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Bestuur 

 

Commissies, werkgroepen en medewer-
kers 
 
Verzekeringszaken-inschr. Nw. leden 
Joop Moes (tijdelijk)  tel. 0651734104 
email verzekering@amstelglorie.nl 
Ook tijdens inschrijving nw leden elke 1e maandag v.d. 
maand in het clubgebouw van april/september van   
19—20  uur. 

 
Werk-en Beplantingscommissie 
Wim Hemker voorzitter a.i.  
Frank de Bruijne Marian Osnabrug 
Jan Mos  Bèhr de Ruiter 
Peter v.d. Jagt Trudy Ruardy 
 
Bouw– en Taxatiecommissie 
Henk Span    Jan Koens 
Marcel de Boer Petra Metselaar  
Hans Levendig  vz Abe Stremler 
Klaas Kan 
 
Werfcomité 
Jos Nelen   Peter Brouwer 
 
Waterleidingen 
Henk Lange  vz    
 
Logeerhuis 
Fredu Samethini coördinatie 
. 
Ontspanningscommissie 
Max Looy   Sonja Brouwer 
Jan van Rietbergen Joyce Maas 
Claudia Looy 
 
Barcommissie 
Marijke Looy  Jan van Rietbergen 
Ben Busch    
  
Tuin Onderhouds Commissie 
Monique  Scheelings Jose Meerman 
Wim Splinter ged. Bestuur 
 
Kascommissie 
Henk Span  Hans Deltenre 
Rita van Veen 
 
Inkoop 
Joop Moes (tijdelijk) Henk Lange (tijdelijk) 
 
ARBO coördinator 
Wim Splinter 
  
Werkgroep Educatie Scholieren 
(coordinatie)    
Ronald Hamel   
 
Beheer Website 
Joop Moes 
 
 

B e s t u u r 
Wim M. Splinter 
Voorzitter  ad interim  tuin 173  
Madeleine de Vries tuin 052 
1e secretaris 
Loes de Boer – van Dijk             
2e secretaris         tuin 285 
Joop Chr. Moes                              
Penningmeester        tuin 205 
Jelle Bosma   tuin 063 
lid 
Gert-Jan Rietveld  tuin 423 
lid  

Het  bestuur en commissies zijn voor 
elke tuinder iedere  eerste donderdag-
avond van de maand beschikbaar van . 
19-20 uur. 
 
Inkoop 
De inkoop is vanaf eind maart tot ca. eind 
september iedere zaterdag geopend vanaf  
10.00  tot 12.30 uur en zie voor verdere ope-
ningstijden en  aanbiedingen het winkel-
raam. 
 
Toko 
De toko is in principe geopend vanaf april 
t/m september . Maar let op de openingstij-
den. 
 
Vuilnis 
Op de zaterdagochtend en de dinsdagavond 
in de maanden april t/m september kan 
(uitsluitend huishoudelijk) afval worden ge-
deponeerd in de containers.  
Dus GEEN houtafval, metaal, tuinafval,  
compost en andere zaken die niet in een 
plastic vuilniszak thuis horen. M.i.v. 1 okto-
ber dient u uw vuil afval zelf af  te voeren. 
Grof vuil kunt u kosteloos af te voeren naar  
het depot van Stadsdeel Oost aan de Rozen-
burglaan, of in overleg met de Bouw-/
Werfcommissie tegen betaling van stort-
kosten op de parkeerplaats van Amstelglo-
rie, 
 
Redactie mededelingenblad 
Adje Interim Gedel. Bestuur: Joop Moes 

Tuingroep Amstelglorie  
Jan Vroegopsingel 7 
1096 CN  Amsterdam 
telefoon 020- 6936228 
Web-site:www.amstelglorie.nl 
Mail: info@amstelglorie.nl 
Werk- &Bepl. Comm.  
wbc@amstelglorie.nl 
Bouwcommissie: 
Bouwcommissieag@gmail.com 



Tuingroep Amstelglorie 
  Voorjaar 2013 Pagina   3 

 



Tuingroep Amstelglorie 
  Voorjaar 2013 Pagina   4 

 

Algemene ledenvergadering 
 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de 60ste algemene ledenvergadering van de volkstuin-
vereniging Amstelglorie, welke wordt gehouden op vrijdag 17 mei 2013 in het clubhuis 
aan de Jan Vroegopsingel 7 te Amsterdam. 

 
Aanvang    :   19.30 uur         Zaal open :   19.00 uur 

 
Agendapunten voor sub. 11 dienen uiterlijk eind april  in het bezit te zijn van de secre-
taris.  
Het bestuur rekent op uw aanwezigheid en wenst u een prettige vergadering toe.  Tij-
dens de vergadering wordt geen alcohol geschonken en  is roken niet toegestaan. 
 
 

1. Opening. 
2. Bestuursmededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Spreektijd afgevaardigde Bondsbestuur 
5. Goedkeuring notulen ledenvergadering 11 mei 2012 (blz. 7-9) 
6. Verslag secretaris 2012 (blz. 6) 
7. Financieel verslag 2012  (blz. 11 e.v.) 

(Vragen over de jaarrekening kunnen uitsluitend tot 1 week voor de jaarvergade-
ring schriftelijk worden ingediend bij de penningmeester (info@amstelglorie.nl). 
Vragen, welke tijdens de vergadering worden gesteld kunnen mogelijk op later 
tijdstip worden beantwoord)  

8. Verslag kascommissie  (blz. ) 
9. Beleid bestuur over 2012 
10. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en niet herkiesbaar: Madeleine de Vries 

(secr). Het bestuur stelt de vergadering voor om Saskia Marcus (tuin 135) te be-
noemen tot secretaris. De overige bestuursleden blijven aan. 

11. Jaarverslagen commissies en werkgroepen en (her)benoeming leden. 
 Werk- en Beplantingscommissie   

waaronder de Tuin Onderhouds Commissie (blz 16)     
 Bouw- en taxatiecommissie      
 Inkoopcommissie  (blz. 19) 
 Waterleidingcommissie       
 Commissaris verzekering/inschrijving (blz 10)      
 Projektgroep Natuureducatie  
 Logeerhuis  (blz. 16/17)        
 Jeugd- en Ontspanningscommissie  en Barcommissie (blz. 18 )  
11. Door leden in te brengen agendapunten. Deze dienen vòòr 1 mei 2012 schriftelijk 

te worden ingediend bij het bestuur, voorzien van argumentatie en onderbouwing. 
12. Behandeling beschrijvingsbrief Bond van Volkstuinders  
13. Verkiezing kascommissie 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
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AMSTELGLORIE IN 2012 
 
Volkstuinieren is voor u allen een plezierige bezigheid; lekker rommelen in de tuin, bij mooi weer genieten met 
een drankje bij de hand, met familie en vrienden, het lijkt een plaatje. 
Dat is het ook, maar soms wordt dat plaatje een beetje flets. In 2012 was het weerkundig niet te best gesteld. 
Veel nattigheid en weinig zon.  Op het laatst wordt je daar een beetje chagrijnig  van. Helaas hebben we het 
weer niet in de hand. We hopen, dat 2013 ons met meer zonne-uren zal bedelen. 
 
Wat telkenjare voor veel  rompslomp zorgt zijn de onwelkome bezoekjes aan ons complex door het  gilde der 
laffe dieven. Het is heel dapper om ‘s nachts op een verlaten tuinpark deuren en ramen open te breken om  op 
zoek te gaan naar… ja naar wat, want een beetje tuinder laat geen waardevolle spullen achter. Nieuw was het 
dat er voor een paar kilo’s aan koperen leidingen werd gestolen, met veel geweld van de muren gerukt. In 2012 
werd voor een bedrag van  € 11.500 aan schade uitgekeerd.  Ook  in het clubhuis werd weer ingebroken. 
Eind december werden er uit de werf 5 kettingzagen ontvreemd, 2 weken later nog eens de 3 vervangende ma-
chines. Het is om gek van te worden. Je hebt het niet in de hand. 
 
Dan zijn er vele zaken, die we wel kunnen beïnvloeden. Dat moet ook wel, want het runnen van een groot tuin-
park als het onze, is geen sinecure. Daar heb je een stevige ploeg mensen voor nodig, die dat met veel inzet en 
plezier voor elkaar wil krijgen.  
 
Bestuurlijk hebben we een toch wel tumultueus jaar achter de rug. Dat bleek al tijdens de ledenvergadering  van 
mei 2012.  Het bestuur stelde een reorganisatie voor van de Werk- & Beplantingscommissie maar kreeg de 
commissie en ook de vergadering niet mee, waardoor de bestaande situatie voorlopig gehandhaafd bleef.  
Ondertussen zou het bestuur op zoek gaan  naar een alternatief .  Dat is tot op heden nog niet gevonden. 
 
Om de leden meer te betrekken bij Amstelglorie en ook eens buiten de corvée-uren iets voor het park te doen, 
had Frank Glim in 2011 het initiatief  genomen om via een website tuinders te animeren om zich voor korte klus-
sen op te geven of zelfs met ideeën te komen om iets voor elkaar te krijgen. Tijdens de ledenvergadering van 
2012 hield hij een presentatie. De site  amstelglorieklussen.nl ging de lucht in. Jammer genoeg  viel de response 
bitter tegen.   
 
Wat betreft de bouwweg: die ligt er nu en is in gebruik. Een fietspad zal er nooit komen, maar wel komt een 
nieuw aan te leggen extra afslag van de A10, die vanaf het metro-tunneltje richting RAI de ringsloot als grens 
krijgt. Wij blijven constructief in gesprek met ProRail.  
 
Begin september stapte Adriaen de Haer  als voorzitter op..  Wim Splinter neemt de functie voorlopig waar.  De 
bezetting van het bestuur na 2013 loopt dramatisch terug door het bereiken van de pensioengerechtigde  leeftijd 
van een 3-tal leden, waaronder de penningmeester. Dat biedt perspectief voor een enthousiaste boekhouder 
onder onze leden. Ook de functie van voorzitter komt dan vrij. Wilt u Amstelglorie echt ondersteunen kom eens 
praten en loop een poosje mee.   
 
Er werd vruchtbaar samengewerkt met het Stadsdeel Oost wat betreft het regelen van kapvergunningen voor 59  
bomen, op het openbaar deel, maar ook bij tuinders op de tuin. In 2013 zijn al deze bomen geveld.  
 
Als service aan de tuinders werden 17 plekken aangewezen, waar snoeihout kon worden gedeponeerd, dat dan 
ter plekke verhakseld kon worden.  Slechts enkelen situeerden de stortplaats buiten de rode linten. Door mecha-
nische problemen en de langdurige sneeuw is pas begin april alles weggewerkt. De vrijwillige hakselaars harte-
lijk bedankt voor hun inzet.  
 
De afdeling infra was druk bezig met het onderhoud aan de paden; niet altijd was het resultaat, mede  vanwege 
de enorme regenbuien optimaal. Dit jaar gaan ze de situatie opnieuw aanpakken.  
 
Bezig zijn met het reilen en zeilen op Amstelglorie is één grote belevenis, daar zijn we nu wel achter; elke dag is 
er wel iets, dat de gemoederen bezig houdt, de ene keer met veel plezier, maar ook wel met verbazing, berus-
ting  of diep zuchten. Maar het blijft boeiend. 
 
Muziek op 7 bracht weer veel muzikaal genot binnen Amstelglorie en het JOC wist ook velen binnenboord te 
krijgen tijdens de vele gezellige avonden.  
 
De lounge-hoek met TV en lekkere banken trok vooral veel EK-voetballiefhebbers en voor de jeugd was deze 
plek erg fijn om met de smartphone of IPad te spelen. Dank zij WIFI.  
 
Bestuur. 
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Jaarverslag secretaris Amstelglorie 2012 
 
Zondag 8 januari was de eerste bijeenkomst voor tuinders in het nieuwe jaar en daarmee 
ook de start voor een wenselijk mooi tuinjaar in 2012. Als altijd was de nieuwjaarsbijeen-
komst goed bezocht en vol goede wensen voor elkaar en voor een mooi en goed tuinjaar. 
Het bestuur van Amstelglorie bestond begin 2012 uit Adriaen de Haer (voorzitter), Joop 
Moes (penningmeester), Loes de Boer (2e secretaris), Wim Splinter (lid) en Madeleine de 
Vries (secretaris), na de Algemene Ledenvergadering van 11 mei was het bestuur uitgebreid 
met twee nieuwe leden Gert Jan Rietveld, Jelle Bosma om in de nabije toekomst een deel 
van het bestuur, dat de intentie heeft tot 2014 te blijven, te vervangen. Saskia Marcus heeft 
zich op gegeven moment gemeld om te zijner tijd de secretaris te vervangen en tot de Alge-
mene Ledenvergadering van 2013 zou zij met het bestuur meelopen in een zgn. ‘leerfase’. 
Het bestuur was erg blij met deze uitbreiding. 
Lopende het bestuursjaar ontwikkelde zich in het bestuur een geschil, dat jammer genoeg 
uiteindelijk leidde tot het vertrek van Adriaen de Haer uit het bestuur. Wim Splinter nam de 
rol van voorzitter ad interim op zich. Een deel van het bestuur is nog steeds van plan in 2014 
te vertrekken en tuinders worden opgeroepen zich te melden. 
 
Wat vertelde het KNMI over het tuinjaar 2012. Wederom in veel opzichten een opmerkelijk 
jaar. Het najaar van 2011 was heel lang zacht. En januari 2012 begon zacht, maar eind ja-
nuari ging het goed vriezen, de laagste temperatuur was op 4 februari in Lelystad -22,9 gra-
den Celsius.  De lente van 2012 was zacht, droog en aan de zonnige kant. De zomer begon 
in juni koel en ook juli was (zeer) nat, koel en somber. Twee hete dagen in augustus maak-
ten de zomer niet goed, ook al werd het in het Limburgse Ell 36,7 graden Celsius. 
Wat lieten de cijfers zien in 2012: 13 ijsdagen (8 dagen gemiddeld), 77 warme dagen (85 ge-
middeld), de andere cijfers waren redelijk gemiddeld met hier en daar uitschieters zoals een 
hele droge maand maart, gemiddeld viel er slechte 19mm tegen 68 normaal. Het rare is dat 
de herinnering dat het een pet zomer was, tegenover het feit staat dat er gemiddeld over het 
land 1730 zonuren waren met een gemiddelde van 1643 zonuren.  
 
Ook in 2012 vergaderde het bestuur iedere 1e en 3e donderdag van de maand. Het bestuur 
heeft een  poging gedaan om haar vergaderschema aan te passen om op de 1e donderdag 
van de maand eerder op de avond met de commissies te vergaderen, een wens van de com-
missieleden. Op dit moment heeft het bestuur haar oude vergaderschema weer opgepakt en 
doet erg haar best om eerder te beginnen aan het overleg met de commissies op de eerste 
donderdag van de maand. Leden kunnen bij het bestuur langskomen met al hun vragen op 
die donderdag. 
Iedere 1e maandag van de maanden april tot en met september werden aspirant-leden inge-
schreven. Er zijn in 2012 24 nieuwe tuinders ingeschreven en 95 aspirant leden. Nieuwe- en 
aspirant leden zijn van harte welkom. Voor een specificatie van de nieuwe leden zie elders in 
dit blad. 
Wat gaat 2013 Amstelglorie brengen? Dat zal ik na de ALV in 2013 als tuinder meemaken en 
niet meer als secretaris. Saskia Marcus neemt die functie van mij over en ik wens haar veel 
succes en plezier. Alle tuinders, het bestuur en de commissies en iedereen die vrijwilligers-
werk voor Amstelglorie doet, wens ik heel veel plezier toe en ook saamhorigheid, een tuin-
vereniging zonder roddel en kwaadsprekerij, waar we met geduld, begrip en consideratie met 
elkaar omgaan. In ieder geval een bijzonder jaar met veel werk- en tuinplezier! 
 
Madeleine de Vries, maart 2013 
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Verslag 59ste Algemene Ledenvergadering van volkstuinvereniging Amstelglorie, van 
vrijdag 11 mei 2012, 19.30 uur in het clubhuis aan de Jan Vroegopsingel 7 te Amster-
dam 
De aanwezige leden hebben zich ingeschreven in het daarvoor bestemde boekwerk. 
 
 

1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Volgend jaar is een jubileum-
jaar, welke feestelijke plannen op touw worden gezet, zal zo spoedig mogelijk be-
kend worden. 
 
2. Bestuursmededelingen 
Ringsloot: het was de bedoeling dat het Stadsdeel in 2012 de ringsloot zou bagge-
ren, maar vanwege de werkzaamheden, wegverbreding van de A/10 bij Amstelglo-
rie, gaat Rijkswaterstaat te zijner tijd baggeren. De bouwweg wordt nu aangelegd. 
De compenserende maatregelen waar wij om gevraagd hebben zijn gehonoreerd. 
Zoals het er nu naar uitziet, komt er slootverbreding bij de eilanden, komen er 30 
parkeerplaatsen in de vorm van insteekhavens en krijgt Amstelglorie meer ontheffin-
gen. 
De agenda van deze ledenvergadering wordt aangepast op de volgende punten. 5a: 
een presentatie door Frank Glim van de Klussensite – amstelglorieklussen.nl  11a: 
toekomst van de WBC 14a: Behandeling beschrijvingsbrief ALV van de Bond en 
verkiezing drie afgevaardigden. 

 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken 
 
4. Spreektijd afgevaardigde Bondsbestuur 
André Rodenburg is de afgevaardigde van het Bondsbestuur. Er is veel gebeurd het 
afgelopen jaar. De toegankelijkheid van de Volkstuinen in West/Nieuw west zijn 
voorlopig zeker gesteld, plannen van de gemeenten t.a.v. een toegangsweg door 
het park zijn opgeschort.  Verschillende projecten heeft de Bond gestart zoals: Wan-
delroutes vlindertuinen; Kunstroute; Bijenroute. Er was een mooie afscheidsreceptie 
rond het vertrek van Jacob Boelman, die 42 jaar bij de BVV heeft gewerkt, Rob 
Schuurman is zijn opvolger. Fred Kollen heeft uitleg gegeven aan vele bestuursle-
den over de Statuten van de Bond en handhaving van de regels. Er zijn stappen ge-
zet voor uniforme verslaglegging penningmeesters en nieuwe software boekhou-
ding. Er is een gesprek geweest met wethouder van Poelgeest over de veiligheid en 
toegankelijkheid van bewoners van Amsterdam op de volkstuinparken. In de na-
jaarsvergadering zijn de plannen 2012-2017 goedgekeurd. Er zijn plannen om te 
zorgen voor een universele/ecologische verslaglegging van de tuinparken. De wens 
wordt uitgesproken voor een mooi tuinjaar voor allen. 
5. Goedkeuring notulen ledenvergadering 13 mei 2011 
Na een opmerking van een tuinder dat wanneer er (grote) financiële gevolgen zijn 
voor tuinders, de toelichting van het bestuur duidelijker moet zijn, gaat de vergade-
ring akkoord met de notulen van de ALV van 2011. 
 

 5a. Frank Glim geeft een presentatie van de www.amstelglorieklussen.nl 
 
 6. Verslag secretaris 2011 
 Verslag van de secretaris goedgekeurd. 
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7. Financieel verslag 2011 en 8. Verslag Kascommissie 
 Na toelichting door de penningmeester op het tekort op de begroting en de opmerking in  het 
verslag van de kascommissie met dezelfde strekking vindt er een korte discussie plaats met enkele 
aanwezige tuinders. Ter sprake komt o.a.: uitbesteed werk in overleg met leden;sommige kosten 
zijn niet te voorzien en ontstaan uit werkzaamheden die niet door ons  kunnen worden gedaan zoals 
certificeren van kappen aangetaste Iepen. Joop Moes is nu 25  jaar penningmeester en het maken 
van een begroting voor een Volkstuincomplex is ingewikkeld, hij zegt toe een post onvoorzien in te 
ramen. Na een opmerking van André  Rodenburg van de BVV over een nieuw boekhoudsysteem 
zegt Joop Moes dat dit iets voor de nieuwe Penningmeester is. Het financieel verslag wordt goed-
gekeurd en decharge verleend aan de penningmeester 
9. Beleid bestuur over 2011 
Akkoord met verslag Beleid bestuur 2011. 
 
10. Jaarverslagen commissies en werkgroepen en (her)benoeming leden 
Een enkele commissie heeft een jaarverslag ingestuurd, woordvoerders van de andere  commis-
sies kunnen een mondeling verslag geven als ze dat willen. 
WBC en TOC; 
BC en taxatiecommissie: zijn tevreden met de gedane werkzaamheden van het afgelopen jaar. Er 
zijn 24 nieuwe tuinders en zoveel huisjes zijn ook getaxeerd, dat is goed gegaan. De Werfcommis-
sie (gaat over de machinerie en het onderhoud) is heel actief.  Joop Moes helpt met de taxatie, in 
verband met het vertrek van Jasper Wiedeman die overigens erg wordt gemist. 
De Inkoopcommissie: gaat een moeilijke tijd door, door het plotseling overlijden van Wim Mor-
reau. Vier dames zijn bereid gevonden om in te springen. Henk Lange bestelt en ontvangt de goe-
deren. 
Waterleidingscommissie: Henk Lange heeft 27 stopkranen vernieuwd cq gerepareerd. Enkele 
lopende zaken worden nog  afgehandeld, maar er zijn geen grote lekkages vastgesteld. In de buurt 
van tuin 173 is wel een moeilijk op te sporen lek, er wordt ijverig naar gespeurd. 
Verzekeringen en inschrijving: 1e maandag van de maand zijn de inschrijvingen  van aspirant 
leden. In 2011 zijn 95 aspirant leden ingeschreven. In winter zijn er veel inbraken  geweest, jammer 
genoeg ook bij onze verzekeringman Evert Driehuis. Op de website staat vermeld hoe te handelen 
bij een inbraak. 
Projectgroep Natuureducatie: in de periode juni tot eind september komen veel basisscholen 
langs in het kader van dit project om kennis te maken met planten, kruiden, bijen allerlei.  Amstel-
glorie vervult hierin een voortrekkersrol. 
Logeerhuis – pagina 19 en 20 staat het verslag. Voor dit seizoen is het logeerhuis al helemaal  be-
sproken. 
JOC – op pagina 21 en 24 staat het verslag. Max Looy geeft in het kort een toelichting over de 
(feest) plannen voor het komend seizoen. En natuurlijk ook Muziek op nummer 7 op 1,2 en 3  ju-
ni. Het programma komt op de website te staan en is ook hier beschikbaar. Zie ook de klussensite. 
 
11. Bestuursverkiezing 
 Bestuursverkiezing twee nieuwe leden: de vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming 
van Gert Jan Rietveld en Jelle Bosma. Ter voorbereiding op de  bestuursverkiezingen van 2013 is 
Saskia Marcus ‘bestuurslid in opleiding’. 
11a Wijzigingen rond WBC 
Na een toelichting van het bestuur en een discussie met de aanwezigen over de gerezen zaken 
rond de Werk en Beplantingscommissie wordt besloten dat Wim Hemker als interim voorzitter van 
de WBC fungeert tot september om de lopende werkzaamheden aan te sturen. In het najaar ligt het 
in de bedoeling dat het bestuur tracht met een nieuw inhoudelijk voorstel en een visie over de in-
richting van taken voor Amstelglorie te komen, met hulp van leden. Zij worden opgeroepen ook mee 
te denken en met voorstellen te komen. 
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Agendapunt 12 Reglementwijziging 
Reglementwijziging 3 lid m: met betrekking tot het verlengen van het verblijf van 1 april tot 1  no-
vember (in plaats van 1 april tot 1 oktober). Dit wordt gemeld aan de Bond en vervolgens  wordt het 
besluit direct versleuteld met de verzekering. 
Reglementwijziging 3 lid g: met betrekking tot het stallen van auto’s etc. op het parkeerterrein. Van 
15 november tot en met 15 maart is het verboden om voertuigen op het afgesloten parkeerterrein te 
plaatsen van 18.00 tot 07.00 uur. Indien in deze periode tussen  18.00 en 07.00 uur een voertuig
(en) worden aangetroffen, wordt het betrokken lid zonder schriftelijke waarschuwing een boete van 
100 euro opgelegd plus een bedrag van 5 euro voor elke dag dat het lid in overtreding blijft. Het 
punt van Marijke Looy over de ‘sloopauto’ wordt naar gekeken. Beide voorstellen worden aangeno-
men. 
 
Agendapunt 13 door leden in te brengen agendapunten 
Er zijn geen punten door leden ingediend. 
 
Agendapunt 14 Behandeling Beschrijvingsbrief Bond en benoemen van drie afgevaardigden 
Afgevaardigden voor de vergadering van de Bond: voor drie jaar worden benoemd Ida Kleiterp en 
Caroline de Jong naar een derde tuinder als afgevaardigde wordt nog gezocht. 
 
Agendapunt 15 Verkiezing kascommissie 
De kascommissie bestaat wederom uit dhr. Delterne, Henk Span en Rita van Veen 
 
Agendapunt 16 Rondvraag 
Voor alle duidelijkheid meldt het bestuur nog een keer dat zij totaal achter het voortzetten staat van 
deelname aan het Stippenkeurmerk van de AVVN met betrekking tot natuurlijk tuinieren. 
 
Er komt een bord bij elk van de twee ingangen dat honden op het park aangelijnd moet zijn. 
Ter sprake komt o.a. : Beschoeiing langs de Eksterlaan op de hoogte bij tuin 429, wanneer wordt 
het aangepast mede in verband met de bouwweg. Als duidelijk is wat er gaat gebeuren bij de A/10 
en bij de bouwweg worden de tuinders geïnformeerd. 
Schade bij tuin 4 in relatie tot beschoeiingen: de Bouwcommissie en Zeldenrijk overleggen over 
ontstane schade en hoe dit op te lossen. Het bestuur wordt opgeroepen in het geval er grote finan-
ciële beslissingen genomen moeten worden om bijtijds draagvlak onder de leden te creëren. Toch 
moet het bestuur uiteindelijk een beslissing nemen. De beschoeiingen gaan  30 jaar mee en er is 
sprake van een mooi afschrijving/regeling voor de leden bij vertrek. 
Verzoek van enkele leden om de ALV niet meer in de meivakantie te houden. Het bestuur zal er zo 
veel mogelijk rekening mee houden. 
Een aanwezige tuinder spreekt haar opperste verwondering uit over de wijze waarop men onderling 
en richting het bestuur met elkaar omgaat. Brutaal, naar en vervelend, knap dat het bestuur er rus-
tig en kalm onder bleef. De toon en omgang zouden voortaan zeker anders moeten gaan. 
 
De ALV wordt gesloten, de aanwezigen drinken nog iets met elkaar. 
 
Madeleine de Vries 
 

Lente 
 

Het witte klokje, 

steekt als een rokje 

zijn kopje uit de sneeuw. 

Zij zegt; “Hier ben ik weer”. 

Hij vraagt; “Zijn er nog meer?” 
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Hartelijk welkom!! 
 
In 2012 betrokken 24 aspirant-leden 
de ’tuin van hun dromen’. 
 
Dat betekent dat wij ook van eenzelf-
de aantal tuinders afscheid hebben 
genomen. 
 
Wij hopen dat deze nieuwe leden zich 
snel op Amstelglorie zullen thuis voe-
len. 
 
  

004 mw D.B. Beniers
011 hr C.R. Verga Salinas
012 hr L.J. Hollander den
062 mw M.L. Sangers
069 mw T. Graaf de
077 hr W. Groentjes
083 mw J.M. Meel van
131 hr R. Meinetten
150 hr R.M. Bolten
151 mw I. Niesse
159 mw C. Lande van der
161 mw A. Tolsma
169 hr R. Selier
196 hr B.W. Joenje
202 mw G.J Admiraal
266 mw J.J. Sinke
284 mw C. Broos
290 mw M. Zickhardt
295 hr D.M. Metz
297 mw K. Coumans
345 mw H.H van Ooijen-Keppy
355 mw R. Fontaine
405 mw A.H. Waterman
415 mw L.M. Bär



Tuingroep Amstelglorie 
  Voorjaar 2013 Pagina   11 

 

LASTEN werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

ONDERHOUD COMPLEX
Aanschaf nieuwe machines 818 12.465
Onderh., rep. mach.park 12.857 11.480
Grond, zand, grind etc. 7.095 4.988
Planten 1.491 1.117
Verkoop plantjes eigen kweek -988 0
Gereedschappen 3.155 1.959
Afschrijving infra 2.229
Uitbesteed werk 7.146 20.000 21.178
Diverse 9.650 4.640
Begroting 30.000 8.750

43.455 50.000 57.826

OVERHEAD KOSTEN
Diverse o.a. vergaderkosten 3.970 3.576
Secretariaat 5.173 3.168
Onr. goed belasting 2.585 1.959
Telefoon/internet clubhuis 1.063 1.028
Electr./verwarming 6.277 5.546
Projecten natuur en educatie 544 375
Bijzondere activiteiten 3.184 3.600
Begroting 16.000

22.796 16.000 19.252

HUISVESTING/ONDERHOUD
Onderhoud gebouwen/invent. 11.633 11.186
Waterleiding 923 1.000
Onttrekking bouwfonds -10.000 -10.000 -5.000
Afschrijving aanschaf v.a. 2012 3.764
Verzekeringen 8.278 7.767
Begroting 20.000

14.599 10.000 14.953

ONTTREKKINGEN RESERVES
Onttrekking bouwfonds
Onttrekking alg. reserve -12.000 -12.000 -6.134

0
-12.000 -12.000 -6.134

Totaal lasten 68.850 64.000 85.897
Nadelig saldo -1.184 -470 -18.164
TOTAAL 67.666 63.530 67.733

BATEN werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

Bijdrage leden 40.296 40.300 39.383
Vergoeding werkuren 2.220 2.000 4.738
Verkoop bulk zand/compost etc. 1.750 50
Diverse inkomsten 418 2.000 2.479
Inschrijfgeld nw leden 780 169
Grondhuur ontv/betaald 377 461
Pacht toko 1.260 1.260 1.260
Entreegelden 3.288 1.370 2.877
Ontvangen rente 3.446 4.000 4.275
Onderhoudsbijdrage stadsdeel 13.831 12.600 12.042
Totaal baten 67.666 63.530 67.733

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2012
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                            BALANS TUINGROEP AMSTELGLORIE PER 31-12-2012

AKTIVA 31-dec-12 31-dec-11 PASSIVA 31-dec-12 31-dec-11

VORDERINGEN
Tussenrekeningen 5.072 -6.819  Algemene reserve 126.217 155.734
Debiteuren tuinders 1.781 2.061  Kortlopende verplichtingen 12.220 12.039
Voorschot W&B Commissie 1.500 1.500  Statiegeld sleutels 19.564 19.219
Rek. crt. inkoop -1.124 -1.867  Resultaat boekjaar -1.184 -18.164

Te ontvangen stadsdeel 13.881 12.092
Nog te verhalen baggerwerk 16.171

37.281 6.967

BELEGGINGEN

Spaarrekening giro 21.040 80.109
Effecten 43.000 43.000
Agio op effecten -2.088 -2.088

61.951 121.021
LIQUIDE MIDDELEN
Kas 217 404
Bank 272 1.494
Postgiro 31.246 37.065

31.735 38.963
GEACTIVEERDE POSTEN
Aankoop heksleutels 1.878 1.878
Geactiveerd gebouwen 15.058

Geactiveerde infra 8.914
25.850 1.878

TOTAAL ACTIVA 156.817 168.829 TOTAAL PASSIVA 156.817 168.829

Uw penningmeester heeft een turbulent jaar achter de rug, waarin een groot beroep 
moest worden gedaan op de liggende gelden.  De spaarrekening slonk van € 80.000  
€ 21.000.  
Reden was het betalen van het baggerprojekt deel I van € 25.000. 
 En een onverwachte post huisvesting, voornamelijk bestaand uit majeure reparaties 
aan diverse daken en  infrastructuur (sloten en schoeiing) voor ca. €  30.000.  Zie 
verderop daarvan een specifikatie. Deze post vond het bestuur dermate hoog, dat 
besloten is de kosten in 5 jaar af te schrijven.   
Het verliessaldo over 2012 komt dan uit op € 1.184. 
 
Ik stel voor dit bedrag van de algemene reserve af te boeken. 
 
Joop Moes  -  penningmeester. 
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In 2012 zi jn  de volgend e ko sten  g eactiveerd:

D akwerk c lubgebouwen 11.583
T imm erwerkzh c lubgebouwen 4.313
R eparatie gebouw toko 2.927
T otaal uitgaven gebouwen 18.822
Afschrijving 2012 20% -3.764
Boekwaarde gebouwen 15.058

D uiker en belendende beschoeiing 5.443
Eindhekken zijlaant jes 1.674

T ussenstukken besc hoeiing 4.026
T otaal uitgaven s lootwerk 11.143

Afschrijving in 2012 20% -2.229

Boekwaarde s lootw erk 8.914

Kortlopende verplichtingen

Depot logeerhuis 4.429
Vooruitontv. Contributie 579
Te betalen kosten -130
Buffer onderhoud tuinen 3.224

Vooruitontv. inkomsten 4.118

12.220

SPECIFIKATIES BALANSCIJFERS

Tussenrekeningen
Vooruitbetaalde kosten 2013 3.951
Rente aandelen en spaarrekeningen 2.750
Nog af te rekenen tuinoverdrachten -9.177
Depot WBC -1.347
Voorgefinancierde schoeiing 9.062
Diverse -167

5.072

Effecten

Obligaties Ned. 5,5  % Euro 43.000 43.000
43.000

Aangekocht beneden pari -2.088
De beurskeurs bedroeg 31-12 62.530 40.912
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Algemene reserve

Saldo 1-1-2012 155.734

Onttrekking t.l.v. exploitatie -12.000
Rresultaat 2011 -18.164

Mutatie bouwfonds -1.240

Mutatie watergeld 3.958
Mutatie Waterschapsbelastng -2.170

Mutatie Reiniging 98 -29.517

Saldo 31-12-2012 126.217

2013 2012

BATEN

Bijdrage leden 46.000 40.300
Vergoeding werkuren 1.000 2.000
Onderhoudsbijdrage 13.000 12.600
Pacht toko 1.260 1.260
Entreegelden 1.370 1.370
Rente 3.000 4.000
Onttr algemene reserve AG 60 6.000 12.000
Bijdrage bouwfonds 8.760
Onttrekking Bouwfonds 10.000
Diverse ontvangsten 1.000 2.000
Totaal baten 81.390 85.530

LASTEN

Onderhoud complex 35.000 30.000
Uitbesteed onderhoud park 3.000 20.000
Onderhoud bomen complex 2.000
Algemene kosten 20.000 16.000
Huisvesting/onderhoud 15.000 20.000
Jubileum AG 60 schatting 6.000
Reserveringen 390 -470
Totaal lasten 81.390 85.530

BEGROTING TUINGROEP AMSTELGLORIE
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SPECIFIKATIE LASTEN
ONDERHOUD COMPLEX
Aanschaf nieuwe machines
Solo kettingzaag 470
Haakse slijper 348

818
Onderhoud, reparatie machinepark 
Benzine en diesel 2.973
Repar. Vandalisme minigraver + diverse 1.716
Opbouw kiepkarren 1.432
Wielen IHC trekker 500
Klein onderhoud materieel 4.332
Overige 1.904

12.857

Uitbesteed werk
Nacalculatie beschoeien 2011 2.516
Onderzoek waterkwaliteit ivm baggeren 1.487
Rooien ivm beschoeien 1.467
Diverse 1.676

7.146

Diverse kosten
Opknappen rondom clubhuis tegels en balken 3.887
Verbruik aardgas werf 1.773
Overige exploitatiekosten 3.991

9.650

OVERHEAD KOSTEN

Mededelingenbl/secret.
Mededelingenblad 1.081
Drukwerk, inkt, postzegels, papier 4.093

5.173

Bijzondere activiteiten
Waardering medewerkers 2.070
Cursus kettingzagen tuinders 1.100
Overige 15

3.184

ONDERHOUD GEBOUWEN/INVENTARIS
Verbouwing machineloods 3.994
Vernieuwen diverse dakbedekking 3.689
Schilderwerk 590
Overige kosten 3.360

11.633
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Jaarverslag Tuinonderhoud commissie 
 
 
De tuinonderhoud commissie (TOC) bestaat uit twee vrijwilligers die jaarlijks alle 
tuinen bezoeken. 
 
Het is een taak die hoort bij het bestaan van een volkstuincomplex. Met 439 tuinen 
op een prachtig gelegen stuk grond moeten we er met z’n allen voor zorgen dat de 
uitstraling goed is.  
 
Elk jaar zo halverwege de maand mei start de TOC met de ronde. Elke tuin wordt 
bezocht en waar nodig worden aantekeningen gemaakt. De tuinen waar achterstal-
lig onderhoud wordt geconstateerd krijgen dan een brief met het vriendelijke ver-
zoek om het onderhoud van de tuin weer op te pakken. 
 
Elk jaar krijgen ongeveer 35 tuinders een brief. Dat is natuurlijk jammer want het 
neemt het nodige werk met zich mee. De meeste tuinders gaan aan de slag na 
zo’n reminder. Een klein aantal heeft na  een tweede controle toch weer een her-
haling van het verzoek nodig. 
Afgelopen jaar waren er 5 tuinders die na herhaalde verzoeken geen gehoor ga-
ven. Zij zijn uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur. Afspraken die je aan-
gaat bij het accepteren van een tuin dienen gewoon nagekomen te worden. 
 
TOC 

Logeerhuis 2012 
 
2012 was een goed jaar voor het logeerhuisje. 
 
De bezoekers hebben ons gemeld erg tevreden te zijn over Amstel Glorie en het logeer-
huisje. Vooral één van de Rotterdamse bezoekers, die het geluk hadden voor tweede 
maal van gebruik te mogen maken van Rita's Reisburo, waren laaiend enthousiast.(ze 
durfden alleen niet naar de bingo te gaan omdat ze 2 jaar geleden vele prijzen weg had-
den gekaapt) 
Afgelopen winter heeft het huisje kranen gekregen die gebruiksvriendelijk zijn voor onze 
gasten. Vooral de mensen met reumatische klachten hadden veel moeite met openen en 
sluiten van de kranen. 
Afgelopen voorjaar is de aanbouw opnieuw geschilderd en de aanstaand voorjaar is de 
voorkant aan de beurt. 
Dit jaar is geconstateerd dat in het begin van volgend seizoen we een nieuwe geiser moe-
ten aanschaffen. Een aandachtspunt is dat het huisje een beetje wegzakt en de twee be-
tonnen platen, vooral bij de badkamer, van elkaar aan het scheuren zijn. Daar wordt van 
de winter aan gewerkt.  
De riolering, waar afgelopen winter aan gewerkt is, voldoet nog steeds niet. Ik denk dat 
onder de betonnen vloer een verzakking van de riolering is. Lastig te repareren. 
De tuin werd weer zeer gewaardeerd (met dank aan de zaterdagcorvee/hulp/beurten). 
Helaas hebben de halsbandparkieten er voor gezorgd dat van de tientallen appels er geen 
èèn tot volledig wasdom heeft mogen groeien. 
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Verder moeten wij onze waardering uitspreken voor onze vaste schoonmaakhulpen, Klaas 
Duijvelshoff, die ons tijdens onze vakantie heeft vervangen, Bart van Rossum voor het tech-
nisch onderhoud en Yvonne Blazer die administratie en de boekingen heeft verzorgd. 
Op naar het volgende seizoen. 
 
Fredu Samethini en Gea de Vries. (beheerders logeerhuis) 

omschrijving aantal p.w. bedrag omschrijving  Bedrag 

huur 21 120,00      2.520,00       kosten gas 125,00                      
extra persoon 4 17,50        70,00            onderhoud/verbetering huis 648,16                      
lakenpaket 23 7,00          161,00          vervanging/verbetering inrichting 606,27                      
donatie 1 3,00              schoonmaakkosten 4,47                          

administratiekostenkosten 37,50                        
tuinkosten 115,30                      

subtotaal 2.754,00       subtotaal 1.536,70                   
tekort exploitatieoverschot/tekort 1.217,30                   

Totaal 2.754,00       Totaal 2.754,00                   

Werkvoorschot 1.000,00                   
resultaat 1.217,30                   

eindsaldo 2.217,30                   

resultatenrekening 2012
Inkomsten Uitgaven

Van dit saldo is € 2.200 in depot gegeven bij de penningmeester. 
 
Namens het bestuur complimenten voor de soepele bedrijfsvoering. Inmiddels is er 
al weer veel belangstelling voor het seizoen 2013 aan de dag gelegd. 
 
J.M. 

Mailing Amstelglorie:  
U hebt een tuin, een email adres, maar krijgt nog geen mailtjes van 

Amstelglorie: stuur een berichtje met uw naam 
en tuinnummer naar:   
 info@amstelglorie.nl    en u wordt van de actue-
le zaken, acties, oproepen etc.  op de hoogte ge-
houden.  Bent u van mail-adres veranderd, geef 
dat dan ook door.  
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STAAT VAN LASTEN EN BATEN

LASTEN 2012 2011 BATEN 2012 2011

Inkoop Consumpties 8.428 8.358 Verkoop consumpties 11.439 11.434
Sport en Spel 0 425 Fooien 351 322
Feestavonden 165 -362 Rente 275 56
Jeugdactiviteiten 943 1.164 Opbrengst Muziek op 7 0 1.444
Muziek op 7 exploitatie 0
Aanschaffingen 4.949
Onkosten 575 1.136
Elektra/verwarming 1.000 1.250
Subtotaal 16.059 11.972 Subtotaal 12.065 13.256
Winst 1.285 Verlies 3.994

16.059 13.256 16.059 13.256

FINANCIEEL VERSLAG BAR- EN ONTSPANNINGSCOMMISSIE

AKTIVA 2012 2011 PASSIVA 2012 2011

Giro 2.313 4.839 J & O - fonds 1.355 1.680
Kapitaalrekening giro 8.738 12.462 Te betalen 0 0
Kas 991 1.112 Kapitaal 9.272 15.642
Rekening-crt bestuur 0 -652 Reserve activiteiten 2.372 1.950
Voorraad goederen 958 1.161
Kruisposten 0 350

12.999 19.272 12.999 19.272

Specifikatie aanschaffingen

Verbouwing keuken 749
Aandeel 50% in nieuwe gordijnen clhuis 1.475
Meubels loungehoek clubhuis 1.555
TV en sound loungehoek 1.170

4.949
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Balans activa 2012 2011 Balans passiva 2012 2011

Kas 584 698 Kapitaal 18.818 17.845
Postgiro 7.940 6.940 Rek.crt bestuur -1.124 -1.866
Spaarrekening 0 0 Kruisposten 0 0
Voorraad goederen 9.170 8.342
Verbouwing 0 0

Totaal 17.694 15.979 Totaal 17.694 15.979

Lasten 2012 2011 Baten 2012 2011

Algemene kosten 946 171 Verkopen 11.993 11.763
Inkopen 10.075 11.016 Rente 0 0
Afschr. verbouwing 0 833

Winst 972 0 Verlies 0 257

Totaal 11.993 12.021 Totaal 11.993 12.021

JAARREKENING INKOOP AMSTELGLORIE

De inkoop in 2012. 
 
De medewerkers van de inkoop en andere betrokken Amstelglorianen werden bij de start 
van het nieuwe seizoen opgeschrikt door het plotselinge overlijden van de toen vigerende 
bedrijfsleider Wim Morreau. Wim had deze plek sinds 2 jaar overgenomen van de gestopte 
Cor Wessels en was bezig met een soepel lopende organisatie op te bouwen. 
Van de één op de andere dag moest er dus vervanging komen, maar toevalligerwijs stond 
die al klaar. Henk Lange was al enige tijd samen met Wim bekend met inkoop en leveran-
ciers en nam dit als vanzelfsprekend over. Ondergetekende was sinds het vertrek van Cor 
Wessels al parttime kassamedewerker en ging zich toen als chauffeur van de inkoop-
trekker bezig houden met de bezorging van aarde en zand etc.  
 
Gelukkig waren we er net in geslaagd om 4 dames te charteren om in ploegendienst ach-
ter de kassa te kruipen, wat na een korte inwerktijd vlekkeloos verliep. Voordeel daarbij 
was dat de inkoop nu niet uitsluitend een  mannenzaak  werd. 
Hier geen last van een glazen plafond voor onze Elly, Jet, Julia en Liselotte. Bravo!! 
 
Henk is bezig geweest om de inrichting van de winkel en  beprijzing te moderniseren.  
 
In de loop van de tijd heb ik ervaren, dat er nog veel tuinders zijn die ons bedrijf nog nooit 
hebben bezocht en niet weten, wat er allemaal (goedkoop) te koop is.  Kom daarom vanaf 
30 maart rustig eens naar binnen en kijk rond; er is geen enkele verplichting tot koop.  
 
Tijdens de werkuren pluk ik veelal sterke mannen om met mij als bijrijder mee te gaan bij 
de bezorging. Liever gebruiken we vaste krachten. Het is afwisselend en dankbaar werk. 
Kom een langs tijdens openingtijden. 
 
Interim kracht Joop Moes 
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AKTIVA 2012 2011 PASSIVA 2012 2011

Vorderingen 38.383 9.184 Algemene reserves 161.056 191.825
Rek-crt WBC 1.500 0 Kortlopende verplichtingen 9.269 12.691
Giro 66.848 141.416 Statie heksleutels 19.564 19.219
Bank 272 1.494 Nadelig resultaat -4.206 -17.137
Kassen 1.791 2.213
Inventaris < 2012 1.878 1.878
Voorraden inkoop en bar 10.128 9.502
Effecten 40.912 40.912
Geactiveerde posten 2012 23.972

185.683 206.599 185.683 206.598

UITGAVEN 2012 2011 ONTVANGSTEN 2012 2011

Onderhoud complex 43.455 57.826 Bijdrage leden 40.296 39.383
Overheadkosten tuingroep 47.395 39.204 Overige inkomsten expl. Tuingroep 26.838 28.728
Inkopen goederen 18.502 19.374 Verkopen goederen 23.433 23.197
Kosten overige activiteiten 8.578 3.175 Onttrokken aan reserves 22.000 11.134
Voordelig saldo 0 0 Nadelig saldo 4.206 17.137

117.930 119.579 116.773 119.579

GECONSOLIDEERDE BALANS TUINGROEP AMSTELGLORIE per 31-12-2012

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING TUINGROEP AMSTELGLORIE per 31-12-2012

KLAVERJASCLUB AMSTELGLORIE  “ALTIJD PRIJS” 
 
Dat is het motto de laatste jaren :  “Altijd Prijs met Moessa”  Kenne-
lijk motiveert dit klaverjassers om toch maar weer naar het clubhuis 
te komen.   Eén euro inleg en dan toch steeds wat winnen! Waar 
heb je dat nog tegenwoordig? En dan is het nog wel crisis. 
 
Vanaf  maandag 29 april  2013 is het  weer aftrappen om 20.15 uur.  
 
De animo om mee te doen, groeit gestaag maar we hebben best nog  ruimte  voor 
meer klaverjassers. U hoeft echt niet iedere week te komen, het is geen competitie 
maar elke maandag opnieuw kunt u in de prijzen vallen. 
 
Tot ziens op 29 april. 
Op maandag 5 augustus organiseert Amstelglorie het Bondsklaverjassen. 
 
Moessa 



Tuingroep Amstelglorie 
  Voorjaar 2013 Pagina   21 

 

 

 
 
 
 

Zaterdag 25 mei 
Amstelglorie “TUIN FAIR” 

Aanvang 13.00 uur 
Grote tuin markt met o.a.: planten/groenten/kruiden stalletjes, proeverijen, muziek, 
workshops voor jong en oud, demonstraties, introductie van een aantal nieuwe 
gewassen. Voor lunch en avondmaal kun je terecht bij GrandCafe “het Clubhuis”, 
welke voor deze speciale gelegenheid gerund zal worden door een professionele 
Amstelglorie Chef-kok.  
Als leden van het Lustrumgroepje zijn we al druk bezig met de voorbereidingen. 
Echter zonder medewerking van vele anderen zou dit natuurlijk niet lukken. Bij 
voorbaat willen wij hierbij alvast iedereen bedanken voor het meehelpen en mee-
denken. In het bijzonder Wim, Trudy en Mieke die op kweektuin 1 al vanaf decem-
ber aan het voorzaaien zijn om op de plantenmarkt een breed assortiment voor 
sier- en eettuinen te kunnen presenteren.  
De Tuinfair is een feestje voor en door iedereen van Amstelglorie. Dus mocht je 
zelf met een stalletje willen staan kun je even een mailtje sturen naar  
 skkan@hotmail.com . Verkoopwaar dient wel tuin gerelateerd te zijn. Het is im-
mers een TUIN FAIR… 
Voor kinderen wordt uiteraard een uitzondering gemaakt…zij kunnen met alles 
komen a la Koningsdag..:)…Zolang zij maar plezier hebben!!! 
Tot 25 mei!!! 
 
Het Lustrumgroepje 

Beste tuinders, 
 
Anders dan op de kalender vermeld staat zal de 
feestelijke opening van het Lustrumjaar plaatsvin-
den op 25  mei i.p.v 11 mei.  Dus noteer alvast op 
de Lustrumkalender….  
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Jaarverslag Werk- & Beplan-
tingscommissie 2012 

 
Over de zomer waren, wat het weer betreft, 
weinig mensen te spreken. Het regende te 
vaak en dan viel er ook nog steeds veel te 
veel water. Gevolg, natte tuinen en plassen 
water. 
De renovatie bij de entree is voltooid. De 
betonnen bielsen en de nieuwe bestrating 
hebben voor een ander beeld gezorgd. De 
uitvoering hiervan lag bij Jos Nelen en Peter 
Brouwer. Ook de bestrating naast het club-
huis is onder handen genomen en tevens 
verbreed. 
De plantenverkoop was druk bezocht en 
weer een succes. 
Het opknappen van de paden was geen on-
verdeeld succes. Het gekozen materiaal be-
vatte veel stukjes glas en waar het dun was 
aangebracht kwam het los te zitten en ont-
stonden gaten. Het apparaat, dat het schof-
felen tot een minimum terug moest brengen, 
voldeed niet echt goed. Aan verbetering 
wordt gewerkt.  
Door de sectie infrastructuur is op het par-
keerterrein een werf afgebakend, waar ma-
terialen als zand, grind en compost opgesla-
gen kunnen worden. Dit was nodig omdat 
tuinders al te vaak dachten het daar gratis 
weg te kunnen halen. Ook bij de containers 
is een gedeelte afgezet voor de opslag van 
hout. 
Er moest veel gerepareerd worden aan trek-
kers en maaier, waarvoor Jos zorg droeg. 
Ook voorzag hij een aanhanger van een 
nieuwe laadbak.  
Tot onze spijt hebben twee commissieleden 
om persoonlijke redenen de commissie ver-
laten. Mar Citroen-Buitenhuis, de mevrouw 
van de kaartjes, die de administratie ver-
zorgde van de gemaakte werkuren en Lies-
beth van Hellemondt, die voor het gemeen-
schappelijk werk de klussen opzocht en za-
terdags uitdeelde. Zij verzorgde ook de mail-
box van de commissie.  Beide dames heb-
ben jarenlang hun werk met plezier gedaan 
en waren prettige leden binnen de commis-
sie. Waarvoor hartelijk dank! 
Mieke Brander zorgde weer ervoor, dat de 
‘proeftuin’ een schat aan bloeiende planten 

bezat, die in de zomer een haast paradijse-
lijk aanzien verleende.  Bravo! 
Achter de groene kas op de proeftuin is de 
tweede imkerij gekomen. Katja van de Berg 
is daar de imker. De bijen hebben een 
mooie plek gekregen en hebben het er goed 
naar de zin.  
Als vervanger voor Liesbeth komt Marian  
Osnabrug ons versterken. Dus zaterdags 
het werk uitdelen, samen met Frank de 
Bruijne.  
Als vervanger van Mar, gaat Bèhr de Ruiter 
de werkkaarten met de urenverantwoording 
doen. Teven heten we Trudi Ruardy wel-
kom, die een duobaan gaat vervullen met 
Wim. 
 
Als zoveel jaren is ook dit jaar weer de 
“woensdagploeg’ aktief geweest. De leden 
hiervan, Jan ten Have, Theo van Wegen en 
Jos Sikkink, zijn zo’n 50 weken per jaar, een 
halve dag per week, bezig met allerlei on-
derhoudswerk in het groen op Amstelglorie. 
Bravo! 
 
Het vierde lid van deze woensdagploeg, Ni-
co Duits, is begin 2012 als gevolg van een 
ernstige ziekte, overleden. Hij was een ge-
zien collega met een positieve instelling. We 
missen hem en zullen hem niet licht verge-
ten. We wensen zijn vrouw en kinderen 
sterkte na dit verlies.  
 
Een speciale ‘bomenploeg ‘ onder aanvoe-
ring van Jos Nelen heeft een groot aantal 
bomen gekapt met kapvergunning. In totaal 
waren dat er 59.  
In enkele weken hebben ze de klus geklaard 
en keurig vakkundig werk afgeleverd.  
 
Het winterwerk stond wederom onder leiding 
van Gerard Scheffer. Door de aanhoudende 
vorst moest er geïmproviseerd worden, want 
het grondwerk was door bevriezing niet mo-
gelijk.  
 
Alles bij elkaar was 2012 een positief jaar.  
 
Wim Hemker vz. Werk- & Beplantings 
Commissie..  
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2012 - Het jaar van de bij - Amstelglorie 
 

Het jaar van de bij begon goed, het was mooi weer in maart en de hazelaar en wilg zaten vroeg in het 
jaar volop met stuifmeel. Vervolgens werd het weer koud en nat, waardoor de schappen in het winkel-
tje dit jaar niet vol stonden met honing van Amstelglorie. 
Koninginnen 
Door dit koude en natte weer gedroegen de bijenkoninginnen zich anders dan andere jaren. Ze kwa-
men traag opgang met het leggen van eitjes, waardoor de jonge aanwas van bijen achterbleef in ver-
gelijking met voorgaande jaren. Misschien vierden de koninginnen wel hun eigen bijenjaar, gewoon 
een beetje achterover hangend en een tandje minder actief. Normaal gesproken legt een koningin in 
de zomer ongeveer tweeduizend eitjes per dag. 
Drachtplanten en honing 
Als we honing zeggen, denken we meteen aan de vele bloemen en bomen op Amstelglorie. De nec-
tar van de bloem lokt de bij. Fijn voor de bevruchting van fruit en groenten van de tuinder en belang-
rijk voor de bij als voeding. Door de lage temperaturen en de vele regen dit jaar, viel er weinig nectar 
te halen voor de bijen. Als er even een voorraad honing was aangelegd werd deze reserve een week 
later al weer opgegeten. Om de bijen in leven te houden hebben we als imker extra moeten bijvoeren 
met suikerwater of fondant. Het gevolg was dat er dit jaar weinig honing is geslingerd voor de ver-
koop. In een goed bijenjaar levert een kast ongeveer twintig kilo honing. 
Verder bleek dat er op Amstelglorie twee periodes in een seizoen zijn waarin er weinig nectar voor de 
bijen te halen valt. Tijdens de 2e helft van juni en de 2e helft van augustus is er op Amstelglorie een 
soort ‘nectardip’ in de bloemenkeuzen. 
Om dit in 2013 een beetje te ondervangen, gaan we zes weken voor de nectardip gratis bijen bloe-
menzaad aanbieden. Hierover later meer. 
Zwermen 
Van mei tot juli, als de paardenbloemen beginnen te pluizen, vermeerderen bijenvolken zich. Zij doen 
dit door een zogenaamde zwerm. 
Een flink deel van het volk, enkele duizenden bijen, gaat er vandoor 
met een koningin in hun midden. Ze gaan op zoek naar een nieuw 
onderkomen. Voordat ze dit hebben gevonden maakt de zwerm een 
tussenstap en vormen een klont bijen aan een boom een hekje of op 
het dak van een tuinhuis. Daar blijven ze dan een poosje of en paar 
dagen hangen. Dit ziet er misschien dreigend uit maar ze zijn niet 
gevaarlijk. Dit jaar waren er extreem veel zwermen op Amstelglorie. 
Meestal kun je als imker wel een zwerm voorkomen, maar dit jaar 
verliep alles anders dus ook het onder controle houden van vertrek-
kende koninginnen. De meeste zwermen, zeven in totaal, zijn ook 
door de tuinders gemeld en door de imker in een schone bijenkast 
op de imkerij teruggezet  
Imkers 
Niet alleen de bijen gingen uit zwermen ook de imkers gingen uit 
zwermen. Achter de plantenkas van Kweektuin 1, verscheen een 
prachtige bijenstal met de naam “Bijenberg”. Waar inmiddels drie 
bijenkasten staan. 
Er is op Amstelglorie een groeiende belangstelling om bijen te gaan houden. Eind 2012 waren er vier 
imkers en twee aankomende imkers actief. Voor de imkercursus in 2013 hebben zich vier personen 
opgegeven. Bij verschillende opleidingsinstituten. 
Inmiddels staan er op Amstelglorie tien bijenkasten. In de maand mei 2013 zal het aantal kasten zijn 
opgelopen tot twintig. Hiermee is ongeveer het maximum aan kasten bereikt. 
Educatie en kennisoverdracht. 
Het hele jaar door waren bezoekers welkom op het Hemkerhof en bij de Bijenberg voor informatie 
over bijen en kon men de bijen van dichtbij bekijken in de demonstratiekasten.  
Er zijn 2 schoolklassen naar het Hemkerhof gekomen voor natuurlessen over bijen. Een groep tuin-
ders van alle leeftijden, bracht een bezoek en kregen voorlichting in de Bijenberg. 
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Tijdens Muziek op 7 stonden er imkers met bijen-
producten en voorlichtingsmateriaal over bijen op 
het sportveld, dit om het nut van de bijen en het 
belang van bijen op Amstelglorie in beeld te bren-
gen. 
Voor 2013 staan eenzelfde soort activiteiten rond 
bijen weer gepland. Met als extra een honingslinger 
dag op zondag 7 juli.  
Op deze dag wordt er een demonstratie gegeven 
over het honingslingeren, honingproeven, voorlich-
ting over bestuiving en stuifmeel, smelten van bij-
enwas en het maken van kaarsen. Ook wordt het 
wondermiddel propolis uit een gezet.  
 
Help, ik heb bijen in mijn schoorsteen! 
In het tuinhuisje op nummer 35 bleek een bijenvolk 
in de schoorsteen te wonen. Wat te doen? Onze 
imker Katja werd gevraagd te helpen dit probleem 
op te lossen. Nadat Katja samen met een paar an-
dere imkers van Amstelglorie de situatie onderzocht 
had, werd besloten een deel van de schoorsteen 
weg te slijpen en zo het bijennest te kunnen verwij-
deren zonder de bijen te hoeven doden. Uiteraard, 
dit alles in nauw overleg met de tuinder. 
Op vrijdag 7 september 2012 werd de schoorsteen 
door Jos Nelen (in imkerpak gehuld) met een enor-
me haakse slijptol van twee kanten open gezaagd. 
Daarna hebben de imkers heel voorzichtig, stukje bij 
beetje de raat van de binnenkant van de schoor-
steen weggetrokken. Een lege bijenkast met ramen 
stond al klaar om de losgemaakte raat met zoveel mogelijk bijen er in te doen.  
De grote vraag was natuurlijk, waar is de koningin? Heb je de koningin, dan volgt het volk vanzelf. 
Het was verschrikkelijk heet op het dak en door de grote bijenzwermen om ons heen, was de konin-
gin niet te vinden. We hebben alle raat uit de schoorsteen gebikt en uiteindelijk de schoorsteen met 
een bleekmiddel schoongemaakt en in plastic ingepakt.  
De vervangende bijenkast hebben we op het dak laten staan met daarin wat extra voeding, in de 
hoop dat het volk ’s avonds tot rust zou komen. De volgende ochtend was een groot deel van het 
volk echter met de koningin vertrokken.  
De bijen waren gered, de schoorsteen was niet heel erg beschadigd en de drie imkers waren met 

deze bijzondere reddingsactie weer een ervaring rijker.  
Verslag van Imkers van de Bijenberg  



Tuingroep Amstelglorie 
  Voorjaar 2013 Pagina   25 

 

De tijd  vliegt. Tijdens het tuinseizoen lijkt de tijd zelfs extra snel te gaan. Bedenk eens hoelang 
u een tuin heeft? Voor de meeste zal dat alweer heel wat jaar zijn. Zo ook voor Amstelglorie. In 
1953 startte de bloei van ons fijne park, nu,  2013 vieren we onze  60 e verjaardag!  
Zestig jaar Amstelglorie. Helemaal bijzonder als je  realiseert op wat voor een top locatie het 
complex ligt. Langs de Amstel in de natuur, maar dicht bij alles  wat de grote stad Amsterdam 
te bieden heeft. Omsloten door belangrijke uitvalswegen en industrie. Het 60 jaren lustrum is in 
de afgelopen decennia niet altijd een vanzelfsprekende mijlpaal geweest.....  
Daarom is besloten om onze verjaardag groots te vieren! Zo is er tijdens de Nieuwjaarborrel 
een speciale Amstelglorie kalender uitgebracht (af  te halen in de Toko) en er zullen diverse 
extra feestelijke activiteiten worden georganiseerd door het  JOC.  
Voor de gelegenheid is een jubileum commissie in het leven geroepen, die (I.s.m. het JOC) een 
aantal extra  activiteiten heeft samengesteld, zoals: 
25 mei( anders dan vermeld op de kalender)  Lentefeest 
We vieren de lente en de start van het seizoen. Een ‘voorjaar fair’ met leuke activiteiten, infor-
matie en lekkere hapjes. 
30 juni Levend Ganzenbord 
Was u erbij, 10 jaar geleden? Dan staat deze datum geblokt in uw agenda! Was u er niet? Dan 
is dit uw  kans! Slechts eens in de 10 jaar komt het oer Hollandse  ganzenbord tot leven op het 
sportveld van Amstelglorie. 
13 juli Lustrum Borrel 
Niet zomaar een borrel, maar een reis door de tijd.....  
27 juli  Zomerfeest 
Een ouderwets Zomerfeest met vrijmarkt, spellen, uitdagingen, muziek en lekkere hapjes. 
4 augustus lustrum ontbijt 
Hoe kunnen we deze (hopelijk mooie) zomerochtend nu beter beginnen dan een gezamenlijk 
ontbijt?  Op het menu staat meer dan toast, jus en ei ..... 
14 september Oogstfeest en Amstelglorie art 
Het seizoen wordt gepast afgesloten met een Oogstfeest met diverse speciale activiteiten en 
een jubileum expositie “Amstelglorie Art” . meer info volgt.... 
Wij wensen iedereen een mooie, fijne en gezellige verjaardag toe met nog vele jaren! 

Jaarverslag afdeling Infra.  
 
Na de komst op Amstelglorie van ‘kraandrijver’ en monteur Jos Nelen werd besloten een afdeling infra 
op te richten. Als assistent van Jos werd Peter Brouwer binnen gehaald.  
Iedereen zal hebben gezien, dat deze beide heren zeer actief waren. Opvallend was de herschikking 
van de entree op Amstelglorie, die in samenwerking met Wim Hemker voor het plantendeel, er fraai uit 
kwam te zien. 
Op het parkeerterrein werden omheinde voorraadplekken aangelegd, waar zand, grind etc veilig kun-
nen worden opgeslagen. 
Ook het machinepark, dat slijtage ging vertonen werd door Jos op de been gehouden, waarbij hij enke-
le uitvindingen toevoegde.  
Het vernieuwen van de paden kende enkele kinderziekten, maar zal in 2013 wederom ter hand worden 
genomen.  
 
Indachtig het gezegde “Geen woorden maar daden” besluit de infra-club het verslag. 
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“De”  Hemkerhof 
 
Ja lieve mensen,  grote fout van ons,  het is volgens de nieuwe spelling in het groene boekje 
“De” Hemkerhof en niet “Het” Hemkerhof… 
Maar waar we niet in achterblijven en juist vernieuwend zijn is de HERinrichting van “het”…
sorry, “DE”  Hemkerhof….even wennen.. 
Ondanks de extreme weersomstandigheden hebben Wouter en Linder hard gewerkt en de 
basis gelegd  voor een efficientere indeling van de Hemkerhof, waardoor  een grotere oogst 
aan eetbare gewassen aankomend jaar. Dit voor o.a. de bezoekende schoolklassen, JOC 
kinderkook festiviteiten, proeverijen, tuinders die advies/voorbeeld tuin willen zien, etc. 
Uiteraard is met de plantenkeuze rekening gehouden met de bijen, zodat ook beide korven 
extra lekkere honing kunnen produceren.  Deze honing zal  tzt te koop zijn in de Toko of op 
HH wanneer de imker aanwezig is. 
Waar we dit jaar ook in geslaagd zijn is het maken van een workshopagenda.  De reacties en 
aanmeldingen zijn boven verwachting. Ook leuk dat nieuwe tuinders deelnemen. Uit reacties 
blijkt dat men erg te spreken is over de opzet en aankleding van de workshops.  Maar 
voornamelijk is men enthousiast over de beeldende vertelwijze van Linder van den Heerik,  
waardoor men direct zin krijgt om aan de slag te gaan in eigen tuin.  
De volledige cursusagenda kun je vinden op de site van Amstelglorie. 
Naast de workshops zullen aankomend jaar ook weer proeverijen en andere activiteiten 
georganiseerd worden op de Hemkerhof.  Dus let op de flyers bij de hoofdingang en 
parkeerplaats.  

Naschrift redactie:waar is de regering in Den Haag gevestigd? Jazeker, op HET Binnenhof, niet op 
DE Binnenhof. Dus heb ik grote twijfels over DE Hemkerhof.  JM 

Goedkeurende Verklaring lid kascommissie H.B. Delterne   
 
De kascommissie bestaat uit mevrouw Rita van Veen, de heer Henk Span en de heer Hans Delten-
re (dit jaar voor het laatst). 
Op 5 april is er een controlebijeenkomst geweest, waarbij de heer Span wegens familieomstandig-
heden ontbrak. 
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 
Mevr. Van Veen maakt evenwel een voorbehoud wegens een soms te soepel gehanteerde proce-
dure-naleving, dat wil zeggen dat een bepaalde procedure niet altijd wordt nageleefd. Zij schrijft 
hierover een bericht aan het bestuur. 
  
De heer Deltenre is van mening dat de jaarcijfers een betrouwbaar beeld geven van de financiën 
van Tuingroep Amstelglorie en verzoekt de ledenvergadering om de penningmeester te decharge-
ren voor de jaarcijfers over 2012. 
De penningmeester wordt hartelijk dank gezegd voor zijn vele werk. 
  
Amsterdam, 5 april 2013 
  
Aanwezig van de kascontrole-cie: Rita van Veen , drs. Hans Deltenre 
  
Jaarverslag 2012 goedgekeurd:     
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www.cafedevluchtheuvel.

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag  
16.00 t/m 01.00 uur 
Vrijdag 
16.00 t/m 02.00 uur 
zaterdag 
15.00 t/m 02.00 uur 

HEINEKEN  van de tap 3 
Dart 

banen 
Van Woustraat 174 

1073 LX  Amsterdam 
Tel. 020-6625665 

E-mail: info@cafedevluchtheuvel.nl 

Een van de gezelligste darts 
cafe’s van Amsterdam 

Tevens hebben wij nog plaats  
voor dart teams & dart spelers 
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Per tuinder zijn er negen werkbeurten, die worden verdeeld over drie duidelijke pe-
riodes. 
De eerste periode is van  2 maart  t/m  25 mei. 
De tweede periode is van 1 juni  t/m 24 augustus. 
De derde periode is van   31 augustus  t/m 16 november. 
 De drie werkbeurten per periode, MOETEN ook daadwerkelijk in de daarvoor be-
stemde periode worden gemaakt en kunnen NIET in een volgende periode worden 
ingehaald.  
Kan je een werkbeurt niet maken op de datum van je eigen rooster, dan kan je die 
inhalen, de week ervoor of erna, maar altijd in dezelfde periode. 
Op deze manier is de WBC er zeker van dat de tuinders in de verschillende perio-
den allemaal drie keer komen en wordt het werk  beter over het seizoen verspreid. 
Het is zaak dat de tuinders hier de EIGEN VERANTWOORDING  voor de te ma-
ken werkbeurten serieus nemen en de EIGEN planning  GOED regelen. 
De werkbeurten zijn altijd op zaterdag van 10 tot 12 uur. 
Wij vinden het prettig als u tien minuten voor aanvang aanwezig bent, in geëigende 
kleding en schoeisel. 
 
Namens het Bestuur: 
Werk- en BeplantingsCommissie. 

  
GEEN GEMEENSCHAPPELIJK WERK OP 11 MEI EN 10 AUGUSTUS 2013 

DEEL  NRS     1       2       3     
  A    1 – 114   2- 3 30-3 27-4   1- 6 29-6 27-7   31-8 28-9 26-10   
 B 

  
115 – 179 
194 – 242   

9-3 6-4 4- 5   8- 6 6- 7 3- 8   7- 9 5-10 2- 11   

 C 

  

180 – 193 
243 – 305 
360 – 361 
373 – 392 
421 – 426   

16-3 13-4 18-5   15- 6 13-7 17- 8   14- 9 12-10 9-11   

 D 

  

306 – 359 
362 – 372 
393 – 420 
427 – 439   

23-3 20-4 25-5    22- 6 20-7 24- 8   21- 9 19-10 16-11   

WERKROOSTER  2013    


