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Bestuur 

 

Commissies, werkgroepen en medewer-
kers 
 
Verzekeringszaken-inschr. Nw. leden 
E. Driehuis   tel. 023-5763708   
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 
Jasper  Wiedeman vz  
Frank de Bruijne Wim Hemker   
Mar Citroen  Liesbeth Hellemond 
Wil Pannekoek Jan Mos 
 
Bouw– en Taxatiecommissie 
Henk Span    Jan Koens 
Marcel de Boer Petra Metselaar  
Hans Levendig  vz Abe Stremler 
Klaas Kan 
 
Waterleidingen 
Henk Lange  vz    
 
Logeerhuis 
Trudy Ruardy .  Fredu Samenthini 
E.v.a. 
Ontspanningscommissie 
Max Looy jr  Sonja Brouwer 
Jan van Rietbergen Joyce Maas 
 
Barcommissie 
Marijke Looy  Jan van Rietbergen 
Ben Busch    
  
Tuin Onderhouds Commissie 
Monique  Scheelings Jose Meerman
  
Wim Splinter ged. Bestuur 
 
Kascommissie 
Peter van Erve Hans Deltenre 
George van Hielten 
 
Inkoop 
Ton Knebel  (272) Cor Wessels (i.a.) 
Wim Morreau Fons Knebel (189) 
Gerrit Blomenkamp 
 
ARBO coördinator 
Wim Splinter 
  
Werkgroep Beleids Ondersteuning Amstelglorie (BOA) 
Wilfred Reinhold vz Petri Schimmel—secretaris 
E.v.a. 
 
Werkgroep Educatie Scholieren (coordinatie) 
Ronald Hamel   
Beheer Website 
Joop Moes 

B e s t u u r 
Adriaen  J. de Haer                             
voorzitter       tuin 017  
Madeleine de Vries tuin 052 
1e secretaris 
Loes de Boer – van Dijk             
2e secretaris         tuin 285 
Joop Chr. Moes                              
Penningmeester        tuin 205 
Wim M. Splinter 
Bouwkundige zaken  tuin 173 
 

Het  bestuur is voor elke tuinder iedere  
eerste donderdagavond van de maand  
beschikbaar van ca. 20.00 uur tot 20.30 
uur. 
 
Inkoop 
De inkoop is vanaf half maart tot eind sep-
tember iedere zaterdag geopend vanaf  
10.00  tot 13.00 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,  com-
post en andere zaken die niet in een plastic 
vuilniszak thuis horen. M.i.v. 1 oktober dient 
u uw vuil afval zelf af te voeren. 
Grof vuil kunt u kosteloos afvoeren naar het 
depot van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 
aan de Rozenburglaan (einde Kruislaan bij 
kerkhof links aanhouden) 

Redactie mededelingenblad 
 
Adje Interim  
Gedel. Bestuur: Joop Moes 
 
Email: info@amstelglorie.nl 

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 
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Algemene ledenvergadering 
 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de 58ste algemene ledenvergadering van 
de volkstuinvereniging Amstelglorie, welke wordt gehouden op vrijdag 13 
mei 2011 in het clubhuis aan de Jan Vroegopsingel 7 te Amsterdam. 

 
Aanvang    :   19.30 uur         Zaal open :   19.00 uur 

 
Agendapunten dienen uiterlijk 10 dagen voor de vergadering in het bezit te 
zijn van de secretaris.  
Het bestuur rekent op uw aanwezigheid en wenst u een prettige vergadering 
toe.  Tijdens 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 23 april 2010  (blz. 6) 
6. Verslag secretaris 2010 (blz. 6) 
7. Financieel verslag 2010  (blz. 16 e.v.) 

(Vragen over de jaarrekening kunnen uitsluitend tot 1 week voor de 
jaarvergadering 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. 18) 
9. Beleid bestuur 2010 
10. Jaarverslagen commissies en werkgroepen en (her)benoeming leden. 
 Werk- en Beplantingscommissie   

waaronder de Tuin Onderhouds Commissie (blz. 33)     
 Bouw- en taxatiecommissie      
 Inkoopcommissie  (blz. 35) 
 Waterleidingcommissie (blz. 34)      
 Commissaris verzekering/inschrijving    
 Projektgroep Natuureducatie  
 Logeerhuis  (blz. 23/24)        
 Werkgroep BestuursOndersteuningAmstelglorie (BOA)  
 Jeugd- en Ontspanningscommissie  (blz. 23 en 27) 
 Barcommissie   
11. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn Joop Moes (penn.m.) en 

Wim Splinter (techn. zaken),  Beiden  stellen zich herkiesbaar (3 jarige 
termijn). Kandidering(en) voor één van deze functies dienen uiterlijk 7 
dagen voor de vergadering schriftelijk met een ondertekende kandi-
daatstelling te worden ingestuurd.  

12. Door leden ingebrachte agendapunten 
13. Voorstel tot wijziging van het baggerbeleid (zie toelichting blz. 11) 
14. Reglementswijzigingen (zie toelichting blz. 15) 
15. Verkiezing kascommissie 
16. Rondvraag 
17. Sluiting 
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Van de Voorzitter 
 
De lente heeft er weer voor gezorgd dat Amstelglorie van zijn winterse dorre blik is be-
roofd. Overal komt het groen weer te voorschijn. Als Amstelglorie straks 
weer in volle bloei staat is het nauwelijks voor te stellen dat er deze winter 
opnieuw veel werk is verzet. Er zijn opnieuw bomen gekapt, struiken in de 
laantjes gesnoeid (eigenlijk is dat het werk van de tuinders zelf) en een 
aantal paden zijn voorzien van een nieuwe bedekking. Bij gebrek aan man/
vrouwkracht is maar een klein deel aangepakt eigenlijk moeten er veel 
meer paden worden gerenoveerd.  
 
Na het grootse afscheid van Wim Hemker als voorzitter van de werk-en beplantingscom-
missie is er een nieuwe voorzitter benoemd: Jasper Wiedeman. Ongetwijfeld zullen er za-
ken gaan veranderen maar met deze commissie, die bestaat uit enthousiaste leden, die de 
omvangrijke taken goed ter hand nemen, heeft het bestuur alle vertrouwen in de toekomst.  
 
De bouwcommissie is druk bezig geweest met de aanschrijvingen en bouwbegeleiding van 
de beschoeiingen. Het was hard nodig om de beschoeiingen weer op orde te krijgen en de 
sloten weer enigszins op de oorspronkelijke breedte te krijgen. Soms werden er drie á vier 
resten van beschoeiingen die achter elkaar waren geplaatst uit de grond gehaald. Het is 
heel veel werk en er moet veel worden gecorrespondeerd met de leden. Gelukkig heeft 
ook deze commissie uitbreiding van enthousiaste leden gehad. Dit voorjaar en zomer 
wordt ook een aantal werkzaamheden verricht op de werf en het parkeerterrein.     
 
Het bestuur is er lange tijd vanuit gegaan dat de nieuwe leden, na zich op het park geset-
teld te hebben, zich na verloop van tijd wel zouden melden voor een van vele noodzakelij-
ke taken. Helaas gebeurt dat niet vanzelf. Vele nieuwe tuinders willen alleen maar een tuin 
en verder geen contact met de andere leden, laat staan dat ze het clubhuis eens bezoe-
ken of zich anderzijds betrokken voelen bij de vereniging. Uiteraard vindt het bestuur dat 
jammer. 
 
Maar gelukkig zijn er nog altijd voldoende leden die zich bij Amstelglorie betrokken voelen 
en zich extra willen inzetten. Dat is hard nodig omdat het bestuur heeft aangegeven de 
laatste termijn van drie jaar in te gaan. Wij vinden van ons zelf dat we dan te oud worden 
en jongere leden het stokje moeten overnemen. Dat wij dat nu al melden heeft alles te ma-
ken met de toch wel arbeidsintensieve taken, zoals de ledenadministratie, de financiën van 
de vereniging, de vele overleggen met overheidsinstanties, het interne overleg , de com-
municatie met de leden, enz enz. Het lijkt ons de beste manier om een inwerktijd te nemen 
zodat de overdracht geleidelijk kan verlopen. Vandaar dat we nu al vragen aan de leden 
om zich aan te melden. Geleidelijk kunnen deze leden dan ingroeien in een bestuursfunc-
tie.  
Let wel een bestuur is noodzakelijk. Komt er geen nieuw bestuur dan neemt de Bond van 
Volkstuinders het over die vervolgens een bureau inhuurt die de bestuurstaken overneemt,   
de forse rekening wordt bij onze leden gelegd.    
 
De ontspanningscommissie zal ongetwijfeld weer een mooi programma voorbereid hebben 
waar iedereen van kan genieten. Het bestuur is vol optimisme over de toekomst van Am-
stelglorie. We gaan in ieder geval een mooie zomer tegemoet waarin we volop kunnen ge-
nieten alles wat Amstelglorie heeft te bieden. 
 
Adriaen de Haer 
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Jaarverslag secretaris Amstelglorie 2010 
 
Voor de tuinders begon het tuinjaar 2010 weer met een goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst op zon-
dag 3 januari. Het jaarverslag van 2009 teruglezende viel mijn oog op de passage dat bij het schrijven 
van dat jaarverslag het nog onduidelijk was hoe het vervolg zou zijn van de aangifte van het stadsdeel 
over de bomenkap. Deze onduidelijkheid geldt ook weer voor het jaarverslag van 2010. Van het nieu-
we stadsdeel bestuur is ook over het parkeerbeleid op de Jan Vroegopsingel nog geen duidelijkheid. 
Over het jaarverslag van 2011 hopelijk een positieve terugblik te hebben over deze twee onderwerpen.  
In 2010 bestond het bestuur van Amstelglorie uit Adriaen de Haer (voorzitter), Joop Moes 
(penningmeester), Loes de Boer (2e secretaris), Wim Splinter (lid) en Madeleine de Vries (secretaris).    
 
Volgens de website van het KNMI was 2010 het koudste jaar sinds 1996, tegelijkertijd was het jaar 
zeer zonnig en had het een normale hoeveelheid neerslag van 801 mm. De statistieken laten ons een 
mooi staatje over 2010 zien:  
29 IJsdagen tegenover normaal 8 
88 Vorstdagen tegenover normaal 58 
90 Warme dagen tegen over normaal 77 
 
In 2010 vergaderde het bestuur iedere 1e en 3e donderdag van de maand. Op de 1e donderdag van de 
maand overlegde het bestuur ook met de leden van de Werk- en Beplantingscommissie en de Bouw-
commissie en konden leden bij het bestuur langskomen met al hun vragen.  Op  iedere 1e  maandag 
van de maanden april tot en met september werden 98 aspirant-leden ingeschreven. Er zijn in 2010 14 
nieuwe tuinders ingeschreven, 2 meer dan in 2009. De nieuwe leden zijn van harte welkom.   
 
Voor 2011 wens ik mede namens het bestuur alle tuinders van Amstelglorie een prachtig tuinjaar met 
heel veel werk- en tuinplezier!  
 
Madeleine de Vries, maart 2011 

Besluitenlijst 57ste Algemene Ledenvergadering van volkstuinvereniging Amstelglorie, van 23 april 2010, 
19.30 uur in het clubhuis aan de Jan Vroegopsingel 7 te Amsterdam 
De aanwezige leden hebben zich ingeschreven in het daarvoor bestemde boek. De secretaris heeft berichten van 
verhindering ontvangen van tuinders: Fam. Busch tuin 339; Irene Nas tuin 385.  
 

1. Opening door de voorzitter Adriaen de Haer die de aanwezigen van harte welkom heet, en hij 
is verheugd dat  na de koude afgelopen maanden, het nu gelukkig mooi weer is. 

2. Bestuursmededelingen: Op 4, 5 en 6 juni vindt er een grote muziekmanifestatie plaats op 
Amstelglorie, o.a. georganiseerd door Max en Marijke Looy en vele anderen. Met natuurlijk 
veel muziek en verschillende standjes. 
Kappen bomen: er is het afgelopen jaar uitvoerig contact geweest met het Stadsdeel en de 
verantwoordelijke wethouder. Jammer genoeg heeft dat niet tot nieuw beleid geleid. Hopelijk 
gaat het met het nieuwe Stadsdeelbestuur- en ambtenaren het komende jaar beter. De ontmoe-
ting met de nieuwe raad kortgeleden gaf goede hoop op een beter contact en een verbetering 
van kwaliteit van ambtenaren.  
De Amstel Verandert: dit wordt een groot project tot voorbij de Ronde Hoep. Er is een over-
leg dat gevormd wordt uit vertegenwoordigers van 10 gemeenten. Het project bevindt zich in 
een prille fase, veel is er nog niet over te vertellen, voor informatie zie ook 
www.deamstelverandert.nl De opgehangen tekeningen over de bouwweg voor de spoorlijn, 
wordt behandeld bij agenda punt 13. Er is dan een korte pauze opdat de tuinders de tekening 
kunnen bekijken. 
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Milieukeurmerk: Amstelglorie wil graag weer het 4 stippenkeurmerk. Veel vrijwilligers helpen dit te 
bereiken.  
De aanwezigen houden een moment van stilte om de overleden tuinders te herdenken. 

3. Ingekomen stukken 
Geen. 

4. Spreektijd afgevaardigde Bondsbestuur, dhr. Rodenburg 
Morgen wordt het nieuwe Bondskantoor geopend, alle leden zijn van harte uitgenodigd. Er is 
sprake van ietwat tegenslag met het groene deel eromheen.  Structuurvisie Amsterdam:  jl. 
oktober heeft het Bondsbestuur zijn reactie per brief naar B&W gestuurd, en er was een in-
spraakronde waar het Bondsbestuur heeft ingesproken. De verschillende stadia  van besluiten 
en plannen zal het Bondsbestuur op reageren. De AVVN heeft ook haar zienswijze gemeld, 
met voorbeelden van knelpunten bij andere landelijke  Volkstuinparkvoorzieningen, en hoe 
daar oplossingen zijn gevonden, waar het belang van Volkstuinders in het oog werd gehouden. 
Dhr. Rodenburg wenst iedereen een gezond en fijn tuinseizoen. 

5. Goedkeuring verslag ledenvergadering 24 april 2009 
Akkoord met dank. 

6. Verslag secretaris 2009 
Akkoord met dank. 

7. Jaarrekening 2009 
Geen vragen binnengekomen. Akkoord met dank. 

8. Verslag kascommissie 
Geen opmerkingen, akkoord. De penningmeester wordt decharge verleend. 

9. Beleid bestuur 
Zie ook het verslag van de Voorzitter. Opgemerkt wordt dat het onderhoud van de gebouwen 
slecht is, of het bestuur dit wil oppakken. De voorzitter antwoordt dat het bestuur hier zeker 
aandacht voor heeft,  het onderhoud neemt soms meer tijd in beslag, gezien het feit dat Am-
stelglorie door vrijwilligers  wordt beheerd, alsook  onderhoudswerkzaamheden. Opgemerkt 
wordt dat beschoeiing ook een kwestie van algemeen onderhoud is. Moet de beschoeiing zoals 
nu uitgevoerd wordt, ook echt zo. De voorzitter antwoordt dat beschoeiing, toezicht en goed-
keuring plannen deel van de werkzaamheden van de Bouwcommissie (BC) is. Tuinders en BC 
kunnen in overleg besluiten tot een andere beschoeiing, binnen de afspraken. Er volgt een kor-
te discussie over beschoeiingen in het algemeen en in het verleden.  

10. Jaarverslagen commissies en werkgroepen en (her)benoeming leden 
WBC:  Jammer genoeg is Esther Kronemeijer geen lid meer van de WBC en heeft zij door 
drukte op haar werk ook haar tuin op Amstelglorie opgegeven. Als projectleider voor de 4 
stippen blijft zij nog verbonden aan ons complex. Er was heel veel hakselwerk deze winter, 
heel veel dank voor alle mensen die daar aan hebben meegewerkt. Een nieuw lid van de WBC 
is Liesbeth Hellemondt.  
BC:  bestaat uit de leden Henk Span, Hans Levendig (vz), Jan Koens, Marcel de Boer, Petra 
Metselaar (officieel nieuw lid), Ton Bronsgeest.   
Inkoopcommissie: Hebben dit jaar 1900,- euro winst gemaakt. Een nare gebeurtenis in de 
vorm van de inbraak. Alles wat de dieven ontvreemd hebben, is in huisjes her en der verspreid 
op de tuin teruggevonden. Cor Wessels die denkt over terugtreden is toch enkele keren ge-
weest. Zijn afscheid neemt gewoon meer tijd.  
TOC: enkele tuinen zijn aangeschreven om hen aan te sporen hun tuin beter te onderhouden 
of tuin op te geven. De TOC voert een werkproces uit dat zeker soms succes heeft, maar nooit 
ophoudt te bestaan.  
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Commissie verzekering/inschrijving: Evert Driehuis verhuist naar Bloemendaal  maar gaat voorlo-
pig door met zijn werk voor deze commissie. Dit jaar waren er 19 nieuwe inschrijvingen. 

Projectgroep Natuureducatie:  lees ook het mooie verslag op pagina 23. Vorige week zijn de natuur-
lessen begonnen op kweektuin 2 bij de bijenschans. De jeugd leert waar sla, bieten etc. vandaan ko-
men. Dit jaar komen er nieuwe projecten. Op de Maluslaan komt een ‘vlindertafel’ met lekkere hapjes 
voor vlinders. Veel scholen hebben interesse . 

Logeerhuis: zie verslag op pagina 19. Het beheer is in handen van een groep tuinders. Het komende 
seizoen is het logeerhuis al bijna volgeboekt, op 2 weken in september na.  

Waterleidingcommissie Henk Lange: er waren veel aanvragen voor nieuwe stopkranen. Het is zaak 
kranen goed af te sluiten en te onderhouden, en de aftapkranen schoon te blazen. Wanneer stopkranen 
vernieuwd moeten worden door verwaarlozing /bevriezing dan gaan we ze in rekening brengen van de 
betreffende tuinder.  

Werkgroep BOA: zie verslag op pagina 26 en 27. Een informatiebord komt binnenkort op de entree-
plekken.  De werkgroep houdt de vinger aan de pols bij de Groot Stedelijke plannen en De Amstel 
Verandert. Op 25 april a.s. organiseert de BOA ook een excursie vogels luisteren. De start is om 05.45 
uur. De Opentuinendag is tijdens de Muziekmanifestatie in juni.  

JOC: zie ook verslag pagina 25. De winkel is een belangrijk fenomeen op het park en Geertje en 
Henk maken er een gezellig ontmoetingspunt van. Heel veel dank daarvoor. De Barcommissie heeft 
ook weer belangrijk werk geleverd, en dat zet zich voort in het komende tuinseizoen. De wens is dat 
bij de komende activiteiten er hopelijk meer bezoekers komen. Joyce Maas treedt toe tot de commis-
sie. Max Looy vertelt over de manifestatie op 4, 5 en 6 juni . Alle commissies zijn benaderd en alle-
maal werken ze mee aan het slagen van de deze eerste muziekmanifestatie, met activiteiten die zij 
kunnen laten zien. Zoals o.a.: Braderie, Springkussen, Bijenschans, Schilderclub, Bloemschikclub etc.  
We hopen dat er heel veel mensen op af zullen komen. 

Alle medewerkers/leden  van de verschillende commissies worden van harte bedankt voor hun inzet en 
werk van het afgelopen seizoen. Nog genoemd moeten worden de: Hakselcommissie; Klaverjascom-
missie; Redactiecommissie; Vuilnisbakkencommissie; Websitecommissie, dank.  

11. Bestuursverkiezing: er zijn geen tegenkandidaten. Bij acclamatie herkozen. De voorzitter 
geeft aan dat hij niet weet hoe lang hij nog door wil gaan, wellicht de volgende keer stelt hij 
zich niet meer verkiesbaar.  

12. Verkiezing kascommissie: de tuinders Deltenre, Van Hielten en Van Erve gaan door als le-
den van de kascommissie. 

13. Behandeling infrastructurele voorstellen betreffende A’glorie en 2e spoorlijn bij de A/10.  
De voorzitter doet verslag, er komt een nieuwe brug voor het spoor van Schiphol naar Zwolle. 
Zoals op de opgehangen tekening getekend is, komt er naast Amstelglorie een bouwweg. De 
inzet van het bestuur is er vooral voordeel uit te halen voor Amstelglorie. Dit project is op re-
geringsniveau aangemerkt als groot project en dat houden we niet tegen. Wij hebben gevraagd 
om een  tekening met voorlopige schets hoe de bouwweg gaat lopen. Het project gaat onge-
veer 4 jaar duren.  
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Wij vragen om zo min mogelijk overlast en nadruk op veiligheid, o.a. door verbreding van de sloot. Er 
was aanvankelijk sprake van een lus bij de eilanden, dat komt niet terug in de plannen. Het is nog niet 
bekend wat de plannen zijn met de bouwweg als het project is afgerond. Wij gaan niet voor een auto-
weg of fietspad. Er waren ooit plannen om Amstelglorie te doorsnijden met een fietspad. Willen we 
allemaal niet. In de correspondentie met het Stadsdeel en Pro –Rail hebben wij gesteld dat we de 
bouwweg (overigens grond van Rijkswaterstaat) niet verlicht willen hebben ’s avonds, hekken langs 
sloot (kopse kant) met afschermdoek, zo weinig mogelijk bouwverkeer. En we hebben gesteld dat alles 
in het oude wordt hersteld na afronding. Overigens is de vrees groot dat het Stadsdeel een fietspad wil, 
ook in verband met de bebouwing die komt aan kant van de Omval. Veiligheid van het park is een be-
langrijk punt voor het bestuur. We houden de vinger aan de pols, en informeren de leden als meer dui-
delijk is.  Ter sprake komt o.a. Geluids- fijnstofbezwaar; wellicht hagen om dat op te vangen. Zoveel 
mogelijk groen handhaven aan overkant sloot; wellicht extra uitbreiding aan onze kant; liever groen 
dan verbreding sloot; geluidswal is heel duur, wettelijke regels voor bebouwing gelden niet voor woon-
bootbewoners. De aanwezigen beslissen tot het instellen van een ondersteunend groepje over dit onder-
werp: Rietveld tuin 423, vd Jagt tuin 438, Werkhoven tuin 437, Koning tuin 229, Duits tuin 140, Jan 
Sisselaar tuin 105 willen daar graag deel van uit maken. Marjan Osnabrügge van tuin 140 kijkt welke 
mogelijkheden er zijn in de Zienswijze.  

14. Benoeming afgevaardigden congres Bond van Volkstuinders 

Op het congres komt o.a. ter sprake een andere behandeling van Tuintaxaties, een werkgroep kijkt naar 
andersoortige taxaties bomen en planten. Met een maximum van 500 euro.  Joop Moes zal als afge-
vaardigde tegen het voorstel stemmen. In verslag stond fout vermeld, G.Moes, zijn overleden broer, in 
plaats van J.Moes. Weinig kies. 

Ook vindt Joop het jammer dat de Bond voor het nieuwe clubgebouw de afgesloten hypotheek niet ver-
vroegd kan aflossen i.v.m. boetes, in eerste instantie was de afspraak dat de Bond  een aflossingsvrije 
hypotheek zou nemen.  Loes de Boer, Carolien de Jong en Joop Moes blijven nog 2 jaar  congresafge-
vaardigen. 

15. Rondvraag 

Eric de Lijser: tuin 360 in de Kastanjelaan ligt er slecht onderhouden bij, tuinder heeft brief ontvangen 
dat de tuin moeten worden opknapt, anders doet Amstelglorie het op kosten van de tuinder. Bestuur 
geeft toe dat zij beter in de gaten moeten houden dat termijn wordt gehandhaafd, en zullen dat oppak-
ken.  

Petri Schimmel: werkgroep nieuwe leden functioneert niet goed. Bestuur: Janny Busch woonde bijeen-
komsten bij namens het bestuur. Uiteindelijk is de werkgroep een zachte dood gestorven, er waren te 
weinig leden over.  Uit de vergadering komt het verzoek te onderzoeken of er nieuw leven in te blazen 
is. Joop kijkt of kans van slagen bestaat. Hij wil wel kwijt dat er op een oproep van hem slechts één 
tuinder reageerde. 

Openbare verlichting in park voor veiligheid: Veel mensen zijn tegen omdat er dan geen rust is voor de 
natuur. Na stemming blijkt dat de meerderheid tegen verlichting is.  

Het bestuur bedankt de leden voor het komen naar de vergadering. 
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Voorstel inzake baggerbeleid agenda punt 12 
 
 
Het bestuur stelt voor om het baggeren anders te gaan organiseren. In de sloten 
op Amstelglorie is er onvoldoende gebaggerd, zowel op het algemene gedeelte als 
in de sloten bij de tuinen. Het gevolg hiervan is dat de duikers vol zitten met bagger 
en de doorstroming zo ernstig wordt belemmerd dat het Hoogheemraadschap het 
stadsdeel Oost en vervolgens Amstelglorie de verplichting heeft opgelegd maatre-
gelen te nemen. Ons huurcontract met stadsdeel Oost schrijft voor dat Amstelglo-
rie onderhoudsplichtig is. Laat het stadsdeel of het Hoogheemraadschap deze 
werkzaamheden uitvoeren dan betekent dit veel hogere kosten dan als het in op-
dracht van Amstelglorie wordt uitgevoerd, dit zou een enorme financiële belasting 
worden voor de leden.    
 
Het bestuur stelt voor om de baggerwerk-
zaamheden in alle sloten uit te besteden aan 
een professioneel bedrijf om de sloten op de 
gewenste diepte van 60 cm tot 80 cm te krij-
gen. Enkele sloten hebben van oorsprong een 
diepte van 70 á 80 cm.  
 
Gezien de hoeveelheid sloten en de kosten 
die hiermee zijn gemoeid, schatten wij in dat 
het tien jaar duurt voordat Amstelglorie geheel 
is uitgebaggerd.  
 
Het bestuur stelt voor om aan alle leden een jaarlijkse extra bijdrage van € 20,- met 
indexering te vragen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het te creëren bagger-
fonds. 
   
Het bestuur heeft het voornemen om in 2011 een start te maken met het uitbeste-
den van het  baggeren.  
 
De reglementen zullen op dit punt worden aangepast. 
 

Een bezoek van de paashaas, 
Paasbrunch, 

Eieren zoeken, 
Paasknutselen. 

 Voor alle Amstelglorie-kinderen tot 12 jaar! 
Inschrijven niet nodig, kom wel op tijd!! 
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Voorlichting aan de leden met een tuin aan een sloot.  
Behorende bij het bestuursbesluit van 17 februari 2011 

 
Beschoeiingen en baggeren  
Deze onderwerpen maken deel uit van de waterhuishouding op Amstelglorie en zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden. De beschoeiingen zijn over het algemeen van slechte kwaliteit. Dit kon worden vastge-
steld tijdens de baggerwerkzaamheden in de ringsloot toen het waterniveau twee dagen 30 cm werd ver-
laagd. Boven het water nog een plankje maar onder het water niets of hier en daar een schots- en scheef 
verzakt plankje.  
 
Het bestuur (met name de voorzitter) heeft de taak, de waterhuishouding op Amstelglorie te coördineren, in 
zijn pakket opgenomen. Dit is ingegaan enige jaren voordat de grote baggerwerkzaamheden startten, dus 
nu ongeveer acht jaar. In de praktijk betekent dit geregeld overleg met gemeentelijke instanties, het hoog-
heemraadschap en aannemers.  
Daarnaast heeft het bestuur circa drie jaar geleden besloten om uitsluitend de bouwcommissie de be-
schoeiingen te laten beoordelen en aanschrijvingen uit te brengen.  
 
Beschoeiingen 
Een beschoeiing is een grondkering die als doel heeft om de oever tegen afkalving te beschermen, zowel 
zichtbaar boven water als onzichtbaar onder water. Alle tuinders die aan een sloot zitten weten dat een 
beschoeiing problemen geeft en regelmatig onderhoud vraagt. Bij veel tuinen is vastgesteld dat de grond-
keringsfunctie nauwelijks voldoet. Zit er boven de waterlijn nog een plankje onder de waterlijn is er nauwe-
lijks bescherming zo is vastgesteld. Er zijn vaak extra palen bijgeslagen om kantelen van de beschoeiing te 
voorkomen. De planken zijn vaak los onder water gedrukt en zakken dan na verzadiging naar beneden 
waarna de gaten en inzakkingen ontstaan. Veel beschoeiingen zijn in de loop der jaren naar het midden 
van de sloot verplaatst met als gevolg dat de sloten zijn versmald. Uit veel beschoeiingen groeien planten, 
struiken, bomen, onkruid was dies meer zij. Ook hebben veel tuinders bomen veel te dicht bij de oeverrand 
geplaatst. Reglementair moeten bomen, heesters en coniferen 1,5 meter van de oeverrand afstaan.   
 
Vastgesteld is dat tuinders vaak gebruik hebben gemaakt van geïmpregneerde planken met (veel te korte) 
geïmpregneerde palen. De watervervuiling blijft met deze planken vele jaren doorwoekeren. Hoewel dit ten 
strengste verboden is, is het toch op grote schaal gebruikt. Gemeenteambtenaren en medewerkers van het 
Hoogheemraadschap hebben ons tijdens hun bezoeken daarop gewezen en verzocht deze beschoeiingen 
te vervangen.   
 
Op grond van het feit dat een groot aantal tuinders geen of onvoldoende aandacht heeft voor de slootran-
den en zich niet houden (of kunnen houden) aan de reglementen heeft enige jaren geleden genoopt tot 
optreden. Om verdere verloedering tegen te gaan heeft het bestuur de afgelopen jaren gezamenlijk met de 
bouwcommissie gezocht naar een duurzame oplossing. Dit heeft ertoe geleid dat er is gekozen voor de 
beschoeiingen die de firma Zeldenrijk aanbiedt, dit is een algemeen geaccepteerde oplossing voor duurza-
me beschoeiingen. Met de firma Zeldenrijk is een zeer scherpe prijs afgesproken gebaseerd op een grote 
hoeveelheid aan te leggen beschoeiingen. Waterschappen, Gemeenten en Rijkswaterstaat gebruiken ook 
deze houtsoort voor hun beschoeiingen en waterwerken. Ook voor hen geldt het kostenaspect. Gerekend 
over de levensduur is het veel goedkoper om voor deze houtsoort te kiezen dan geconfronteerd te worden 
met hoge onderhoudskosten. De bouwcommissie van Amstelglorie komt met deze beschoeiing, de aan-
schrijving, de bemiddeling, de registratie enz.enz. de tuinders tegemoet en velen hebben hier spontaan en 
dankbaar gebruik van gemaakt. 
 
De beschoeiingen van de firma Zeldenrijk 
Voor de beschoeiingen van de firma Zeldenrijk is vanwege de duurzaamheid door Amstelglorie een af-
schrijvingsregeling vastgesteld van 20 jaar terwijl deze beschoeiingen in ieder geval tussen de 25 en 30 
jaar, en mogelijk veel langer, geen onderhoud vergen. Veel tuinders hebben deze beschoeiingen reeds 
aangeschaft.  
De beschoeiingen van de firma Zeldenrijk bestaan uit hardhouten palen van circa 3 meter lang en staan 
circa 60 cm uit elkaar. Tegen deze palen, die onder een hoek worden geplaatst, worden hardhouten aan-
één gesloten schotten aangebracht van 80 cm hoog. De schotten bestaan uit vier planken van elk 20 cm 
breed en 2 cm dik. De bovenste drie delen zijn van hardhout en het onderste deel is van vurenhout. De 
schotten zijn aan de binnenzijde bekleed met worteldoek om ook op langere termijn groei van planten door 
kleine kiertjes te voorkomen. De schotten vormen één geheel en gaan 50 tot 60 cm diep het water en de 
grond in. De hoogte van de schotten boven de waterlijn is variabel en wordt in overleg met de tuinder vast-
gesteld. Daarnaast is het mogelijk om bij de lange tuinen een gecombineerde beschoeiing aan te brengen.  
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Het gedeelte voor het huisje kan dan de hardhouten beschoeiing worden en naast het huisje kan een natuurvrien-
delijke beschoeiing worden aangebracht (zie verder natuurvriendelijke beschoeiing). Met deze palen en schotten, 
die FSC gecertificeerd zijn (de certificaten zijn ter inzage bij het bestuur) is 100% gegarandeerd dat de grondke-
ringsfunctie voldoet en er wordt gegarandeerd dat de beschoeiingen niet inklappen. De kosten van deze beschoei-
ing (materiaal en aanlegkosten, w.o. arbeidsloon) bedraagt vooralsnog € 80,- per meter gebaseerd op prijspeil 
2011. Is de wallekant hoger dan 30 cm dan moeten er bredere schotten en dikkere en langere palen worden ge-
plaatst, dit ter beoordeling van de bouwcommissie. 
 
Wilgentenen beschoeiingen 
Wilgentenen beschoeiingen vergen meer onderhoud, zeker als ze boven de waterlijn uitsteken, dan moet de top-
laag om de circa 3 á 4 jaar worden vervangen (de Bouwcommissie gaat dit controleren). De palen moeten onge-
veer eens in de tien jaar worden vervangen (omdat de paalkoppen maximaal tien jaar zijn gegarandeerd) waar-
mee in feite de gehele beschoeiing moet worden vernieuwd. De hoge aanlegkosten en de onderhoudskosten die 
deze beschoeiingen met zich meebrengt is de reden dat waterschappen geen wilgentenen beschoeiingen meer 
aanbrengen. Hooguit nog als tijdelijke voorziening voor de ontwikkeling van een natuurlijke beschoeiing met een 
rietkraag. De rietkraag neemt de wilgentenen beschoeiing over waarmee uiteindelijk een natuurlijke beschoeiing 
wordt gecreëerd. Deze beschoeiingen worden alleen nog maar aan zeer brede watergangen of plassen zoals b.v. 
bij de Vinkeveense plassen toegepast. De bredere verouderde toepassingen van wilgentenen beschoeiingen zijn 
verleden tijd nu er betere en duurzamer grondkerings instrumenten zijn ontwikkeld. 
 
Deze materialen zijn iets goedkoper dan hardhout maar vooral de kosten van aanleg zijn hoog. Uitgangspunt is 
en blijft de verplichting om de oorspronkelijke slootbreedte en de tuinoppervlakte te handhaven.  
 
Voor wilgentenen beschoeiingen is veel graafwerk nodig. Circa 60 á 70 cm van de slootrand moet worden afge-
graven over de gehele lengte van de tuin. Vervolgens moet deze grond worden afgevoerd of over de eigen tuin 
verspreid. 
 
Om wilgentenen beschoeiingen te plaatsen moet een dubbele rij ronde palen (onbehandelde robino) met een dia-
meter van 10 cm de grond in. De paal lengte is circa 3 meter lang. Tussen de palen worden de wilgentenen bun-
dels geklemd. De wilgentenen dienen geblest te zijn en bedrijfsmatig bij elkaar geperst te zijn. Deze bundels wor-
den zowel onder als boven de waterlijn verankerd. De wilgentenen beschoeiing moet ook minimaal 50 á 60 cm 
onder de waterlijn worden gebracht, hetgeen betekent dat circa 4 á 5 bundels op elkaar worden gestapeld en bij 
elkaar worden geperst tot één geheel. Hier geldt ook dat naarmate de oever hoger is er meer bundels en langere 
palen geplaatst moeten worden. De prijs neemt dan iets toe. Ook voor deze beschoeiing is het raadzaam om wor-
teldoek aan te brengen aan de binnenzijde van de beschoeiing. Dit zijn extra kosten omdat het worteldoek niet 
meegeleverd wordt. 
 
Ondanks dat de Bond van Volkstuinders (als huurder en formele beheerder) dit soort beschoeiingen verbiedt zal 
het bestuur van Amstelglorie dit toestaan, maar dan wel onder voorwaarde dat  de (financiële)risico’s uitsluitend bij 
de betreffende tuinder komt te liggen. Voor deze beschoeiingsvorm zal geen garantie of afschrijvingsregeling kun-
nen gelden.  
 
Deze beschoeiing vergt bij de aanleg veel meer arbeidsuren dan de hardhouten beschoeiing.  
De aanlegkosten van een wilgentenen beschoeiing inclusief materiaal bedraagt vooralsnog  
€ 93,50 per meter, prijspeil 2011, exclusief de grondafvoer of verspreiding grond op de eigen tuin en het aanbren-
gen van worteldoek.    
Natuurvriendelijke beschoeiingen 
Bij laag liggende tuinen met een zeer geringe hellingshoek, dit ter beoordeling van de bouwcommissie, is het mo-
gelijk om een beschoeiing te plaatsen die vlak onder de waterlijn ligt. De schotten en palen kunnen dan in onbe-
handeld vurenhout worden uitgevoerd en er kan volstaan worden met schotten van 60 cm breed, deze schotten 
worden gemaakt door de firma Zeldenrijk en voorzien van worteldoek. De drie meter lange palen worden onder 
een hoek van 5 graden circa 5 cm onder de waterlijn geplaatst met een tussenruimte van 60 cm. Op deze wijze, 
kan bij de tuinen waar dit mogelijk is een vloeiende overgang worden bereikt tussen tuin en sloot. Wel vergt deze 
soort oeverbescherming regelmatig onderhoud omdat de begroeiing in toom moet worden gehouden. In ieder ge-
val mag er geen riet worden gepland. Het verdient aanbeveling om met de werk-en beplantingscommissie te over-
leggen welke beplanting het beste kan worden gebruikt. De slootbreedte en de tuin oppervlakte blijven bij deze 
grondkering onaangeroerd en er kan goed worden gebaggerd. Staat een huisje of schuur dichter dan 4 meter van 
de slootrand dan mag deze beschoeiing niet worden toegepast. Voor deze beschoeiing geldt geen afschrijvingsre-
geling. De bouwcommissie beoordeeld wat mogelijk is en zal deze mogelijkheid in voorkomende gevallen bespre-
ken met de betreffende tuinder. De aanlegkosten van deze beschoeiing inclusief materiaal bedraagt € 71,50 per 
meter, prijspeil 2011, dit bedrag is exclusief de grondverzet kosten en het aanbrengen van de voorgeschreven 
hellingshoek. De bouwcommissie bepaalt ook bij deze beschoeiingen de bouweisen en houdt toezicht. 
 
Het bestuur van Amstelglorie 
17 februari 2011 
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Aanvulling op de taxatiepraktijk van de Werk- en Beplantingscommissie  en de 
Bouw- en  Taxatie Commissie 
Vooral van belang voor vertrekkende tuinders 
 
 In de tekst van het WBC taxatierapport wordt opgenomen welke werkzaamheden de 
vertrekkende tuinder nog moet verrichten. Voert de vertrekkende tuinder deze werkzaamhe-
den niet uit,  dan doet Amstelglorie dit tegen een vergoeding tot een maximum van € 900,-. 
Hieronder valt ook het verwijderen van overhangende takken en het snoeien van bomen en 
heggen.  Daarvoor wordt een aftrekpost in rekening gebracht bij de vertrekkende tuinder. 
 
 Op het taxatieformulier wordt vermeld de uiterste datum,  waarop de vertrekkende tuin-
der deze werkzaamheden moet  hebben uitgevoerd. 
 
 De tuin wordt pas ter verkoop aangeboden nadat de werkzaamheden zijn verricht. 
 
 De taxatiegroepen volgen het hele proces tot aan overdracht. Na het verlopen van de 
gestelde termijn, dus ruimschoots voor het kenbaar maken dat de tuin te koop staat, voert de 
taxatiecommissie overleg met de WBC en/of bouwcommissie om op een vastgestelde ter-
mijn voor de aankondiging, de werkzaamheden uit te voeren. Bij hoge uitzondering kunnen 
deze werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de werkuren. 
 
 Zaken die in de toekomst uitgevoerd moeten worden zoals b.v. het verwijderen van 
bomen of het aanbrengen van een beschoeiing worden ook vastgelegd.. Ten aanzien van 
het verwijderen van bomen zal de taxatiegroep aanbevelingen doen aan de WBC dat  bo-
men t.z.t. moeten worden verwijderd. Wel wordt direct een kapvergunning aangevraagd tot 
het bomenregiem wijzigt. De bomen worden in principe in de winter gekapt. De kosten van 
verwijdering zijn voor rekening van de vertrekkende tuinder waarbij de lengte van het lid-
maatschap en de ouderdom van de boom bepalend zijn voor het vast te stellen tarief. Voor 
grote bomen kan een tarief gelden van € 1500,- (uitbestedingstarief) en voor kleinere bomen 
een lager tarief. De tarieven zijn vastgesteld op prijspeil 2011. De WBC taxatiegroep voert 
overleg met de WBC over de kosten van verwijdering die opgenomen worden in het taxatie-
rapport. De exacte bedragen worden door het bestuur vastgesteld.  De aftrekpost kan inclu-
sief bomen dus hoger worden dan € 900,-. 
 
 De vertrekkende tuinder blijft tot aan de overdracht verantwoordelijk voor het onder-
houd van de tuin. Blijft deze  in gebreke,  dan wordt kort voor de overdracht, na vaststelling 
door de taxatiegroep, de tuin door de WBC schoongemaakt tegen een extra bedrag dat 
wordt afgetrokken van de totale taxatieprijs. 
 
 De brief van het bestuur, die de vertrekkende tuinder krijgt, wordt aangepast. Hierin 
wordt de procedure en de mogelijke financiële gevolgen duidelijk overgebracht. 
 
 De taxatie van de huisjes gaat scherper worden en meer gericht op de komende tuin-
der. Een slecht huisje (vrijwel altijd gekoppeld aan een slecht onderhouden tuin) waar onre-
delijk veel aan moet worden opgeknapt en waar de opknapkosten niet in verhouding staan 
tot het gebodene, wordt in het taxatierapport opgenomen als een sloophuisje. Wordt een 
sloophuisje als zodanig getaxeerd dan worden de percentages niet meer vermeld op het 
taxatierapport. Voordat dit taxatierapport wordt opgemaakt wordt het bestuur geconsulteerd. 
In geval van verschil van mening tussen het bestuur en de bouwcommissie beslist het be-
stuur. 
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 De sloopkosten zijn reglementair voor rekening van het vertrekkende lid. De bouwcommissie stelt 
een termijn vast (van b.v. één maand ) waarop het huisje moet zijn verwijderd en afgevoerd door het lid. Als 
blijkt dat, nadat de termijn is verstreken, de opstal(len) niet verwijderd is/zijn en de sloopkosten niet 
(geheel) verhaalbaar zijn,  wordt door Amstelglorie de tuin schoon opgeleverd. Wel kan het bestuur van 
Amstelglorie een invorderingsactie gaan uitvoeren. 
 Voert Amstelglorie de werkzaamheden uit dan betaalt het nieuwe lid  € 1500,- voor het schoon ople-
veren, exclusief opbrengsten overige opstallen, tuin, enz.  De werkelijk sloopkosten kunnen hoger zijn als 
ook de inboedel moet worden afgevoerd en schuur  moet worden gesloopt. Het sloopbedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd. De precieze kosten worden in overleg met het bestuur vastgesteld. . 
 
Namens Bestuur, Werk-en Beplantingscommissie en de Bouwcommissie, 
 
Adriaen de Haer 
voorzitter 
21 januari 2011 

Reglementswijzigingen         agendapunt 13 
 
Huishoudelijk reglement 
Artikel 5.  
lid a.  Het tuinpark is een openbaar wandelgebied gedurende het gehele jaar van zonsopgang tot 
zonsondergang.  
Dit artikel wordt gewijzigd in: 
Lid a. Het tuinpark is een openbaar wandelgebied gedurende het gehele jaar. De openings– en  
sluitingstijden worden aangegeven op de bordjes bij de hoofdingang.  
Lid d. wordt gewijzigd in:  
Het toegangshek van de hoofdingang dient gedurende het gehele jaar afgesloten te worden vol-
gens de richtlijnen vermeldt op borden bij deze ingang.  
Lid e. wordt gewijzigd in: 
Het toegangshek van het parkeerterrein dient altijd na aankomst en vertrek gesloten te worden.    
Artikel 7  
Lid b.  Toevoegen. 
Bomen mogen uitsluitend nieuw worden aangeplant na goedkeuring van de werk- en beplan-
tingscommissie en mogen niet hoger worden dan 7 meter. Wordt een boom hoger, dan kan deze 
ingekort worden voor rekening van het lid. Het bestuur bepaalt per bestuursbesluit de categorie-
en.   
Artikel 9    
Dit artikel wordt gewijzigd. 
De kop van dit artikel wordt:  Tuinen aan een sloot. 
Voorgesteld wordt om de punten a en c t/m f  te laten vervallen.  
De nieuwe punten worden: 
a. De slootranden dienen jaarlijks te worden opgeschoond. 
b. Blijft gehandhaafd 
c. Bomen, heesters en coniferen e.d. moeten op 1,50 meter van de slootrand worden gepland. 
Bouwreglement 
Voorgesteld wordt in de bouwreglementen op te nemen onder artikel 9 van overige bouwsels het punt 9.5. 
met de volgende tekst. 
 Een deugdelijke beschoeiing is verplicht. De bouwcommissie controleert en schrijft aan volgens de voor-
schriften zoals deze geldt voor alle bouwwerken in dit reglement maar ook van de statuten en reglementen 
van de bond van Volkstuinders. De kwaliteit van de aan te brengen beschoeiing wordt op voorstel van de 
bouwcommissie vastgesteld door het bestuur.  
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FINANCIEEL VERSLAG TUINPARK AMSTELGLORIE 
 OVER HET BOEKJAAR   

2010 

AKTIVA 31-dec-10 31-dec-09 PASSIVA 31-dec-10 31-dec-09

VORDERINGEN RESERVES
Tussenrekeningen 3.562 1.143 Algemene reserve 42.275 42.344

Debiteuren tuinders 1.585 227 Waterleiding 9.380 9.380

Voorschot W&B Commissie 0 1.096 Bouwfonds 21.934 13.174

Rek. crt. inkoop -657 -1.943 Logeerhuis 2.655 1.487

Te ontvangen stadsdeel 12.587 Onderhoud complex 10.996 10.996

Nadelig resultaat -10.973 -69

17.077 524 76.267 77.312

BELEGGINGEN KORTLOPENDE SCHULDEN

Spaarrekening giro 78.798 77.533 Buffer watergeld 35.028 32.378

Effecten 52.000 52.000 Buffer reiniging 3.113 2.410

Agio op effecten -2.488 -2.488 Crediteuren 0 5.772
Waarborgsommen 0 250

128.310 127.045 Rek. crt. J.& O. Comm. 1.039 -1.725

LIQUIDE MIDDELEN Buffer Verontr. Heffing 42.936 26.533

Kas 262 292 Vooruitontv. Contributie 7.997 10.274

Bank 7.032 4.144 Te betalen kosten 100 0

Postgiro 35.625 41.633 Buffer onderhoud tuinen 5.155 4.630
Statiegeld heksleutels 18.851 18.505

42.920 46.069 Vooruitontv. inkomsten 0 0

INVENTARIS 114.217 99.026

Aankoop heksleutels 2.178 2.701

TOTAAL ACTIVA 190.484 176.338 TOTAAL PASSIVA 190.484 176.338

BALANS TUINGROEP AMSTELGLORIE PER 31-12-2010

Algemene reserve 162.548 134.804
Kortlopende verplichtingen 20.058 23.098

Statiegeld sleutels 18.851 18.505
Resultaat boekjaar -10.973 -69

190.484 176.338

Ik stel voor het verlies over 2010 af te boeken van de 
algemene reserve. 
Daarnaast stel ik i.v.m. de leesbaarheid, de passiva-
kant van de balans in de toekomst zoals hiernaast weer 
te geven, met in de bijlage  de specifikatie van de muta-
ties. 

Joop Moes—penn.m. 
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SPECIFIKATIES BALANSCIJFERS

Tussenrekeningen
Deposito giro logeerhuis -2.655
Rente aandelen en spaarrekeningen 2.750
Tussenrekening overdrachten -488
Voorschotten 500
Debiteuren tuinders - geen contributie 155
Vooruitbetaalde kosten bij overdracht 3.300

3.562

Effecten

Obligaties Ned. 5,25% Euro 9000 9.000
Obligaties Ned. 5,5  % Euro 43.000 43.000

52.000
Aangekocht beneden pari -2.488
De beurskeurs bedroeg 31-12 62.774    49.512

Eigen vermogen
Algemene reserve per 1/1/10 42.344
Van resultaat 2009 -69

Stand 31-12-2010 42.275
Bouwfonds
Stand per 1/1/2010 13.174
Dotatie leden 2010 8.760

8.760
Stand 31-12-2010 21.934

Buffer watergeld
Saldo 01-01-2010 32.378
Betaald waterverbruik 2010 -11,238 m3 (v .j. 9,679) -15.982
Ontvangen leden 18.631
Stand 31-12-2010 35.028
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Buffer Waterzuiveringskosten/Rioolafvoerrechten
Saldo 01-01-2010 26.533
Voorlopige aanslag 2009 -9.260
Restitutie afrekeningen 2008 3.764
Betaalde bijdrage leden 21.900

16.403

Stand 31-12-2010 42.936

Reserve onderhoud complex
Saldo 01-01-2010 10.996
Stand 31-12-2010 10.996

Buffer Reiniging
Stand 01-01-2009 2.410
Bijdrage leden 2009 6.570
Betaald aan reiniging  Stadsdeel -5.867 703
Stand 31-12-2010 3.113

VERKLARING KASCONTROLE COMMISSIE 
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LA STEN w erke lijk be groot werkelijk
20 10 2010 2009

OND ERHO UD CO MPLEX
Aanschaf nieuwe  machin es 4.709 19.0 92
On derh., rep. ma ch .p ark 8.453 6.1 31
Gron d, za nd, grint etc. 6.684 4.5 42
Pla nten 1.013 9 56
Verkoop p lantjes  eig en kweek -1.700
Ge re edsch appe n 1.396 1.7 28
Uitbe ste ed werk 6.410 4.00 0 0
Diverse 8.750 6.0 78
Begroting 30.00 0

3 5.716 34.00 0 38.5 28

OVERHEAD KO STEN
Diverse 974 2.0 83
Secretaria at 4.651 4.9 76
On r. g oed be lastin g 662 9 15
Te lefo on 386 2 95
Ele ctr./verwarming 5.192 4.2 43
Proje cte n natuu r e n edu catie 4.708 1.8 10
Bijzondere a ctiviteiten 2.603 3.9 53
Begroting 16.00 0

1 9.176 16.00 0 18.2 75

HUISV ESTING/OND ERHO UD
On derhou d gebo uwen/invent. 9.562 2.7 32
Wate rleiding 984 1.6 16
Verzekering en 7.420 7.1 11
Begroting 12.00 0

1 7.966 12.00 0 11.4 59

ONTTREK KINGEN RESERVE S
Schoeiing en complex  0 5.4 74
On derhou d bome n co mplex 0 9.0 44
(Ver)bouwe n t.l.v. bou wfonds 0 7.0 66

0 0 21.5 84

To taal  las ten 7 2.858 62.00 0 89.8 46
Nadelig saldo -1 0.973 36 0 -69
TO TAAL 6 1.885 62.36 0 89.7 76

STAAT  VAN BAT EN EN LAST EN BOEKJAAR 2010
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BATEN werkelijk begroot werkelijk
2010 2010 2009

Bijdrage leden 38.544 38.500 36.792
Vergoeding werkuren 1.946 2.500 2.762
Gebruik trekker 0 235
Diverse inkomsten 1.052 2.000 8.333
Ontvangen boetes 118 50
Grondhuur 570 -469
Onttrekking bouwfonds 0 7.066
Uit reserve onderhoud complex 0 14.518
Pacht toko 1.260 1.260 1.260
Entreegelden 1.918 1.500 1.644
Ontvangen rente 3.890 4.000 5.048
Onderhoudsbijdrage stadsdeel 12.587 12.600 12.537
Totaal baten 61.885 62.360 89.776
SPE C IFIK A TIE  L A ST EN
ON D ER H O U D  C O M PL EX
A an sch af  n ieu we  ma ch ine s
3 bos m aa iers 1 .097
2 k iepk arren 3.213
M otorz aag 399

4.709
On d erh o u d , r ep ara tie  ma ch in ep ar k 
Benz ine  en d ies el 1 .823
Kle in  o nderhou d m ate riee l 827
W iele n kru iw age ns  tube les s 528
On derhou d tak ke nkrak er 1 .800
On derhou d m aa idek 1.176
Stuurw iel K ubota 794
Ov er ige 1.504

8.453

U itbe steed  we rk
Bes c hoei ing sw e rk  algem e en de e l 3 .774
Free sw erk/k rak en boo m s tom pen 446
Om zette n c om pos tbe rg en park eerplaa ts 2 .190

6.410
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D ive r se  k o s ten
W e rk ta fe l s n ieu w e  k a s 1 .08 4
Aa np lan t b e r ke n 2 .48 1
Aa rd g a s 1 .47 8
O v er ige  ex p lo ita ti e k o s ten 3 .70 7

8 .75 0

O V ER H E A D  K O S T E N

M e d e d e lin g e n bl/s ec re t.
Aa nh ou de n  W e b-si te 62 3
Be le tte r in g , b o rde n , fon te in 47 3
M e de de lin ge nb la d 81 9
D ruk w e rk, in k t, po s tze g e ls , 2 .73 6

4 .65 1

Pro je c te n n a tu u r en  e d u ca t ie
Aa n le g  p o e ltj es  en  b a g ge rw e rk 85 0
R e ig e rsd ij kj e 1 .61 8
Aa n le g  s la ng 1 .00 1
Sc ho len -E du ca tie  pe r s a ld o -50 4
O v er ige 1 .74 3

4 .70 8

B ijzo n d ere  a ct iv it e it en
W a a rde r in g  m e de w e rke rs 1 .67 5
O v er ige 92 8

2 .60 3

O n d e rh o u d  ge b o u w e n/in ve ntar is
In r ic h tin g  e n  a fb ou w  c o n ta in e rs  pa rk ee rp laa ts 1 .14 8
R e pa ra ti es  h ek k e n , h an g-  &  s lu i tw erk 2 .70 2
Ve rn ieu w ing  l u ife l  c lu bg eh bo uw 50 7
G ron dv erste v ig ing  g a s h ok 79 7
Aa ns c h a f po d iu m  M u z ie k op  7 1 .98 1
O v er ige  k o s ten 2 .42 7

9 .56 2
O v erig e  o p br e n gs te n
Pa rk e erp la a ts e n  a a n ha n g ers 22 5
Vo or  tu ind e rs  v e r ri c h te  w e rk z a a m he de n 68 2
Ve rk o op  h aa rdh o u t 10 0
O v er ige  op b re n gs ten 4 5

1 .05 2
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2 0 1 1 2 0 1 0

B A T E N

B i j d r a g e  l e d e n  3 9 . 4 0 0 3 8 . 5 0 0
V e r g o e d i n g  w e r k u r e n 2 . 0 0 0 2 . 5 0 0
O n d e r h o u d s b i jd r a g e 1 2 . 6 0 0 1 2 . 6 0 0
P a c h t  t o k o 1 . 2 6 0 1 . 2 6 0
E n t r e e g e l d e n 1 . 1 0 0 1 . 5 0 0
R e n t e 3 . 5 0 0 4 . 0 0 0
O n t t r e k k i n g  a l g e m e n e  r e s e r v e  * 1 6 . 0 0 0
U i t  r e s e r v e  o n d e r h o u d  c o m p l e x 8 . 0 0 0 0
B o u w fo n d s 5 . 0 0 0 0
D i v e r s e  o n t v a n g s t e n 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0
T o t a a l  b a t e n 9 0 . 8 6 0 6 2 . 3 6 0

L A S T E N

O n d e r h o u d  c o m p l e x 3 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0
U i t b e s te e d  o n d e r h o u d  p a r k 7 . 5 0 0 4 . 0 0 0
O n d e r h o u d  b o m e n  c o m p l e x 1 . 1 2 5 0
A l g e m e n e  k o s t e n 1 6 . 0 0 0 1 6 . 0 0 0
H u i s v e s t i n g /o n d e r h o u d 1 5 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0
K o s t e n  b a g g e r e n  * 1 6 . 0 0 0
T e  b e s te d e n  b o u w f o n d s 5 . 0 0 0 0
R e s e r v e r i n g e n 2 3 5 3 6 0
T o t a a l  l a s te n 9 0 . 8 6 0 6 2 . 3 6 0

*  o v v   g o e d k e u r i n g  a l g e m e n e  l e d e n v e r g a d e r i n g

B E G R O T IN G  T U IN G R O E P  A M S T E L G L O R I E
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Als start van dit seizoen weer even een terugblik op afgelopen jaar. Er zijn weer vele 
activiteiten en feesten georganiseerd op ons complex. Om diegenen die al dit moois 
hebben gemist, maar ook diegenen die er waren het nog eens te laten herbeleven; 
hier in een notendop het seizoen 2010! 
 
We begonnen het seizoen met het paasfeest. Wederom druk bezocht en de kinderen 
hebben hun best weer gedaan om alle eitjes te vinden die de paashaas had verstopt 
op AG. Na het paasfeest even stilte, waarna deze luid en duidelijk werd verbroken 
door het 3 daagse muziekfestival 'Muziek op Nummer 7'.  
 
Op 4,5 en 6 juni 2010 speelden er live bands, was er een braderie, waren er groen-
activiteiten en vooral heel veel gezelligheid! Op de zaterdag waren de weergoden 
ons gunstig gestemd, waardoor de zaterdag een extra impuls kreeg. Zondag was het 
weer iets minder goed, maar dat mocht de pret niet drukken! Al met al kijken wij terug 
op een zeer geslaagd evenement, met dank aan heel veel vrijwilligers en kunnen wij 
met trots aankondigen dat het festival ook in 2011 weer plaats zal gaan vinden. Dit 
maal op 3,4 en 5 juni 2011. Houd de borden in de gaten voor alle informatie!  
 
Na dit festival doken we met z’n allen het WK in en ontwaakte het echte ‘oranje-
oergevoel’! Op AG waren alle wedstrijden te zien in het clubhuis op groot scherm. 
We hebben tot en met die zinderende finale bewezen dat wij op AG nog steeds erg 
hart voor Holland hebben! Na dit voetbalfestijn was het hoogseizoen echter pas net 
begonnen!! Nog meer feest en nog meer activiteiten! 
 
Er waren uiteraard weer kinderactiviteiten. Elke woensdagmiddag samen iets leuks 
doen en vanaf afgelopen seizoen ook samen lunchen. De grote klapper was natuur-
lijk wederom het KinderKookCafe, welke elk jaar druk wordt bezocht!  
We hebben de oude traditie van het kienen ook afgelopen jaar voortgezet. Er zijn 
weer vele prijzen gevallen op deze avonden. De fietspuzzeltocht was ook weer een 
waar hoogtepunt. Het droge weer en de prachtige fietsroute hebben, ondanks een 
verdwenen bord naar Baambrugge, ook weer gezorgd voor een prima dagje sportief 
vermaak. De winnaars van deze tocht waren Sandra, Klaas en Theyn Kan. Wij willen 
hier nogmaals de familie Van Der Laan hartelijk bedanken voor deze leuke en gezel-
lige dag! 
 
Ook hadden we een winters onderonsje, midden in de zomer, compleet met Gluh-
wein, de kerstman, bratwurst, een skihut en nog veel meer, tijdens de Apres-ski The-
ma Avond. De opkomst was niet groot, maar een ieder had zijn/haar best gedaan om 
in de meest winterse outfit te verschijnen en zo werd de avond nog erg leuk!  
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De Jeu de Boules toernooien zijn ook dit jaar weer goed bezocht. Dit jaar werd 
voor de eerste maal gespeeld zonder de JdeB liefhebber Bertus van Rheenen. 
Om hem in ere te herdenken onthulden wij dan ook een tribune die vanaf 2010 
zijn naam zal dragen. Er werd tijdens de toernooien weer sportief gespeeld ook 
weer lekker gegeten,  dankzij de bijdrage van Joop Moes,  Rietie en Ruud Hoek 
en de familie van Rheenen!  
 
Op een vrijdagavond gingen wij op AG ook voor de eerste maal op zoek naar de 
MOL. En wel een muzikale mol. Con Gerits, onze huis DJ op de vrijdagavond had 
een mooie muzikale quiz in elkaar gezet om te ontdekken wie de meeste kennis 
op dat gebied in huis had. Marijke werd de SuperMol, maar pas op, de titel moet 
verdedigd worden in de versie 2011!! Con, Bedankt voor alle muzikale gezellig-
heid! 
 
Dan was er natuurlijk ook het weekend waarmee we op vrijdag begonnen met een 
prachtige Lampionoptocht. De mensen langs de route hadden hun uiterste best 
weer gedaan en anders dan andere jaren begon het grote verhaal nu al bij het 
vertrek. Pluk van de Petteflet reisde met ons mee over een magisch verlicht Am-
stelglorie en aan het einde van de reis was er de enorme uitsmijter! Dankzij de 
Familie Mellema, de Familie Moinat en velen anderen is er weer een fantastische 
show neergezet waar zowel jong als oud van hebben genoten! 
 
Daarna, op de zaterdag , de Playbackshow, in Hollywood Thema. De Playback-
show wordt weer steeds populairder en wij kunnen alleen maar zeggen dat wij 
daar erg blij mee zijn. Een breed scala van artiesten kwam weer langs, van The 
Bassballs tot Johnny Jordaan en Tante Leen, elke stijl was vertegenwoordigd. Al-
le artiesten willen we dus ook hartelijk bedanken en vooral aanmoedigen om ko-
mend seizoen ook weer gezellig mee te doen 
 
De Bonte avond was ook dit jaar weer een mengelmoes met van alles wat. Er 
was muziek, bingo en er werd terug geblikt op een heel seizoen Amstelglorie! Ook 
werden de vrijwilligers weer in het zonnetje gezet door het JOC. Want zonder vrij-
willigers zouden we dit alles namelijk niet kunnen doen! !  
Iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen om dit alles mogelijk te ma-
ken : Bedankt!!! 
 
En dan heb ik nog niet eens gehad over de vaste bespelers van het clubhuis:  op 
maandag de gymnastes, klaverjassers, dinsdags het crea-team, donderdags de 
schildersclub en vrijdags (maar dan wel in de buitenlucht) de jeu de boules spe-
lers.  
 
Hopelijk zien wij diegenen die al dit moois hebben gemist in komend seizoen wel 
bij een van onze activiteiten!  
 
Jeugd– en Ontspanningscommissie 
Max Looij—Jan van Rietbergen—Joyce Maas—Sonja Brouwer 
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omschrijving aantal p.w. bedrag omschrijving  Bedrag 

huur 18 120,00    2.160,00    kosten gas 88,00            
extra persoon onderhoud/verbetering huis 789,96          
lakenpaket 13 6,50        84,50         vervanging/verbetering inrichting 171,92          
donatie schoonmaakkosten 9,43              
teveel borg retour administratiekostenkosten 21,45            

tuinkosten 11,99            
subtotaal 2.244,50    subtotaal 1.092,75        
tekort exploitatieoverschot/tekort 1.151,75        

Totaal 2.244,50    Totaal 2.244,50        

Resultatenrekening 2010 Logeerhuis
Inkomsten Uitgaven

LASTEN 2010 2009BATEN 2010 2009

Inkoop Consumpties 10.639 8.934Verkoop consumpties 14.756 12.608
Sport en Spel 233 0Fooien 272 422
Feestavonden 298 280Rente 161 259
Jeugdactiviteiten 1.390 1.072
Onkosten 969 639
Elektra/verwarming 1.000 1.000
Subtotaal 14.528 11.924Subtotaal 15.189 13.289
Winst 662 1.365

15.189 13.289 15.189 13.289

FINANCIEEL VERSLAG BAR- EN ONTSPANNINGSCOMMISSIE

AKTIVA 2010 2009 PASSIVA 2010 2009

Giro 6.027 5.232 J & O - fonds 1.680 1.680
Kapitaalrekening giro 10.907 8.763 Te betalen 0 0
Kas 921 1.085 Kapitaal 14.357 13.696
Rekening-crt bestuur 1.039 -1.725 Reserve activiteiten 3.950
Voorraad goederen 1.095 1.383
Kruisposten 0 639

19.988 15.376 19.988 15.376
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Toelichting exploitatierekening Logeerhuis Amstelglorie 2010 
 
 
In 2010 waren 20 verhuurbare weken, waarvan er 18 verhuurd waren. In totaal hebben 
29 personen gebruik gemaakt van het logeerhuis. 
 
Toelichtingen op de resultatenrekening 2010: 
 
Kosten onderhoud/verbetering 
Aan het logeerhuis zijn enige verbeteringen binnenhuis en achterstallige onderhouds-
werkzaamheden gepleegd. Bovendien  is er een overdekte ‘carport’ gebouwd voor 
scootmobielen. 
 
Kosten verbetering/vernieuwing Inrichting 
Vervanging van huishoudelijke artikelen die stuk en of versleten waren. 
 
Schoonmaakkosten 
Dit zijn kosten voor schoonmaakmiddelen en schoonmaakattributen 
 
Tuinkosten 
Aanschaf rozenstruik 

 

Balans per 31 Dec  2010 

Eigen Vermogen  Eu 2.656,77         
Schulden   0         

AKTIVA 2010 2009 PASSIVA 2010 2009

Vorderingen 17.734 2.009 Algemene reserves 73.148 69.952
Rek-crt JOC/Inkoop 0 1.096 Reserves 50.595 36.717
Giro 139.577 137.168 Schulden kort 95.830 82.247
Bank 7.032 4.144 Statie heksleutels 18.850 18.504
Kassen 1.183 1.470 Nadelig resultaat -9.386 3.198
Inventaris 3.011 4.534
Voorraden 10.987 10.684
Effecten 49.512 49.512

229.037 210.617 229.037 210.617

UITGAVEN 2010 2009 ONTVANGSTEN 2010 2009

Onderhoud complex 35.716 40.338 Bijdrage leden 38.544 36.792
Overheadkosten tuingroep 37.142 38.049 Overige inkomsten expl. Tuingroep 23.774 32.082
Inkopen goederen 19.047 24.601 Verkopen goederen 25.416 31.714
Kosten overige activiteiten 5.215 15.987 Onttrokken aan reserves 0 21.584
Voordelig saldo 0 3.198 Nadelig saldo 9.386

97.120 109.625 97.120 109.625

GECONSOLIDEERDE BALANS TUINGROEP AMSTELGLORIE per 31-12-2010

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING TUINGROEP AMSTELGLORIE per 31-12-2010
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KLAVERJASCLUB AMSTELGLORIE  
“ALTIJD PRIJS” 
 
Dat is het motto de laatste jaren :  “Altijd Prijs met 
Moessa”  Kennelijk motiveert dit klaverjassers om toch 
maar weer naar het clubhuis te komen.   Eén euro in-
leg en dan toch steeds wat winnen! Waar heb je dat 
nog tegenwoordig? 
 
Vanaf de eerste maandag in mei ( dat is in 2011 de 2e  
mei)  weer aftrappen om 20.15 uur.  
 
Gezien het aantal tafels van 3 à  4 is het duidelijk, dat 
we best nog  ruimte hebben 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. 
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PROGRAMMA ONTSPANNINGSCOMMISSIE 

m e i- 2 0 1 1 j u n - 2 0 1 1
z o 1 w o 1
m a 2 K l a v e r ja s s e n         m e i v a k a n t i e d o 2 B e s t uu r z i t t in g
d i 3 v r 3 M u z ie k f e s t i v a l
w o 4 z a 4 M u z ie k f e s t i v a l
d o 5 z o 5 M u z ie k f e s t i v a l
v r 6 m a 6 K l a v e r j a s s e n
z a 7 B l o e m s c h i k k e n  v o o r  k i d s  d i 7
z o 8 M o e d e r d a g w o 8
m a 9 K l a v e r ja s s e n d o 9
d i 1 0 v r 1 0 I n s t u i f / J d e B
w o 1 1 z a 1 1
d o 1 2 z o 1 2 P i n k s t e r e n
v r 1 3 j a a r v e r g a d e r i n g m a 1 3 P i n k s t e r e n / k l a v e r j a s s e n
z a 1 4 d i 1 4
z o 1 5 w o 1 5
m a 1 6 K l a v e r ja s s e n d o 1 6 s c h i l d e r e n
d i 1 7 v r 1 7 I n s t u i f / J d e B
w o 1 8 z a 1 8
d o 1 9 z o 1 9 v a d e r d a g
v r 2 0 m a 2 0 K l a v e r j a s s e n
z a 2 1 d i 2 1
z o 2 2 w o 2 2
m a 2 3 K l a v e r ja s s e n d o 2 3
d i 2 4 v r 2 4 I n s t u i f / J d e B
w o 2 5 z a 2 5 m o o r d d in e r
d o 2 6 z o 2 6 J e u  d e  b o u le  t o u r n o o i
v r 2 7 m a 2 7 K l a v e r j a s s e n
z a 2 8 d i 2 8
z o 2 9 w o 2 9
m a 3 0 K l a v e r ja s s e n d o 3 0
d i 3 1

jul-11 aug-11 sep-11
vr 1 Instuif/JdeB ma 1 Klaverjassen do 1 Bestuurzitting
za 2 di 2 Hobbyclub / Bloemschikken vr 2 Instuif/JdeB
zo 3 wo 3 Kidsclub za 3 sluitings avond
ma 4 K laverjassen do 4 Bestuurzitting zo 4
di 5 Hobbyclub vr 5 Instuif/JdeB ma 5 Klaverjassen
wo 6 za 6 Wie is de Supermol van Amstelglorie 2011? (muzikale quiz )di 6
do 7 zo 7 wo 7
vr 8 Instuif/JdeB ma 8 Klaverjassen do 8
za 9 di 9 Hobbyclub / Bloemschikken vr 9 Instuif/JdeB
zo 10 wo 10 Kidsclub za 10
ma 11 K laverjassen do 11 zo 11 Jeu de boule tournooi
di 12 Hobbyclub vr 12 Instuif/JdeB ma 12 Klaverjassen
wo 13 za 13 KIENEN di 13
do 14 zo 14 fietspuzzeltocht wo 14
vr 15 Instuif/JdeB ma 15 Klaverjassen do 15
za 16 All in the Family (muzikale quiz) di 16 Hobbyclub / Bloemschikken vr 16
zo 17 wo 17 Kidsclub za 17 Slotavond klaverjassen
ma 18  Klaverjassen do 18 zo 18
di 19  Hobbyclub vr 19 Lampionoptocht ma 19
wo 20 za 20 Playbackshow di 20
do 21 zo 21 wo 21
vr 22 Instuif/JdeB ma 22 Klaverjassen do 22
za 23 openings avond band di 23 Hobbyclub / Bloemschikken vr 23
zo 24 wo 24 Kidsclub za 24
ma 25 K laverjassen do 25 zo 25
di 26 Hobbyclub / B loemschikken vr 26 voorbereiding tentoonstelling ma 26
wo 27 K idsclub za 27 Tentoonstelling di 27
do 28 zo 28 Tentoonstelling wo 28
vr 29 Instuif/JdeB ma 29 Klaverjassen do 29
za 30 KIENEN di 30 vr 30
zo 31 wo 31 Kidsclub za 31

Houdt het mededelingenbord in de gaten. Dinsdag Hobbyclub Vrijdag Jeu de Boules, Donderdag schilderclub 
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Bouwcommissie in 2011 
 
E-mailadres: 
Er is nog maar 1 e-mail adres voor de bouwcommissie beschikbaar, nl. bouwcommis-
sie@amstelglorie.nl 
 
Beschoeiingen 
We zijn nu in het 2de jaar van het project beschoeiingen. 
Op Amstelglorie blijkt dat het onderhoud aan de beschoeiingen in het slop is geraakt. 
De beschoeiingen en sloten zijn een belangrijk deel van de waterhuishouding van de polder 
waarin ons park zich bevindt. 
Het komende jaar hopen we een groot deel van de beschoeiingen te kunnen controleren. 
Iedere tuinder die met zijn tuin aan een sloot / water zit, dient er zelf zorg voor te dragen dat 
de beschoeiing in orde is. Als u meer informatie wilt, kom eens bij ons langs op het in-
loopspreekuur. (iedere 1ste donderdagavond van de maand) 
Er is nu een algemeen schrijven ter informatie samengesteld, dat u zal worden toegestuurd. 
Het is niet mogelijk om alle beschoeiingen op het hele park in 1 jaar te vervangen. We heb-
ben het park opgedeeld naar sloten en proberen zo systematisch het hele park te voorzien 
van goed functionerende grondkeringen. Als het u betreft wordt u hier tijdig over geïnfor-
meerd. 
 
Gasleidingen 
Het controleren van de gasslangen / -aansluitingen behoort tot een taak, die ook onder de 
bouwcommissie valt. Een team heeft deze taak op zich genomen, zij controleren ieder jaar 
alle tuinen. Daarom mag uw gaskist ook niet op slot zitten. U kunt de gasflessen onderling 
met een kettingslot vergrendelen. Ook moeten er onderin de kist ventilatiegaten zitten. 
(Propaan is zwaarder dan lucht) 
Gasslangen van voor 2006 waren tot 2 jaar veilig. Slangen die u nu koopt in 2011 zijn ook 
voorzien van een einddatum, tegenwoordig 5 jaar. 
Ook het jaar van productie vindt u op de slang. Controleert u ook eens de slangen in uw 
huisje! 
Nieuwe slangen zijn te koop bij de inkoop. Checkt u het zelf, dat bespaart de gascommissie 
veel werk. 
 
Taxaties 
Het hele jaar door besluiten mensen om welke reden dan ook hun tuin op te zeggen. De 
bouwcommissie taxeert dan de aanwezige bebouwing. 
Enkele tips: 
Lege oplevering: Lever het huisje zo leeg mogelijk op, alle persoonlijke bezittingen die u wilt 

behouden dient u verwijderd te hebben. 
Keuring onder de vloer / achter plafond: De bouwcommissie moet ook onder de vloer kunnen 

beoordelen. Als u er voor zorgt dat wij erbij kunnen, d.m.v. het weghalen van vloerplaten 
o.i.d., kan dit meegenomen worden in de taxatie. Dit geldt ook voor de zichtbaarheid van 
het plafond, of onderkant dak. 

Ventilatie: Ieder huisje dient te zijn voorzien van ventilatiepunten onder het dak. U kunt zelf 
deze ventilatiemogelijkheid aanbrengen. 

Zo hebben we nog meer adviezen. Kom eens binnenlopen op ons inloopspreekuur.  
Wij zijn er voor u. Iedere 1ste donderdagavond van de maand tussen 19 en 20 uur vindt u ons 
in het clubgebouw. 
Met vriendelijke groeten 
Hans Levendig, Henk Span, Marcel de Boer, Petra Metselaar en in opleiding: Abe Stremler, 
Klaas Kan  
Gascommissie: Ruud en Bert Barendsen 
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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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Wat te doen na een inbraak? 
 

Maak notitie van de gestolen spullen 
Doe aangifte van de inbraak bij : politiebureau Pres. Kennedylaan 

 of Linnaeusstraat  
Kan ook via internet: www.politie-amsterdam-amstelland.nl 

of telefoon 0900-8844 
Bel met verzekeringsman Evert Driehuis, tel. 0620481072, 023-5763708 

of  of mailen naar  
verzekering@amstelglorie.nl om een schadeformulier aan te vragen. 

Vul dit naar eer en geweten in en stuur op naar 
AON -  Postbus 12250, 1100 AG AmsterdamU kunt ook het formulier down-
loaden via www.amstelglorie.nl/informatie/aangifte001.pdf en opsturen naar:  

E. Driehuis,  Donkerelaan 257, 2061 JX Bloemendaall 
Eigen risico 45 euro 

 

Wat doen  bij glasschade 
Laat glasschade direkt repareren en vraag of download een schadeformulier 

aan.  
Geen  eigen risico Verzending zie boven. 

Wat te doen bij brandschade Meld de schade telefonisch bij AON  . 020-4305500.  
Brij brand komt meestal een 

expert kijken. Herstel al wel vast glasschade. Formulier en afhandeling zie 
boven. 

Wat te doen bij stormschade 
Wordt uitgekeerd bij  schade bij windsnelheden van minstens 14 mtr /sec.  

Deze schade ook direkt melden aan AON. Afhandeling verder zoals beschre-
ven. 

In 2010 wisselden 14 tuinen van gebruiker.  We heten alle nieuwkomers  hartelijk 
welkom en vertrouwen er op dat zij, na een korte inburgerperiode, hun draai op 
Amstelglorie zullen vinden. 

1 2 4 m w M . K a l m th o u t v a n 1 - ja n
4 0 7 m w H . Y . W o u d str a 1 - ja n
2 5 9 h r R . K u i j p e r s 1 - a p r
1 8 6 h r D . B e n is ta n t 1 - m e i
1 1 7 h r A .P . H a m sv o o r t 1 - ju n
2 5 3 m w J .H . D u b o i s 1 - ju l
2 3 3 h r M . S e v e n te r v a n 1 - a u g
2 8 6 m w J . Z e w u st e r 1 - o k t
3 8 6 h r F . R o z e n d a a l 1 - o k t
4 1 6 m w M . S c h r ö d e r 1 - o k t
4 2 5 m w A .M . O v e r v e ld e 1 - n o v
1 6 2 h r A .C . F li p s e 1 - d e c
3 3 5 m w J .R . H e n e w e e r 1 - d e c
3 6 0 m w C . A . F ic q 1 - d e c
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Natuurlessen op Amstelglorie 2010  
 

"Superleuk" zeggen de kinderen na afloop van de lessen. Een andere leuke ervaring:  
een van de begeleiders van Amstelglorie moest na de 
kruidenles aan een stoer jongetje uitleggen welke krui-
den er allemaal precies door de gebakken eieren gin-
gen, want in het weekend zou er een grote familiebij-
eenkomst bij hem thuis zijn, en hij wilde precies dezelf-
de eieren maken als die hij had gemaakt bij Amstelglo-
rie. Dat zijn natuurlijk erg leuke dingen om mee te ma-
ken!  
 
Het gaat erg goed met de natuurlessen. De belangstel-
ling is groot en het enthousiasme van de medewerkers van Amstelglorie ook. Gelukkig 
hoefden we geen scholen teleur te stellen, maar het scheelde niet veel.  
 
De natuurlessen voor de leerlingen van basisscholen in de omgeving van Amstelglorie 
waren in 2010 erg goed bezocht. Er zijn 25 klassen van vijf verschillende scholen ge-
weest: de Anne Frankschool, de Dongeschool, de School van Maas en Waal, de Sint 
Catharinaschool en de Rivierenschool. Er kwamen zeven kleuterklassen, zestien mid-
denbouwklassen en twee bovenbouwklassen. We hadden ook dit jaar geluk met het 
weer op alle ochtenden dat er klassen naar Amstelglorie kwamen.  
 
Het gaat erg goed met de medewerking van tuinders. Er zijn vaste afspraken over de 
coördinatie van de lessen, het maximale aantal werkbeurten en er is een uitstekend 
contact met het bestuur van Amstelglorie en de Werk- en Beplantingscommissie.  
 
Er zijn vier soorten lessen: het kabouterpad voor de kleuters, de les over bomen en 
diertjes, de les over kruiden en de les over bijen. De eerste twee zijn op en rond het 
voetbalveld en laatste twee zijn altijd op de Hemkerhof (de kweektuin). Op de Hemker-
hof groeien groenten en kruiden en bloeiende planten voor de bijen. Daar zijn ook de 
bijen van Amstelglorie te vinden.  
 
We hebben ook dit jaar de leerkrachten een enquête gestuurd over hoe de lessen be-
vielen. De reacties waren talrijk en heel positief. Zoals elk jaar na de laatste les, is er 
een bijeenkomst geweest met alle medewerkers, waar de evaluaties zijn besproken en 
de ideeën en suggesties van de medewerkers van Amstelglorie. Eén suggestie was om 
de bijen- en kruidenlessen te houden na de meivakantie, omdat er dan voldoende krui-
den, groenten en bloemen zijn. Alles wordt verwerkt in het rooster voor 2011. 
 
Namens allen, 
Ronald Hamel, tuin 43 
De tuinders die in 2010 meewerkten aan de natuurlessen zijn: 
Annette Apon - Katja van den Berg - Cisca Bol - Gonne Daniëls 
Paul Donker Duyvis - Bertjan Doosje - Annette Förster - Jacqueline Grootkerk 
Wil Goossens -Ronald Hamel - Elma van Imhoff - Tine de Lange  
Eric de Lijser - Louise Maks - Geertje Mellema - Helen Metzelaar  
Fredu Samethini - Annelies Sinke - Jan Sisselaar - Cees Spruit - Willemijn Visser 
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De heg is steeds goed aan 
beide zijden geknipt. 
De heg staat mooi rechtop. 

De heggen zijn indertijd geplant in een rechte lijn. Door bv. te dicht achter de 
heg geplante heesters, kan het voorkomen dat de heg ongemerkt naar de pad-
zijde wordt gedrukt.  Om te controleren of het nodig is uw heg bij te werken,  
moet u kijken of de plaats waar de heg uit zijn wortels komt, dit  precies in het 
midden van de heg is.  
WBCommissie 

De heg helt over het laantje   
heen. Dit lijkt extreem, maar 
komt vaak voor. Het pad wordt 
smaller. 

Heggen goed bijhouden is een kunst. Door overhellende heggen wordt  de pad-
breedte soms wel 1 meter minder.  Dan denkt u, “O mijn heg ziet er netjes geknipt uit”, 
maar in werkelijkheid  hangt uw heg helemaal uit het lood. Onderstaand een verduidelij-
king.  

Tuintje 
  
We tutten ons tuintje op 
en kammen het gras 
make-uppen de randjes 
langs het terras: 
overal plantjes met lippenstiftkleuren, 
overal bloemen met bloemetjesgeuren. 
Daarna het heggenhaar 
weg met de heggenschaar 
zo wordt ons tuintje een prachtig gezicht 
dat plat naar de zomer  
te glimlachen ligt. 
  
(Gedicht van: Edward van de Vendel) 
  
 

Een nieuw tuinseizoen is begonnen;  wat 
een heerlijk gevoel dat al het groeien en 
bloeien nog voor ons ligt. 
Verheugt u zich ook al op de bloesem, de 
seringen, de rozen en alles wat er nog meer 
komt? 
Het is ook  zo leuk dat er op Amstelglorie zo 
veel verschillende tuinen en tuinstijlen zijn.  
Iedereen heeft zijn eigen smaak en opvat-
tingen over het tuin-genieten. 
Ook dit jaar gaat de Commissie Tuinonder-
houd alle tuinen bekijken, zij kijkt naar het 
onderhoud van beplanting, gazon en haag, 
maar ook naar de verzorging van het huis 
en de opslag van materiaal.  
Eind april/begin mei komt de commissie uw 
tuin een bezoek brengen. 
Wanneer de commissie vaststelt dat er 
sprake is van achterstallig onderhoud, ont-
vangt u daarover een brief. 

Wij hopen alle tuinen en huizen in liefde-
volle verzorgingsstaat aan te treffen. 
 Met vriendelijke groet, 
 
De Commissie Tuinonderhoud. 
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WATERLEIDING OPEN EN DICHT. 
 

Het  nieuwe tuinseizoen begint voor vele leden eigenlijk pas als de waterleiding weer 
wordt opengezet. Dat was dit jaar op zaterdag 27 maart.  
Op deze ochtend was het dan ook ongewoon druk, ondanks het onstabiele weer.  
Op die dag zijn een aantal tuinders die werkuren komen maken, de gelukkigen, die in 
ploegjes van 2 mogen controleren of er op de tuinen geen lekkages voorkomen.  On-
danks een korte briefing bleken toch enkele ploegen niet goed begrepen te hebben wat 
nou precies de bedoeling was. Leermoment voor de volgende keer. 
 
Dit jaar zijn we verrassend weinig calamiteiten tegen gekomen, zelden zo’n rustig 
“opening”  meegemaakt.  Dat is op zich prima.  
 
Toch stuitten we op een enkel addertje onder het gras.  Amstelglorie telt op het “oude 
deel” ook een flink aantal z.g. “tussenkranen”. Dat zijn stopkranen, die dienen om een 
klein aantal, varierend van 2 tot 6 tuinen tijdelijk gezamenlijk te kunnen afsluiten, bv, om 
een reparatie  aan de in de grond liggende leidingen te kunnen verrichten, zonder dat 
daarvoor het  hele park hoeft te worden afgesloten. 
 
Er blijken meerdere tuinders te zijn, die  kennelijk “voor de zekerheid” ook die kranen in 
november dichtdraaien. Als deze kraan nog steeds dicht staat als de lekkencontrole 
plaats vindt, dan zult u begrijpen, dat controle op lekken van de tuinen, die  tot dat circuit-
je van 2 tot 6 tuinen behoren, zinloos is, maar toch plaats vindt. Er komt nl. pas water in 
die leidingen lopen als de tussenkraan wordt open gedraaid.  
 
Oproepen aan de betrokken tuinders om er voor te zorgen dat de kranen in elk geval 
voor de controle dag open staan hebben toch niet altijd het gewenste effect.  
 
Nu staan de tussenkranen weer allemaal open. 
Het is  in de toekomst niet meer toegestaan om in het najaar de tussenkranen dicht 
te draaien.  Uiteindelijk zijn die kranen er alleen voor het doel waarvoor ze dienen nl. bij 
calamiteiten.  
Stopkranen, waarop 2 tuinen zijn aangesloten, die geen eigen aftapkraan hebben, vallen 
uiteraard niet onder de term “tussenkranen”.  
 
Namens bestuur Amstelglorie 
Joop Moes— lekkenbrigadier 

PROBLEMATIEK OUDE HOOFDKRANEN 
 

Onze onvolprezen waterleidingcommissie heeft zo’n 20 à 25 hoofdkranen geheel of gedeeltelijk vernieuwd 
in het vroege voorjaar. Voorwaar een prachtig werkstuk.  
De verwachting is, dat er in de loop van dit jaar een aantal kranen weer gebreken gaan vertonen. Toch is 
soms de oorzaak van scheurtjes in het kraanhuis, dat de leiding niet goed is leeggelopen en de aftapkraan 
niet werd opengedraaid.  
Vastzittende kranen kunt u  vermijden, door eerst de kraan strak open te draaien en dan een halve slag terug 
te draaien. Hebt u problemen met de kraan, stuur dan een briefje met uw naam, tuinnr, telefoonnr en korte 
omschrijving van het probleem. Wordt  begin 2012 deo volente dan verholpen. Bij ernstiger lekken  tijdens 
het seizoen svp. meteen melding daarvan maken om waterverlies te beperken.  
Voorlopig zijn de kranen nog voor rekening van Amstelglorie, overige werkzaamheden aan leidingen achter 
de hoofdkraan zijn privé aangelegenheden. En denk er om bij het spitten, wat als een stuk wortel aanvoelt 
kan best wel eens een tyleen leiding zijn, met alle gevolgen van dien.  
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B a l a n s  a c t i v a 2 0 1 0 2 0 0 9 B a l a n s  pa s s iv a 2 0 1 0 2 0 0 9

K a s 0 9 4 K a p it a a l 1 8 . 1 0 3 1 7 . 1 7 8
P o s t g iro 8 . 2 2 1 4 . 0 0 7 R e k . cr t  b e st u u r -6 5 7 -1 . 9 4 2
S p a a rre k e n in g 0 0 K ru isp o st e n 1 . 5 0 0
V o o rra a d  g o e d e re n 9 . 8 9 2 9 . 3 0 1
V e r b o u w in g 8 3 3 1 . 8 3 3

T o t a a l 1 8 . 9 4 6 1 5 . 2 3 6 T o t a a l 1 8 . 9 4 6 1 5 . 2 3 6

L a s te n 2 0 1 0 2 0 0 9 B a te n 2 0 1 0 2 0 0 9

A lg e m e n e  k o st e n 3 2 6 5 3 8 V e rko p e n 1 0 . 6 5 9 1 9 . 1 0 7
I n k o p e n 8 . 4 0 9 1 5 . 6 6 8 R e n t e 0 0
A fs c h r . v e rb o u w in g 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0

W i n st 9 2 5 1 . 9 0 2 V e r lie s 0 0

T o t a a l 1 0 . 6 5 9 1 9 . 1 0 7 T o t a a l 1 0 . 6 5 9 1 9 . 1 0 7

J A A R R E K E N IN G  IN K O O P  A M S T E L G LO R IE
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 Uw droomchalet op maat! 
Als bouwbedrijf zijn wij al een aantal jaren gespecialiseerd in 
Siberische massief houten chalets zoals sauna’s, tuinchalets, gara-
ges, paardenboxen, bungalows en complete huizen. Deze chalets 
die in Rusland ‘Izba’ heten, staan ook bekend als log-houses. 
Vooral in een landelijke omgeving zijn de Siberische chalets een 
lust voor het oog. Het is knus, warm in de winter, koel in de zo-
mer en geheel vervaardigt van natuurlijke materialen. Tevens zijn 
de massief houten balken van lange levensduur.  
Door het stapelbouw systeem (houten balken met een diameter  

van 180 tot 280 mm) zijn de chalets eenvoudig op te bouwen. 
Wie ervoor kiest om zelf te bouwen kan gebruik maken van ons 
deskundig advies. Het is natuurlijk ook mogelijk om het bouw-
proces volledig aan ons over te laten. Een offerte voor uw chalet 
en eventuele bouwkosten kunnen wij op aanvraag opsturen. 
Graag willen wij de tuinchalets uit onze collectie onder uw aan-
dacht brengen. Uiteraard is op grond van uw wensen nog veel 
meer mogelijk. Hierover kunt u via mail of telefonisch contact 
met ons opnemen. 

Tuinchalet 1: 6000x4000 mm; 24m²; Vanaf 6,999 euro 
  Casco bouw 18.450 euro (inclusief bouwtekeningen) Tuinchalet 2: 6000x4000 mm; 24m²; Vanaf 7.975 euro  

Alle prijzen zijn: Incl. BTW, het hout materiaal en transport. Excl. fundering, dak, bouwkosten en 10% korting (bij volledige bouw).  
www.kalaidjan.nl                             020 482 09 23                       06 105 99 186                         info@kalaidjan.nl 

Chalets, Huizen, Villa’s, 


