
Toelichting op de agenda voorjaarsvergadering 2022 van Amstelglorie

Beste Tuinder,

Ging 2020 al de geschiedenisboeken in als een historisch jaar, eind 2020 had niemand het voor mogelijk 

gehouden dat we een jaar later wederom in een harde lockdown terecht zouden komen.

Afgelopen zomer leek het er op dat het einde van de pandemie echt in zicht was en we weer allerlei 

gezamenlijke activiteiten zouden kunnen ontwikkelen. Maar het liep anders. Het aantal besmettingen liep 

in het voorjaar verder op, ook van gevaccineerden. De bescherming bleek minder goed te werken dan 

gehoopt. Daar kwam de omikronvariant nog eens overheen, die zich ook nog eens veel harder verspreidde 

dan alle voorgaande mutaties.

Op Amstelglorie hebben we dit gevoeld: ons verenigingsleven lag ook in 2021 voor een groot deel stil. Ons 

clubhuis is bijvoorbeeld weer bijna het hele jaar gesloten geweest en verreweg de meeste activiteiten 

vonden geen doorgang.

Onze volkstuin bleef wel een veilige plek om naar toe te gaan en afstand te kunnen nemen van wat zich om 

ons heen afspeelde. Tuinieren bleek nog steeds coronaproof en 1,5 meter afstand houden niet al te 

moeilijk. Voor ons tuinders bleef onze tuin een stukje hemel op aarde.

Het beleid van het bestuur concentreerde zich erop, net als in 2020, dat ons park veilig open kon blijven, 

onderhoud zoveel als mogelijk doorgang kon blijven vinden en wij allen naar onze tuin konden blijven gaan.

En dat is —met dank aan iedereen!— wederom gelukt.

Naast regulier onderhoud aan het park zijn een aantal zeer verwaarloosde tuinen grondig aangepakt en rijp

gemaakt voor nieuw tuinders, die daar inmiddels met veel plezier gebruik van maken. Daarnaast is ook 

onderhoud aan gebouwen uitgevoerd. Hiervoor zijn we veel dank verschuldigd aan onze vrijwilligers, die 

zich onvermoeibaar blijven inzetten.

Hieronder lees je een toelichting op een aantal agendapunten van de voorjaarsvergadering.

Agendapunt 3. Vaststellen notulen

Van de najaarsvergadering 2021 zijn geen traditionele notulen gemaakt. Het bestuur beschouwt de gehele 

e-mailwisseling rond de najaarsvergadering van 2021 als notulen en verwijst je voor wat betreft dit 

agendapunt daar dan ook naar.

Agendapunt 6. Vaststellen van het financieel verslag van het afdelingsbestuur 2021

Als bijlage bij deze Toelichting op de agenda, tref je het financieel verslag over 2021 aan.

Het bestuur legt financiële verantwoording af aan de leden over het voorgaande jaar. Aan de hand van het 

financieel verslag kunnen alle leden zien wat er in het voorgaande jaar op gebied van inkomsten en 

uitgaven heeft plaatsgevonden en hier hun oordeel over uitspreken. Als de leden het eens zijn met het 

gevoerde financiële beleid geven zij op de algemene ledenvergadering hun goedkeuring aan het bestuur.

Het is niet handig als elk lid apart kijkt of de cijfers kloppen. Dat kost erg veel tijd en niet iedereen heeft hier

zin in of de kennis voor. Daarom wordt er gewerkt met een door de leden gekozen kascommissie. Deze 

commissie controleert namens de leden de boekhouding en de jaarrekening en informeert de leden via een

verslag over haar bevindingen. 
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2021 was een jaar dat nog steeds in het teken van Corona stond: veel activiteiten hebben geen of beperkte 

doorgang kunnen vinden. Regulier onderhoud heeft wel gewoon plaatsgevonden: het bestuur en 

commissie hebben zelfs besloten hier en daar achterstallig onderhoud op te lossen, om zo zeer 

verwaarloosde tuinen op verantwoorde wijze weer aan volgende tuinders te kunnen verhuren. 

Het jaar 2021 hebben we met een tekort van €25.676,- afgesloten, daar waar een verlies van €6.853,- 

begroot was. Met andere woorden: we hebben €18.823,- meer uitgegeven dan begroot.

Waar komt de overschrijding in 2021 door?

In 2016 heeft Amstelglorie, in het kader van de toenmalige dreiging van woningbouw op de plek van 

Amstelglorie, besloten om het huisje en de tuin waar Jan Wolkers een periode getuinierd heeft niet aan een

nieuwe tuinder aan te bieden, maar in eigen beheer te houden. Dat betekende dat Amstelglorie de kosten 

voor deze tuin aan de vertrekkende tuinder moest betalen. Dit betrof een bedrag van €6.474,40 dat tot aan

dit jaar op een zogenaamde tussenrekening geadministreerd stond, te wachten om verrekend te worden 

met de aankoopprijs die een nieuwe tuinder zou betalen. Alleen Amstelglorie is (en blijft voorlopig ook) de 

‘nieuwe tuinder' en daarom hebben we besloten om in 2021 dit bedrag als kosten te nemen in de 

jaarrekening 2021. Dit was niet in de begroting voor 2021 opgenomen. Mochten we ooit besluiten de 

Wolkerstuin te verkopen aan een nieuwe tuinder, dat valt de verkoopprijs als inkomsten in dat jaar aan 

Amstelglorie toe.

In 2021 hebben we een verliespost van €1.395,24 moeten nemen op tuin 198. Dit betrof het slotstuk van 

een zeer langlopend proces, waar voorgaande besturen zich ook al mee bezig hebben gehouden. Na het 

overlijden van de betreffende tuinder, bleek het onmogelijk om contact te krijgen met de erfgenamen om 

een en nader af te wikkelen. Er zijn veel pogingen gedaan de erfgenamen op te sporen. Nu is het niet 

zomaar mogelijk om, wanneer je een erfgenaam niet kan vinden, je de boedel dan zomaar toe te eigenen. 

Amstelglorie heeft een uitgebreid dossier opgebouwd om haar inspanningsverplichtingen aan te tonen en 

in overleg met een advocaat is in 2020 besloten om de tuin door te verkopen. De doorlopende 

(huur)kosten van de tuin waren inmiddels aantoonbaar hoger dan de waarde van de tuin en opstal, zodat 

de opbrengst van tuin en huisje na aftrek van nog openstaande kosten voor de erfgename negatief zou 

uitkomen. Uiteindelijk heeft Amstelglorie alsnog een verliespost van €1.395,24 moeten nemen. Dit was niet

in de begroting voor 2021 opgenomen.

In 2021 heeft Amstelglorie een aantal keer afgegraven grond waarin bamboo- en duizendknoop-resten in 

zaten, als ook bouwafval, moeten laten afvoeren. Dit onder meer ook om een aantal tuinen (107/107A en 

198) geschikt te maken voor doorverkoop aan nieuwe tuinders. Hier is in ieder geval een bedrag van 

€10.195,76 gemoeid mee geweest. Dit was niet in de begroting voor 2021 opgenomen.

Met bovengenoemde drie posten hebben we het al over een bedrag van €18.065,40, wat in feite de gehele 

overschrijding van de begroting met €18.823,- verklaard

In de Toelichting op de balans en in het de Verlies- en winstrekening lees je bij diverse specificaties 

toelichtingen. Graag lichten wij onderstaande posten nog apart toe.

In de Verlies- en winstrekening zie je bij Totale uitgaven commissies dat de uitgaven voor de commissie in 

totaal beduidend hoger zijn dan begroot. Dit komt omdat bovengenoemde kosten van €10.195,76 voor het 

afgraven en afvoeren van grond en bouwafval hier geboekt zijn. Op de bijlage Specificatie baten en lasten 

commissies geeft je inzicht van de kosten en opbrengsten per commissie/werkgroep.

In de Verlies- en winstrekening zie je bij Algemene verenigingskosten dat de uitgaven hoger zijn dan 

begroot. Dit komt voort uit het feit dat in 2021 beduidend meer dan begroot is uitgegeven aan het 

onderhoud van gereedschap en machines (denk aan tractoren, maaimachines etc.). Die kosten waren 
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helaas onvermijdbaar: als machines defect gaan, zullen ze gerepareerd moeten worden. Het bestuur 

probeert  in 2022 meer vat op de kosten van  onderhoud te krijgen.

Om het tekort van 2021 in perspectief te plaatsen brengt het bestuur in herinnering dat in de jaren 2017 

t/m 2020 jaarlijks sprake van een positief resultaat was (2017: €47.000,-/2018: € 44.144,-/2019: 

€3.925,-/2020: €8.421,-). Die resultaten zijn merendeels aan reserves voorzieningen en de 

continuïteitsreserve toegevoegd.

Het bestuur stelt nu voor het resultaat van 2021 ten laste te laten gaan van continuïteitsreserve.

Agendapunt 7. Verslag van de kascommissie van de afdeling over 2020

Op moment van versturen van deze e-mail is de kascommissie nog bezig met schrijven van haar verslag. 

Zodra hun verslag beschikbaar is, sturen wij dit naar de leden toe. Het bestuur vraagt nog eens extra 

aandacht voor de oproep van de kascommissie voor nieuwe leden.

Agendapunt 8. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over 2021

Als bijlage bij deze Toelichting op de agenda, tref je de Balans 2021 aan

Zie ook het Financieel verslag van het afdelingsbestuur 2021 en de toelichting zoals vermeld bij agenda 

punt 3. De Balans lees je op pagina 2 en de Staat van baten en lasten op pagina 3.

Bij dit agendapunt wordt de leden gevraagd het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel 

beleid in 2021.

Agendapunt 9. Beleid van het afdelingsbestuur

Nu duidelijk is geworden dat alle tot nu geldende maatregelen in het kader van covis-19 zijn afgeschaft, 

zullen we bekijken welke delen van ons verenigingsleven we in 2022 weer kunnen opstarten en onder 

welke voorwaarden. Inmiddels hebben de eerste activiteiten al weer plaatsgevonden (Paasbrunch) en 

staan verschillende activiteiten gepland (Kunstroute, open dag). Volg de nieuwsbrief en de website voor 

alle informatie.

Bestuur

Bestuur-continuïteit is belangrijk. Daarom moet je als organisatie vermijden dat op een bepaald moment de

helft of meer van de leden van het bestuur gelijktijdig aftreedt. Dit voorkom je door spreiding van de 

momenten van benoeming en daarmee een gespreid aftreed-rooster. Bestuursleden worden gekozen voor 

een periode van 3 jaar. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Functie Naam Datum 
aantreden

Laatste 
herbenoeming

Zittingstermijn Datum 
aftreden of 
herbenoeming

Voorzitter Erik Teusink najaars-
vergadering 
2017

najaars-
vergadering 
2020

2e najaars-
vergadering 
2023

Secretaris Fleur Alink najaars-
vergadering 
2017

najaars-
vergadering 
2020

2e najaars-
vergadering 
2023

Algemeen 
bestuurslid

Saskia Marcus voorjaars-
vergadering 
2021

voorjaars-
vergadering 
2021

1e voorjaarsverga
dering 2024

Algemeen Martin voorjaars- voorjaars- 1e voorjaarsverga
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bestuurslid Camphuisen vergadering 
2021

vergadering 
2021

dering 2024

Penning-
meester*

Vacant

*De taken van penningmeester worden tijdelijk opgevangen door voorzitter en secretaris.

In de voorjaarsvergadering van 2021 stellen zich drie kandidaten verkiesbaar voor het bestuur. Een van 

deze kandidaten opteert specifiek voor de functie van penningmeester.

Het bestuur is zeer verheugd dat deze 3 personen zich verkiesbaar stellen en heeft al enkele 

introductiegesprekken met hen gevoerd. Het bestuur ondersteunt hun kandidatuur van harte. Zie verder 

onder punt 8.

In de najaarsvergadering 2023 loopt de 2e termijn van zowel Fleur Alink en Erik Teusink af.

Het bestuur blijft daarom —ondanks dat zich nu drie nieuwe kandidaten hebben gemeld— een oproep 

doen aan leden om een functie binnen het bestuur van Amstelglorie te overwegen. Geïnteresseerden in 

een bestuursfunctie kunnen contact opnemen met het bestuur. 

Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

Nu de Uitvoeringsstrategie vorig jaar definitief is vastgesteld, zal er een plan van aanpak moeten worden 

opgesteld voor vernieuwing van ons park naar meer openbaarheid, betere toegankelijkheid en meer 

bruikbaarheid voor meer Amsterdammers, met daarin concrete acties voor de komende tien tot vijftien 

jaar. Wij hadden verwacht midden 2021 meer concrete informatie over deze ‘opdracht’ te zullen 

ontvangen.

Onze gedachte daarbij was het opstarten van diverse werkgroepen die op onderdelen meedenken en 

meeschrijven aan dit plan van aanpak en daarbij zoveel mogelijk tuinders bij te betrekken. Zo’n plan van 

aanpak opstellen is niet iets wat wij als bestuur alleen kunnen en ook niet alleen willen doen. 

In 2021 hebben wij die ‘opdracht’ niet ontvangen, en we zijn dus ook niet van start gegaan met de 

voorbereiding en het schrijven van een plan van aanpak. Wij zijn van mening dat eerst de concrete vraag 

meer duidelijk moet zijn. Vooruitlopend daarop worden wel initiatieven ontplooid met het oog op meer 

openbaarheid, betere toegankelijkheid en meer bruikbaarheid ontplooid. Te denken valt aan het ‘Levend 

leslokaal’ op de Hemkerhof en het oprichten van de ‘Amstelglorie Academy’ onder welke naam alle 

(educatieve) lezingen, presentaties, cursussen etc. gepresenteerd gaan worden.

Het bestuur van de Bond van Volkstuinders heeft gedurende 2021 voortdurend overleg gehad met de 

gemeente. Onderwerpen bij dat overleg waren: (achterstallige) Onderhoudsbijdragen aan de parken, 

nieuwe huurcontracten (die in juli 2022 in zouden moeten gaan, met daarin opgenomen huurprijzen en 

huuraanpassingen, onderhoudsverplichtingen, mogelijkheden van andere bestemmingen dan alleen 

tuinieren, principe afspraken over toegankelijkheid en afdracht van huuropbrengsten aan het 

Onderhoudsfonds), de invulling van het Onderhoudsfonds (onafhankelijk van de gemeente en de Bond), 

vuilwaterproblematiek (met name van belang voor parken zonder riolering) en de werkwijze voor de 

toegankelijkheidsplannen. 

Pas na afronding van deze onderwerpen zal het plan van aanpak voor vernieuwing naar meer 

openbaarheid, betere toegankelijkheid en meer bruikbaarheid aan de orde komen. Tegen die tijd 

informeren we je daar uiteraard uitgebreid over.

Financieel beleid
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De begroting 2022 heeft het bestuur in nauwere samenwerking met commissies en werkgroepen 

opgesteld. Gedachte is dat commissies en werkgroepen zo meer nadenken over hun plannen voor het 

komende jaar, de daarmee gemoeide kosten en opbrengsten, en zo ook hun budgetten zelf meer gaan 

bewaken. Het bestuur is tevreden over de verloop van dit proces, en zij hoopt dit de komende jaren verder 

te ontwikkelen en uit te bouwen.

Het bestuur heeft het als zwaar ervaren om de afgelopen anderhalf jaar te opereren zonder 

penningmeester. Zij is blij dat er zicht is op versterking op dit gebied, en hoopt dat de leden hier ook het 

belang van inzien.

In de afgelopen anderhalf jaar, waarin het bestuur zonder penningmeester opereerde, is het bestuur op 

financieel gebied op zeer prettige wijze ondersteund door de medewerkers van het Bondsbureau. Daar is 

het bestuur hen zeer dankbaar voor. Ook heeft onze voormalig penningmeester Carla Custers ons nog 

hand- en spandiensten verleend, waar wij haar ook zeer dankbaar voor zijn.

Het Bondsbureau ontlast een penningmeester van veel uitvoerend (financieel) administratief werk: tijd die 

een penningmeester beter kan besteden aan bijvoorbeeld het samen met commissies en werkgroepen 

beheren van budgetten, opstellen van begrotingen, of aanvragen doen bij het Onderhoudsfonds of 

subsidiefondsen . 

Wij benadrukken nog maar eens dat het bestuur van Amstelglorie, wanneer het Bondsbureau uitvoerende 

(financieel) administratieve taken uitvoert voor Amstelglorie, volledig grip op haar eigen financiën blijft 

houden:

 Facturen aan derden worden pas voldaan nadat twee bestuursleden de facturen hebben geaccordeerd. 

 De ledenvergadering van Amstelglorie blijft goedkeuring geven aan de jaarlasten die Amstelglorie zelf 

haar leden in rekening brengt.

 De ledenvergadering van Amstelglorie blijft goedkeuring geven aan de begroting van Amstelglorie.

 De ledenvergadering van Amstelglorie blijft wanneer de leden het eens zijn met het gevoerde financiële 

beleid, goedkeuring geven aan het bestuur.

 Gelden van Amstelglorie blijven geadministreerd op een bankrekening op naam van Amstelglorie.

Agendapunt 10. Benoemen van bestuurs- en commissieleden

Kascommissie

Kascommissieleden worden gekozen voor een periode van 5 jaar. De kascommissie bestaat op dit moment 

uit de volgende personen:

Functie Naam Datum 
aantreden

Laatste 
herbenoeming

Zittingstermijn Datum 
aftreden of 
herbenoeming

Lid Sven Sauer najaars-
vergadering 
2017

1e najaars-
vergadering 
2022

Lid Daan Uttien najaars-
vergadering 
2018

1e najaars-
vergadering 
2023

Lid Lia de Boer najaars-
vergadering 
2019

1e najaars-
vergadering 
2024
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De kascommissie behoort uit 5 leden te bestaan. Op dit moment bestaat de Kascommissie uit 3 leden.

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor de kascommissie gemeld. Het bestuur vraagt opnieuw extra 

aandacht voor de oproep van de kascommissie voor nieuwe leden.

Sabine Lebesque, voormalig lid van de kascommissie (afgetreden in de najaarsvergadering 2021), heeft de 

kascommissie in 2022 ondersteunt bij haar controlewerkzaamheden over 2021. Daar zijn we Sabine 

erkentelijk voor.

Sabine heeft aangegeven dat zij bereid is om opnieuw in de kascommissie zitting te nemen, tot aan het 

moment waarop nieuwe kandidaten voor de kascommissie zijn gekozen en de kascommissie weer met vier 

(of liever 5) leden functioneert.

Het bestuur ondersteunt de kandidatuur van Sabine voor deze ‘overbruggingsperiode’. Als bijlage bij deze 

Toelichting op de agenda, tref je een kort profiel van Sabine aan.

Bij dit agendapunt kun je je stem op deze kandidaat uitbrengen.

Bestuur

In deze voorjaarsvergadering stellen zich drie kandidaten verkiesbaar voor het bestuur. Een van deze 

kandidaten opteert specifiek voor de functie van penningmeester.

Het bestuur is zeer verheugd dat deze 3 personen zich verkiesbaar stellen en heeft al enkele 

introductiegesprekken met hen gevoerd. Het bestuur ondersteunt hun kandidatuur van harte.

Als bijlage bij deze Toelichting op de agenda, tref je een kort profiel van de drie kandidaten aan: Agnes 

Sutherland, Gea de Vries en Fem Korsten, allen tuinierend op Amstelglorie.

Bij dit agendapunt kun je per kandidaat je stem uitbrengen.

Agendapunt 11. Agenda voorjaarsvergadering van de Bondsvergadering

De agenda van de Bondsvoorjaarsvergadering was ons nog niet bekend bij het versturen van de stukken 

voor de agenda van onze voorjaarsvergadering. De jaarstukken en de agenda voor de 

Bondsvoorjaarsvergadering zullen in de Vroegop worden gepubliceerd.

Zodra die agenda bekend is en onderwerpen bevat waarover de ledenvergadering van Amstelglorie haar 

standpunt moet meegeven aan de afgevaardigden van Amstelglorie bij deze Bondsvergadering, zullen we 

die nasturen. Wanneer de ledenvergadering geen standpunt(en) aan de afgevaardigden mee heeft kunnen 

geven, hebben de afgevaardigden het mandaat om naar eigen inzicht te stemmen op de Bondsvergadering.

Bij dit agendapunt kun je -indien van toepassing-  je stem op bovenbedoelde onderwerpen uitbrengen.

Agendapunt 12. Rondvraag

In een reguliere ledenvergadering is er altijd ruimte voor een rondvraag. Wij verzoeken je als je nu al vragen

voor de rondvraag hebt, die vast met ons te delen, zodat wij ons op antwoorden kunnen voorbereiden. 

Het bestuur verzoekt altijd goed te overwegen of je vraag werkelijk een vraag voor de rondvraag van een 

ledenvergadering betreft. Vragen die meer op je persoonlijke tuin of situatie betrekking hebben, kan je 
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beter rechtstreeks per e-mail aan het bestuur of een van de commissies stellen, dan ontvang je ook 

rechtstreeks antwoord.

Je kunt altijd de eerste donderdagavond van de maand langskomen in het clubhuis op het spreekuur van 

commissies en bestuur. Wij adviseren je vooraf per e-mail (vvamstelglorie@gmail.com) aan te melden, 

zodat we een specifieke tijd met je kunnen afspreken.
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Profielen kandidaat bestuursleden 

Ik ben Fem Korsten, 38 jaar en sinds eind 2020 huur ik samen met Renzo en onze dochter een klustuin en 
dito huisje. 

Na een studie Finance, ben ik gaan werken als specialist arbeidsvoorwaarden
en de laatste jaren ben ervoor verantwoordelijk dat de cao voor ouderenzorg
binnen het (door de overheid bepaalde) budget blijft. Daarnaast heb ik de
afgelopen 8 jaar in de stadsdeelcommissie van Zuid gezeten. 

Ik heb me aangemeld voor het bestuur van Amstelglorie omdat mijn ervaring in
de lokale politiek mij geleerd heeft dat dit soort bijzondere plekken in de stad
alleen blijft bestaan dankzij de mensen die zich daarvoor inzetten. Door mijn
financiële achtergrond hoop ik de positie van penningmeester goed te kunnen vervullen. 
Daarnaast denk ik dat door mijn achtergrond en netwerk in de Amsterdamse politiek ik ook een bijdrage 
kan leveren aan het ontwikkelen van een visie op de toekomst van Amstelglorie. 

Ik ben Agnes Sutherland, jurist en docent. Sinds 3 jaar heb ik tuin 358 aan de Kastanjelaan. Ik vind de tuin 
heerlijk, maar heel groen zijn mijn vingers niet. Daarom vind ik het leuk om mijn steentje aan Amstelglorie 
bij te dragen op een andere manier: organisatie, planning, juridische en bestuurlijke zaken gaan me goed af 
en dat zet ik graag in voor ons mooie tuinpark. 

Laat ik met even voorstellen, mijn naam is Gea de Vries, levensgezel van Fredu Samethini. Ik werk als 
leerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast ben ik regelmatig bezig met toneel en muziek, 
ik fiets veel en zwem graag en ben ik een fervent radio en podcast luisteraar.
Sinds 2005 hebben wij tuin 433.Tuinieren heb ik er niet echt geleerd omdat wij een 
bamboetuin hebben overgenomen die een andersoortig onderhoud nodig heeft. In 2008 
hebben we het beheer van de logeertuin op ons genomen. Daar ben ik definitief een 

tuinder geworden die leeft met de seizoenen. Daarnaast heb ik veel mensen leren kennen en ben 
langzamerhand vertrouwd geraakt met de verschillende werkgroepen en activiteiten van het park.
In de loop van de jaren heb ik leren leven met de onzekerheid van het voortbestaan van Amstelglorie wat 
eens in de zoveel tijd actueel is. De tuin is meer dan een volkstuin, het is een unieke plek waar ik me graag 
sterk voor wil maken daarom stel ik me beschikbaar voor het bestuur. 

Profiel kascommissielid 

Graag stel ik (Sabine Lebesque) mij opnieuw beschikbaar voor de kascommissie vanaf 2022. Momenteel 
bestaat de kascommissie uit drie leden, wat in de praktijk erg weinig is. De statuten gaan uit van vijf leden, 
maar die bezetting hebben we op Amstelglorie al lang niet gekend. Ik ben formeel afgetreden in november 
2021 maar bij gebrek aan nieuwe kascommissieleden, is het werk dit jaar voortgezet als ondersteuning en 
stel ik mij bij deze opnieuw formeel beschikbaar als volledig lid voor het komende jaar. 

Ik ben sinds 2009 tuinder op Amstelglorie. Ik ben in mijn werkzame leven architectuurhistoricus bij Grond 
en Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast maak ik onder andere kleren en tassen in 
Senegal en doe ik veel aan dans.
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