
 Volkstuindersvereniging Zandvoort, Duinpieperspad 2, 2041XZ Zandvoort 

 AGENDA Algemene Leden Vergadering (ALV) zaterdag 21 mei 2022 9.30 uur. 

 1.  Vaststelling agenda 
 2.  Mededelingen 
 3.  Kort jaarverslag bestuur 
 4.  Vaststelling notulen ALV 25-9-21 
 5.  Vaststelling Resultatenrekening 2021 (+ Begroting 2023) 
 6.  Projectkosten 
 7.  Ingekomen stukken leden 
 8.  Vacatures commissies/bestuur 
 9.  Gouden schoffel en vrijwilliger van het jaar 
 10.  Rondvraag 

 1. De voorzitter opent de vergadering 

 2. Mededelingen 

 ●  in memoriam 
 ●  indexeren huur + contributie 

 Van de Penningmeester: 
 De totale oppervlakte van alle tuinen is 25.645 m2. We komen in 2022 € 713 tekort. Elke cent verhoging levert dus 
 € 256 op. Als we in 2023 van € 0,60 naar € 0,65 per m2 gaan, dan geeft dat een meeropbrengst van € 1.282 en 
 lopen we weer even vooruit. Daarna kunnen we, afhankelijk van prijsstijgingen de gemeente volgen. De contributie 
 is ook al weer even blijven steken op € 35. Een verhoging naar € 36 zal circa € 200 extra opleveren. Maar het 
 belangrijkste is toch wel dat de ontvangen huur in de pas loopt met de betaalde huur. 

 ●  opzeggen AVVN: u kunt uw stem geven op het stemformulier. 
 Opzeggen lidmaatschap AVVN. de reden hiervan is dat wij als bestuur hebben ondervonden dat het lidmaatschap 
 niet heeft gebracht wat wij ervan verwacht hadden, en daarom   geen toegevoegde waarde heeft voor onze 
 vereniging. En dit ook voor onnodig hogere kosten leidt voor onze leden. 

 ●  de zomer komt eraan, houd rekening met elkaar (geluid, rook etc.) 
 ●  Jolanda 2de secretaris + groen 
 ●  feest 50 jaar 

 3. jaarverslag bestuur 
 Tuinjaar 2021, een beknopt overzicht 

 ●  corona perikelen… creatieve oplossingen bedacht 
 ●  nieuwe hekken via gemeente gekregen 
 ●  grote bomen gesnoeid op diverse tuinen 
 ●  diverse keren houtsnippers via gemeente geregeld 
 ●  compost via gemeente geregeld 
 ●  bomen aan de dijk gedeeltelijk gesnoeid/gekapt; via gemeente geregeld 
 ●  WBTR ingepast in statuten en akkoord leden 
 ●  diverse rondleidingen gegeven aan kandidaatleden 
 ●  vrije tuinen weggegeven 
 ●  nieuw boekhoudprogramma + penningmeester 
 ●  algemene pompen (worden) gerepareerd 
 ●  parkeerplaatsen onkruidvrij gemaakt door gemeente 
 ●  toiletgebouw, toiletten ontstopt door gemeente 
 ●  veel mooie schaaldelen ingekocht 
 ●  NL DOET deelname (opknappen Jeu de Boulesbaan) 
 ●  Algemeen onderhoud georganiseerd 
 ●  toiletten op 2de parkeerplaats via gemeente geregeld (inclusief schoonhouden) 
 ●  compost workshop via Marc Siepman 
 ●  kastenwand keuken gekregen via Pluspunt 
 ●  Mindervaliden beugels geregeld via gemeente voor binnen én buiten toiletten 



 ●  nieuwe stoelen kantine 
 ●  houten infobord eerste parkeerplaats klaar 
 ●  opruimdag georganiseerd 

 4. Vaststellen notulen ALV 21-9-21 
 De notulen van de afgelopen Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn terug te vinden op de website: 
 Lees ze daar goed door en geef uw stem op het stemformulier. 
 De papieren (stemgerechtigde) leden (lees tuinders) kunnen indien gewenst deze ook op papier afhalen in de kantine. 

 5. Vaststelling/stemmen Resultatenrekening 2021  (zie  bijlagen onderaan dit document) 
 De kascommissie is akkoord, hun verslag staat op de website. 

 6. Projectkosten 

 7. Ingekomen stukken leden 
 geen. 

 8. Vacatures commissies/bestuur 

 Marco Langebeeke verlaat de kascommissie; hij blijft wel de website beheren. 
 Mieke Rossenaar stelt zich kandidaat. U kunt haar uw stem geven op het stemformulier. 
 “  Ik ben Mieke Rossenaar, nieuwe tuinder op tuin 59. 
 Voor mijn pensionering per 1 maart van dit jaar heb ik 20 jaar bij de Belastingdienst gewerkt. 10 jaar in de aangifte regeling 
 Vennootschapsbelasting en 10 jaar als opsporingsambtenaar. Daarvoor heb ik diverse functies in het bedrijfsleven gehad. Ik 
 stel me beschikbaar als lid van de kascommissie”. 
 + 
 Deborah v/d Mije stelt zich kandidaat als eerste secretaris; zij heeft zich in de laatste nieuwsbrief al voorgesteld (Jolanda 
 Meier blijft voorlopig aan als tweede secretaris). 
 U kunt haar uw stem geven op het stemformulier. 
 + 
 Charles Keur, Greet van Duijn en Marianne Visser willen graag voor een tweede termijn actief blijven in het bestuur. U kunt 
 hen uw stem geven op het stemformulier. 

 9. Gouden schoffel en vrijwilliger van het jaar, wie zijn dit jaar onze toppers? 
 Uitreiking prijzen. 

 10. Rondvraag 

 Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: heeft u vragen? Stel ze per mail vóóraf aan de ALV via de secretaris. Dit 
 geeft het bestuur tijd om het antwoord voor te bereiden (of al te geven via mail) en scheelt héél veel tijd op de ALV zelf. 



 Deze versie is ook op de website terug te lezen. 



 Toelichting op het resultaat VTVZ 2021 en de Balans per 31 december 2021 
 Over 2021 is een negatief resultaat behaald van € 1.331. Dit resultaat is tot stand gekomen na dotatie van van € 1.163 aan 
 de bestemmingsreserve  Groot Onderhoud  ten laste van  het negatieve resultaat van € 168. In vergelijking met 2020 is dit 
 een uitkomst waarover we tevreden kunnen zijn. Zeker als we bedenken dat we in 2021 nog te maken hadden met de 
 Corona crisis. 
 In het cijfermatige overzicht worden de opbrengsten en uitgaven vergeleken met de vergelijkbare cijfers uit 2020. 
 In deze toelichting wordt een verklaring gegeven van opvallende afwijkingen. 
 In dit cijfermatige overzicht is tevens een kolom  Begroting 2022  toegevoegd. 

 Inkoop tuinhuur:  de aan de gemeente betaalde huur  2021 is bijna € 500 hoger ten opzichte van het totaal van de 
 ontvangen huren. Dit punt zal in de ALV worden besproken. 

 Onderhoud gebouwen en terrein:  specificatie is bijgevoegd 

 Klein gereedschap:  afwijking is vooral terug te voeren  naar 2020. 

 Vergaderkosten:  hogere kosten in 2021 door meer printwerk  en huur ruimte voor de ALV. 

 Gemeentelijke belastingen:  afwijking is ontstaan door  extra kosten in 2020 vanwege leges kapvergunning (€ 88) 

 Assurantiepremies:  In 2020 is een rechtsbijstandverzekering  afgesloten, omdat de ervaring met de AVVN op juridisch 
 gebied te wensen over liet. Dat betekent dat in de ALV zal worden voorgesteld te stoppen met contributie betaling 
 aan de AVVN. 

 Specificatie betaalde assurantiepremies 2021: 
 Rechtsbijstand  208,22 
 Ondersteuning bij invoering WBTR, eenmalig  145,20 
 Aansprakelijkheid bestuur  182,41 
 Opstal en inboedel 11/12 deel  529,65 
 Aansprakelijkheid bedrijf 11/12 deel  211,31 
 Totaal  1.276,79 

 Balans activa: 
 Vooruitbetaald € 8.460 
 1  e  termijn huur 2022 gemeente Zandvoort € 8.050 
 verzekeringspremie 2021 (bedrijven opvang) € 410 

 Balans, passiva: 
 crediteuren € 53 
 bankkosten 4  e  kwartaal 2020 € 29 
 te verrekenen kantine inkopen uit 2020 € 24 

 Investeringen/Afschrijvingen: 
 In juli 2021 zijn 50 nieuwe kantinestoelen aangeschaft voor totaal € 1.530. In september 2021 is een elektrische kruiwagen 
 aangeschaft voor een bedrag van € 1.018. tot slot is in november een nieuwe koelkast t.b.v. de kantine gekocht voor een 
 bedrag van € 549. Alle hiervoor vermelde nieuwe aankopen worden in 5 jaren (60 maandelijkse delen) afgeschreven.De 
 overige afschrijvingsposten betreffen investeringen die in het verleden zijn gedaan, waaronder dak kantine (72 maanden) 
 en de cv installatie (96 maanden). 

 Desinvestering: 
 In maart 2021 is de trekker verkocht voor € 2.150. De boekwaarde bij verkoop bedroeg nog € 2.771, als gevolg waarvan 
 een boekverlies van € 621 is ontstaan. Dit boekverlies is verwerkt als extra afschrijving. 

 Projectkosten:  De projectkosten/uitgaven 2021 zijn  verantwoord onder de diverse kostensoorten, alsmede onder de 
 investeringen. 

 Toelichting op de begroting 2022 (resultatenrekening) 
 Voor het opstellen van de begroting 2022 is in grote lijnen de resultatenrekening over 2021 gevolgd. Slechts op plaatsen 
 waar in 2021, of in 2022 afwijkingen waren of worden verwacht, is een toelichting gegeven. 



 Verkoop – en inkoop tuinhuur: 
 De aan de gemeente betaalde huur 2022 is ruim € € 700 hoger ten opzichte van het totaal van de ontvangen huren. Voor 
 2023 en volgende jaren zal een indexering worden toegepast. 

 Diverse baten en lasten:  er is een bedrag van € 450  gereserveerd om het totaal van de borgsommen weer op het juiste 
 niveau van € 15.300 te brengen. (102 tuinen x € 150). Op dit moment ontbreekt er een bedrag van € 450. Deze bedragen 
 zijn in het verleden ten onrechte als negatieve kosten geboekt bij grote opruimacties. (de borg is niet teruggestort maar in 
 mindering gebracht op de gemaakte kosten) 

 Bankkosten:  deze zullen toenemen als gevolg van de  intensivering van de poortwachtersrol van banken. 
 Daarnaast zullen de kosten licht stijgen door het gebruik van automatische incasso. 

 Juridische kosten:  hier zijn begroot de kosten die  voortvloeien uit de invoering van de WBTR, zoals het jaarlijks 
 abonnement uitvoeringsorganisatie WBTR en de (éénmalige) notariskosten van de statutenwijziging. Het abonnement 
 WBTR is inmiddels beëindigd. 

 50 jarig Jubileum VTVZ:  de kosten van diverse activiteiten  in verband met het jubileum zijn begroot op € 1.500. 

 Projectkosten 2022: 
 Nieuwe sloten op de toegangshekken, gevolgd door de aanschaf van 102 nieuwe sleutels en nog eens circa 180 
 aangevraagde extra sleutels. Deze kosten zijn tevens in de reguliere begroting 2022 opgenomen. Over de overige geplande 
 projectkosten moet besluitvorming nog plaatsvinden. 

 Kosten bijlage onderhoud: 



 VOLMACHT stemmen Algemene Ledenvergadering 21-5-22 

 Volkstuindersvereniging Zandvoort 

 Ondergetekende: 

 Naam: 

 Tuinnummer: 

 Geeft hierbij volmacht aan: 

 Naam: 

 Tuinnummer: 

 Teneinde: 

 Namens Volmachtgever alle rechtshandelingen te verrichten die Gevolmachtigde noodzakelijk of wenselijk acht, tijdens de 
 Algemene Ledenvergadering van 21-5-22. 

 Met inachtneming van het volgende: 

 1. Deze volmacht omvat alle zaken van en rechtshandelingen namens Volmachtgever. 

 2. De Gevolmachtigde zal bevoegd zijn om als wederpartij van Volmachtgever op te treden. 

 3. Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. 

 Aldus getekend te Zandvoort, 
 datum: 

 Volkstuindersvereniging Zandvoort 
 Duinpieperspad 2, 2041XZ Zandvoort 



 STEMBILJET 
 Middels dit stembiljet breng ik mijn stem uit op de Algemene Ledenvergadering van 21-5-22. 

 WAT  VOOR  TEGEN 

 Akkoord notulen 2021 

 Akkoord resultatenrekening 2021 

 Opzeggen AVVN 

 Mieke Rossenaar kascommissie 

 Charles Keur voorzitter 

 Greet van Duijn vice voorzitter 

 Marianne Visser algemeen bestuurslid 

 Deborah v/d Mije eerste secretaris 

 Volkstuindersvereniging Zandvoort 
 Duinpieperspad 2 
 2041XZ Zandvoort 

 Indien u niet aanwezig kunt zijn op de vergadering kunt u: 
 –  een mede-tuinder machtigen om vóór u te stemmen via bijgaande machtiging, 
 – kunt u dit stembiljet inleveren bij de kantine (brievenbus in gesloten enveloppe)  t.a.v. het stembureau, 

 Doe dit  vóór 19 mei  zodat uw stem meegenomen wordt  naar de ALV. 

 Let op: elke tuin heeft één stem, dit stembiljet is dan ook uniek en mag niet gekopieerd. 
 Bewaar hem dus goed. 


