
      Tuinpark AMSTELGLORIE 

NOTULEN  ALGEMENE LEDENVERGADERING 6 DECEMBER 2015                                                      
Aanwezig: Wim Splinter (voorzitter),Renske Miedema (penningmeester), Loes de Boer (2e secretaris, 
tevens verslag), Jeroen van der Spek en Anne-Mariken Raukema (verslag). (AG = Amstelglorie) 

1. OPENING                                                                                                                                      
Voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn 51 leden. Voorstel van de voorzitter om de 
samenstelling van het bestuur naar voren te halen en als punt 2 behandelen. 
 
2. SAMENSTELLING BESTUUR                                                                                                         
Voorzitter meldt dat Saskia Marcus is op eigen verzoek is teruggetreden. Het bestuur stelt voor om 
Anne-Mariken Raukema en Jeroen van de Spek te benoemen als bestuurslid. Beiden stellen zich voor. 
Voorzitter vraagt de ledenvergadering akkoord. Mevrouw De Jong (Bond) zegt dat dit zo niet kan. Na 
enig heen en weer gepraat wordt besloten om met handopsteken te stemmen. Voorzitter vraagt 
daarop wie er voor de benoeming is. Beiden worden benoemd. In verband met het aftreden van Loes 
de Boer in mei 2016 en het dan ook aftreden van Wim Splinter als voorzitter (hij wil wel bestuurslid 
blijven) wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Deze kunnen zich bij het huidige 
bestuur aanmelden na de vergadering of via het email adres bestuur.amstelglorie@gmail.com. 
 
3. BESTUURSMEDEDELINGEN                                                                                                                  
Dit zijn geen agendapunten, maar een toelichting op onderwerpen waar het bestuur mee bezig is: 
a) Website Jeroen van der  Spek licht toe dat de oude website niet meer aan de huidige eisen 
voldoet. De oude site is gedeeltelijk gerestyled. Er wordt gewerkt aan een nieuwe site met behoud 
van de historie van Amstelglorie. Leden krijgen per e-mail bericht als de nieuwe site in de lucht is.    
b) Tienpuntenplan Anne-Mariken Raukema ligt per punt kort toe: het bestuur is bezig om 
duidelijkere regels te maken. Bij de inkoop komt een pinautomaat. Manon van der Laan licht van 
zaken van de subwerkgroep huishoudelijk reglement toe: ook vergelijken zij de statuten en het 
huishoudelijke reglement van Amstelglorie met dat van de Bond. Ook nemen ze het bouwreglement 
en vademecum mee. Groener, duurzamer en waterkwaliteit; er worden stappen gezet om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Veranderingen gaan geleidelijk. Samengaan van de kennis van oude 
tuinders met de ideeën van nieuwe tuinders. Er zijn twee kick offs gehouden over kwaliteit door 
Martin Camphuijsen om te kijken wat we zelf kunnen doen op eigen tuin en het openbaar groen. Er is 
een enquête gehouden en een activiteitenplan gemaakt. Bagger is nauw verbonden met de 
waterkwaliteit. Het baggeren van de binnensloten is de verantwoordelijkheid van Amstelglorie, de 
buitensloten zijn de verantwoordelijkheid van Stadsdeel Oost. Stadsdeel heeft een bodemonderzoek 
gedaan; op verschillende manieren moet met het bagger worden omgegaan: schone bagger mag de 
tuin op, lichtvervuilde moet in een depot en vervuilde moet afgevoerd worden; dit is kostbaar. Niet 
helder is voor wiens rekening dat komt (stadsdeel of AG) en om welke delen het gaat. AG meent dat 
er sprake is van historische vervuiling. Het baggeren wordt daarom opgeschort tot dit duidelijkheid 
is. Erik van Hagen stelt de bomengroep voor. Zij assisteren bij het winterwerk en zijn betrokken bij de 
nieuwe hakselploeg. Kapvergunningen kunnen tot 30 september worden ingediend bij de 
bomengroep, die deze vergunningen - na overleg met het bestuur - in een keer bij Stadsdeel Oost 
aanvraagt. Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met het Stadsdeel en Waternet over de 
dijkverhoging; de dijk (Jan Vroegopsingel) wordt voorjaar 2017 immers 50 cm opgehoogd. Het zal 
omstreeks mei 2016 definitief worden. Er worden populieren gekapt i.v.m. de wortels, waarschijnlijk 
tot de Rozenoordbrug (A10). Zodra het plan definitief is, worden de leden geïnformeerd. M.b.t. de 
samenwerkingscode wordt opgemerkt dat als iemand vragen, opmerkingen of ideeën heeft, die dan 
kenbaar maakt aan het bestuur (bestuur.amstelglorie@gmail.com), dat kan per mail of tijdens de 
vergadering op de eerste donderdag van de maand van 19-20 uur.                                                             
c) Rapport Hoffmann Bedrijfsrecherche: sinds de vorige ledenvergadering (6 juni 2015) is er door het 
bestuur van Amstelglorie met de Bond veel brief- en mailverkeer geweest over rapport Hoffmann. De 



kern is dat het rapport niet ter beschikking aan Amstelglorie wordt gesteld. We mogen samenvatting 
lezen, mits we tekenen voor geheimhouding. Het bestuur wil en kan dit niet, omdat we na de 
branden alleen maatregelen willen en kunnen nemen, waarvan de feitelijke gronden bekend zijn en 
niet op alleen emotionele gronden. Omdat de Bond blijft volharden in het tekenen voor 
geheimhouding, stellen wij dit punt aan de orde in de ledenvergadering. Uit de zaal komen diverse 
reacties; een tuinder meent dat we in een rechtstaat leven en niet in een politiestaat. Daarom is 
geheimhouding niet aan de orde. Het roept veel discussie en emoties op. Het bestuur meent dat 
zolang er geen argumenten door de Bond worden aangevoerd naar de drie door de Bond 
beschuldigde tuinders, zij hun werkzaamheden op het tuinpark gewoon kunnen blijven voortzetten. 
Het bestuur heeft in een gesprek eind november aan de Bond het voorstel gedaan dat wij het 
rapport confidentieel en informeel in zien. Hierop heeft de Bond tot nu toe niet gereageerd.              
De Bond heeft in november 2014 de administratie van Amstelglorie meegenomen en door Hoffmann 
Bedrijfrecherche laten onderzoeken op aanwijzingen voor de branden en malversaties in de 
boekhouding. Eind maart 2015 is het bestuur ontboden op het Bondskantoor; daar is meegedeeld 
dat uit het onderzoek bleek dat er geen sprake is van malversaties in de financiële administratie. Ook 
bleken er geen aanwijzingen te vinden over de branden. Door de onderzoekers en de Bond is het 
vermoeden uitgesproken dat er sprake is van btw-fraude en zwart geld. Hierbij worden met naam en 
toenaam drie tuinders genoemd; de betrokkenen kregen zelf ook niets over het rapport te horen. 
Het bestuur stelt voor het rapport te laten voor wat het is en verder te gaan met de uitwerking van 
het tienpuntenplan. De Bond reageerde ook hier niet op. 

 
4. NOTULEN 6 JUNI 2015                                                                                                                                  
Dhr. De Lijser (tuin 289) mist in de notulen zijn ingestuurde bijdrage Culturen op Amstelglorie en het 
toekomstperspectief. Hij deelt aan belangstellende tuinders alsnog een kopie uit.                              
Mw. Apon (tuin 430) vraagt waarom er geen art. 12 procedure is gestart. Het afdelingsbestuur (AG) 
heeft brieven gestuurd naar politie, Stadsdeel, burgemeester en OM. Niemand heeft dit opgepakt. 
Elk individu kan een artikel 12 procedure starten. AG-bestuur vraagt de Bond deze te starten.                                                                                                   
Dhr. Uttien (tuin 350) - afwezig op ALV van 6 juni - vindt de notulen niet goed verwoord en mist 
ingekomen stukken. Saskia Marcus (tuin 51, toen secretaris) meldt dat de ingekomen stukken vooraf 
met commentaar van het bestuur zijn rondgestuurd. Notulen vormen een beknopte en 
representatieve weergave van hetgeen in de ALV besproken is. 

5.           BEGROTING 2016                                                                                                                                       
Renske Miedema (penningmeester) licht de begroting toe: de begroting loopt in de pas met die van 
vorig jaar. Er is veel water verbruikt. Watergeld is verhoogd van € 35 naar € 42 per tuin, grondhuur 
van het algemeen gedeelte is verhoogd van € 80 naar € 82,50 en de grondhuur per tuin van € 0,49 
naar € 0,51 per m2. Een tuinder vraagt naar de mogelijkheid van watermeters. Dit is al eerder 
onderzocht en moeilijk te realiseren. De leidingen op het oude gedeelte en de uitbreiding zijn anders.  

6.           AGENDA 109e BONDSVERGADERING D.D. 10.12-2015                                                                            
Het bestuur van Amstelglorie zal daar met een delegatie naar toe gaan. Het bestuur vraagt of een of 
meer tuinders van Amstelglorie iets in wil brengen in deze vergadering. Geen opmerkingen. 

7. RONDVRAAG EN SLUITING                                                                                                                 
Dhr. van der Veen (tuin 199) wil Saskia  Marcus bedanken voor het vele secretariaatswerk. Helaas 
heeft zij de vergadering verlaten, niettemin applaus uit de zaal.                                                               
Mw. Boer (tuin 364) mist agendapunt kascommissie, maar dit is een punt voor de jaarvergadering in 
mei of juni 2016.                                                                                                                                                  
Mevr. de Jong (Bond) meldt dat in 2017 de Bond 100 jaar bestaat. Ze doet een oproep aan de 
tuinders om mee te werken en/of ideeën te geven. Wie die heeft mailt het Bondsbureau.                                                                                                                             
De nieuwjaarsreceptie is op 10 januari 2016, vanaf 14.00 uur.                                                                
Voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering. 


