijn op de prikborden opgehangen en iedereen wordt 
verzocht deze te lezen en zich te melden bij de desbetreffende begeleider. 

 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering  d.d. 17 oktober 2015 

 
- Dhr. Briedé heeft geen mail binnen gekregen over de mail en krijgt die als nog. 
- Verslag is goedgekeurd. 

 
4. Verslag kascontrole. 

 
Kascommissie bestaande uit Wim Heijsteeg en Toos Sies hebben op 26-maart vast 
gesteld dat de 2e helft van 2014 bij de administrateur is zoek geraakt. Niet bij de 
penningmeester. Op de najaarsvergadering is dit door de penningmeester aan de 
leden medegedeeld, dit had tot gevolg dat eind 2015 geen kascontrole heeft plaats 
gevonden en de boeken van 2014 zonder controle door de penningmeester zijn 
afgesloten. De penningmeester heeft de kascommissie verzocht de controle tot 
voorjaar 2016 uit te stellen in de hoop dat de ontbrekende financiële stukken 
gevonden zouden worden. Dit is echter niet gebeurt. De boekhouding werd door 
een externe partij gedaan dit is niet zoals wij dit zouden willen. Het bestuur heeft 
inmiddels besloten om de boekhouding in eigen beheer te nemen en te stoppen 
met de externe partij.  
Gecontroleerd is met behulp van de bij en afschrijvingen van de bankafschriften. Er 
zijn geen afwijkingen gevonden en de kascommissie verzoekt dan ook de 
penningmeester en het bestuur decharges te verlenen voor de gevoerde 
administratie beleid van 2015. 



 
5.  Decharge penningmeester en bestuur is verleent. 

 
6. Begroting 2016 deze was is het najaar 2015 al goed gekeurd die wordt dus niet 

behandeld. 
De administrateur had alle onkosten en uitgave in vele onderdelen opgesplitst. 

Peter wil de administratie vereenvoudigen en wat inzichtelijker maken. 

Verzoek om de contributie niet meer voor januari van het lopend jaar. In januari krijgt 

iedereen een rekening en dan graag de storting van de contributie. 

Er waren wel meer inschrijvingen van de tuinen. Kiemhut blijft hetzelfde. Inkomsten 

van de kantine valt tegen want er zijn alleen inkomsten van activiteiten zoals 

ledenvergadering ed. Het tuinblad hebben we niet meer dus die valt er volgend jaar 

af. We hebben geen adverteerders meer dus daar zijn ook geen inkomsten meer van. 

We gaan ook niet meer investeren in de kantine deze bedragen gaan naar de 

reservering voor de pomp. 

 
7. Penningmeester – Peter van der Hoeven blijft. 

- 2e secretaris – Theo Zuiderwijk blijft 
 

- Andre verzoekt Jan de Vreede om naar voren te komen om hem een ere-oorkonde te 
overhandigen voor 25 jaar tuin lidmaatschap. 

 

- Leen Grootveld, die altijd de toilettenen de kantine onderhoud en schoonmaakt, heeft 

een herseninfarct gehad. Er wordt verzocht om iemand die wil helpen om het 

tijdelijk voor Leen Grootveld te doen 

 

- Ook voor de lief en leed zoeken we een tuinlid die het wil overnemen daar Jolanda 

het even niet meer kan doen. Op dit moment neemt Emmy de honneurs waar 

maar we zoeken natuurlijk een blijven de oplossing. 

 

- Het bestuur heeft een paar maal een oproep gedaan of er iemand was die net als Jan 

Scherpenzeel plantjes wilde kweken voor de vereniging. Daar is helaas geen 

reactie op gekomen. We hebben besloten de grote kas in de verhuur te doen 

voor telkens een periode van 1 jaar. Dit betekent niet dat we de kas nu kwijt zijn 

maar mocht er iemand komen die plantjes voor de vereniging wil gaan kweken 

zullen we dit zeker doen. 

 

- 26 maart is er een schouw gedaan over het gehele complex, bij deze wil ik ook 

degene die mee hebben gelopen bedanken. We zijn namelijk door de Haagse 

bond aangeschreven dat we voor 2020 alle asbest gesaneerd moeten hebben. 

 

De tuincommissie samen met mij even goed gekeken en gelukkig is het asbest dat 

op een dak lag vorig jaar verwijderd. Dit was de grootste hoeveelheid. Voor de rest 

zitten er onder de kas van die grijze plaatjes, dit is asbest. Andre is gekwalificeerd om 

het asbest te ontdekken en advies te geven hoe het veilig te verwijderen. Bij deze 

dus ook de oproep om het asbest veilig te verwijderen of hulp te vragen aan het 

bestuur. Aan de Binckhorstlaan kun je speciale plastic zakken halen om het asbest in 

te doen en daar weer af te leveren. Verder is het ook zo dat als er een tuin verkocht 

gaat worden en er is asbest aanwezig, moet dit eerst afgevoerd zijn anders kan er 

geen taxatie plaatst vinden. De gemeente komt in 2018 controleren. 

Rita vraagt of er tijdens de schouw op asbest een lijst is gemaakt en of iedereen waar 

asbest gevonden is daar ook een bericht van krijgt. Dit wordt door Theo aan de 

tuinleden gestuurd.  



Jan de Vreeden vraagt of er kosten aan zitten om die zakken te halen. Andre verteld 

dat wij als vereniging wel kosten moeten betalen maar dat je als particulier 

waarschijnlijk een heel klein bedrag moet betalen.   

 

8.  Rondvraag 

 

- De tuinbeurten die voor vandaag stond gepland was wel door gestreept maar kan dit 

ook op de website worden aangepast. 

Het is in het bestuur besproken want de combinatie met de algemene 

ledenvergadering en de tuinbeurt kwam niet zo goed uit. 

- Dirk wil weten wat er met de mensen is gebeurd die geen werkbeurt hebben gedaan. 

Andre verteld dat de score die gehaald is 98% is en dat de overige 2% is van 

tuinleden die een geldige reden hebben zoals, boven de leeftijd ed. 

We willen dit ook volgend jaar halen. 

- Dirk vraagt wat er gebeurt met de tuinleden die op zondag toch met stroom machines 

herrie maken. 

- Peter geeft aan dat op zondag geen lawaai gemaakt mag worden.  

Er wordt afgesproken dat we op zondag geen stroom hebben en de zondag rust 

in acht genomen moet worden. 

- Wil geeft aan dat er tuinafval verbrand wordt, dit mag absoluut niet. 

- Aad Briedé geeft aan dat er toch weer vuil gestort wordt aan de achterkant. Dit mag 

niet en André wil daar graag de namen van hebben zodat hij daar actie op kan 

nemen. 

- Rolff: De meeste ingangen van de tuinen zijn te klein om met een brancard op te 

rijden. Men moet daar zelf opletten dat de ingang groot genoeg is. 

- Mevr. Jansen geeft aan dat de buren (niet van de volkstuin) snoeit de takken niet en 

die hangen helemaal over het complex. 

- Andre verteld dat we dit jaar nog een nieuw toegangshek krijgen van de gemeente. 

Er is ook een ander slot geplaatst zodat iedereen de kantine in kan om koffie en 

frisdrank  te kopen met muntjes. Deze zijn tijdens de spreekuren te verkrijgen. 

 

9.  Sluiting 

 
Namens het bestuur. 
 
De secretaris  
Marijke de Hooge 
 
Het jaarverslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld. 


