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Stuur naam en tuinnummer via mail  naar  
info@amstelglorie.nl 
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Bestuur 

 

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

 
Werk-en Beplantingscommissie 
Wim Hemker voorzitter  
Frank de Bruijne Marian Osnabrug 
Jan Mos  Bèhr de Ruiter 
Peter v.d. Jagt Trudy Ruardy 
 
Bouw– en Taxatiecommissie 
Henk Span    Klaas Kan 
Marcel de Boer Petra Metselaar  
Hans Levendig  vz Abe Stremler 
 
 
Werfcomité 
Jos Nelen   Peter Brouwer 
Erik van Hagen 
 
Waterleidingen 
Henk Lange  vz    
 
Logeerhuis 
Fredu Samethini coördinatie 
. 
Ontspanningscommissie 
Sonja Brouwer 
Joyce Maas 
 
Barcommissie 
George van Hielten   
  
Tuin Onderhouds Commissie 
Monique  Scheelings Jose Meerman 
Wim Splinter ged. Bestuur 
 
Kascommissie 
Liesbeth Blaauw Anette Apon 
 
Inkoop 
Joop Moes (tijdelijk) Henk Lange (tijdelijk) 
 
ARBO coördinator 
Jos Nelen                Peter Brouwer  
  
Werkgroep Educatie Scholieren (coordinatie)    
Ronald Hamel   
 
Beheer Website 
Joop Moes 
 
 
 
 
 

B e s t u u r 
Wim M. Splinter 
Voorzitter  ad interim  tuin 173  
Saskia Marcus  tuin 135 
1e secretaris 
Loes de Boer – van Dijk             
2e secretaris         tuin 285 
Joop Chr. Moes                              
Penningmeester        tuin 205 
Gert-Jan Rietveld  tuin 423 
lid  
 

 

Het  bestuur en commissies zijn voor 
elke tuinder iedere  eerste donderdag-
avond van de maand beschikbaar van . 
19-20 uur . 
 
Inkoop 
De inkoop is vanaf eind maart tot ca. eind 
september iedere zaterdag geopend vanaf  
10.00  tot 12.30 uur en zie voor verdere ope-
ningstijden en  aanbiedingen het winkel-
raam. 
 
Toko 
De toko is in principe geopend vanaf april 
t/m september. Maar let op de openingstij-
den. 
 
Vuilnis 
Op de zaterdagochtend en de dinsdagavond 
in de maanden april t/m september kan 
(uitsluitend huishoudelijk) afval worden ge-
deponeerd in de containers.  
Dus GEEN houtafval, metaal, tuinafval,  
compost en andere zaken die niet in een 
plastic vuilniszak thuis horen. M.i.v. 1 no-
vember dient u uw vuil afval zelf af  te voe-
ren. 
Grof vuil kunt u kosteloos af te voeren naar  
het depot van Stadsdeel Oost aan de Rozen-
burglaan, of in overleg met de Bouw-/
Werfcommissie tegen betaling van stort-
kosten op de parkeerplaats van Amstelglo-
rie, 
 
Redactie mededelingenblad 
Adje Interim Gedel. Bestuur: Joop Moes 

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

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de 60ste algemene ledenvergadering van de volkstuin-
vereniging Amstelglorie, welke wordt gehouden op zaterdag 10 mei 2014 in het club-
huis aan de Jan Vroegopsingel 7 te Amsterdam. 

 
Aanvang    :   14.00 uur         Zaal open :   13.30 uur 

 
Agendapunten voor sub. 11 dienen uiterlijk eind april  in het bezit te zijn van de secre-
taris. Het bestuur rekent op uw aanwezigheid en wenst u een prettige vergadering toe.  
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 17 mei 2013 (blz. 7-10) 
6. Verslag secretaris 2013 (blz. 5-6) 
7. Financieel verslag 2013  (blz. 12 e.v.) 

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

8. Verslag kascommissie  (blz. 18) 
9. Beleid bestuur over 2013 
10. Verkiezing bestuursleden. Aftredend Wim Splinter Vz en Joop Moes (penn.m) . 

Afgetreden: Jelle Bosma.  Zie noot onderaan deze pagina. Kandidaten voor de 
functie van voorzitter en penningmeester kunnen  zich per mail of brief aanmel-
den  t/m 5 mei a.s. 

11. Begroting 2014 (blz  19 ) 
12. Voorstel de jaarlijkse bijdrage Amstelglorie  m.i.v. 2015 met € 50.00 te verhogen 

(zie blz.11 voor een toelichting. 
13. Jaarverslagen commissies en werkgroepen en (her)benoeming leden. 
 Werk- en Beplantingscommissie   

waaronder de Tuin Onderhouds Commissie      
 Bouw- en taxatiecommissie      
 Inkoopcommissie  (blz. 23) 
 Waterleidingcommissie       
 Projektgroep Natuureducatie (blz 24) 
 Logeerhuis  (blz. 21)        
 Jeugd- en Ontspanningscommissie  en Barcommissie (blz. 20 en 22 )  
 Waterbeheercommissie  
11. Door leden in te brengen agendapunten. Deze dienen vòòr 1 mei 2013 schriftelijk 

te worden ingediend bij het bestuur, voorzien van argumentatie en onderbouwing. 
12. Behandeling beschrijvingsbrief Bond van Volkstuinders  
13. Verkiezing kascommissie 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
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AMSTELGLORIE IN 2013 

 
In dit jaar vierde Amstelglorie zijn 
60 jarig bestaan.  Daar is speciaal 
een ‘lustrumgroep’ voor opgericht, 
die met veel enthousiasme en in-
ventiviteit allerlei bijzondere activi-
teiten ontwikkelde.  

Bv. het Berkenlaanontbijt, het Levende Ganzenbordspel,  de Jubileumfietspuzzletocht, uiteraard de 
gezellige openingsdag het Lentefeest op 25 mei, waar het bestuur een bijzonder kado ontving in de 
vorm van een pijpenbord,  samengesteld uit in de loop der tijden gevonden stenen pijpen die bij het 
inrichten van Amstelglorie in de vijftiger jaren in de aarde terecht  zijn gekomen.  
 
De Beplantingscommissie wist tijdens het lentefeest  een groot aantal zelf gekweekte plantjes op de 
tuinen uit te zetten.  
 
Wat de infrastructuur betreft:  via de overheid werden de buitensloten gebaggerd, langs de A2 werd 
een waterberging gegraven.  
 
In de herfsstormen legden  weer vele bomen het loodje. Gelukkig vielen ze allemaal gunstig, zodat  
er weinig blikschade viel.  
 
Tragisch was de brand op tuin  99 die in korte tijd  het hele tuinhuis vernielde. De brandweer kon niet 
veel meer doen dan nablussen.   
 
Op het Hemkerhof werd driftig geëxperimenteerd met permacultuur.  Ook werden daartoe enkele 
cursussen gegeven om tuinders met deze natuurlijke manier van verbouwen van gewassen  kennis 
te laten maken. 
 
Het bomenbestand op Amstelglorie werd  danig geknot door het verlenen van een flink aantal kap-
vergunningen.  Jelle Bosma regelde dat prima met het stadsdeel. De kapploeg afd. infra, maar ook 
anderen legden ze allemaal vakkundig om.  
 
Vanaf oktober waren ook de hakselploegen weer aktief. Voor de 2e keer werden er 16 plekken aan-
gewezen waar snoeihout kon worden gedeponeerd. Helaas kwam er toch veel lastige produkten te 
voorschijn. Kluiten, vaste planten, hele wortelgestellen, zijn niet te hakselen.  Ook werden fikse tak-
ken aangeleverd zonder al vast zelf dikke zijtakken af te zagen, zodat de hakselaars  veel moesten 
bijzagen.  Mannen, dank hiervoor. 
 
Eind december vond  de tragedie plaats van brand nr. 2  op de tuin  434,  die in 2014 voor veel be-
zorgdheid  zorgde. Het bestuur heeft toen n.a.v. dit voorval een bijeenkomst georganiseerd  met de 
tuinders, om deze gebeurtenissen te bespreken(verslag zie blz. 25. 
 
Wat betreft inbraken was het een rustig jaar. Slechts één maal werd er huisgehouden op de Ekster- 
en Fazantenlaan. Door het afsluiten van de hekken ook overdag lijkt  het gilde in elk geval niet door 
de voordeur  binnen te zijn gekomen, want nadien hebben tot eind maart geen inbraken meer ge-
zien.  Nog niet te hard juichen, want er zijn geen bevroren sloten  aangetroffen deze winter, dus af-
kloppen maar. 
 
Het bestuur dankt allen van harte, die zich in 2013 belangeloos voor  Amstelglorie hebben ingezet.  
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Jaarverslag secretaris Amstelglorie 2013 
 
Beste medetuinders, 
 
Mijn eerste verslag als secretaris van Amstelglorie.  
Aan diegenen waarmee ik het afgelopen jaar nog geen ken-
nis heb gemaakt, zal ik mij eerst voorstellen. Mijn naam is 
Saskia Marcus. Ik ben sinds 17 mei 2013 secretaris van Am-
stelglorie. Ik heb Madeleine de Vries opgevolgd en ik wil haar 
bedanken voor de plezierige overdracht en inwerkperiode. 
Sinds 2006 tuinier ik op Amstelglorie samen met Daphne, 
vriendin en schoonzus. Ik woon samen met David en twee 
katten 3 hoog in hartje Amsterdam. In mijn werkende leven 
ben ik hoofd afdeling formalities officers bij een octrooibureau in Amsterdam. 
Mijn eerste jaar als secretaris van Amstelglorie heb ik als superleuk, super pittig en super 
ingewikkeld ervaren. Ik heb ervaren hoeveel er komt kijken bij het runnen van een groot park 
als Amstelglorie.  
 
Het bestuur vergadert twee keer per maand, waaronder op de eerste donderdag van de 
maand, waar u vanaf 19 uur van harte welkom bent in het clubhuis om uw vragen en opmer-
kingen bij het bestuur neer te leggen. Ook de verschillende commissies zijn die avond aan-
wezig om uw vragen te beantwoorden of u te adviseren. Maar het bestuurswerk houdt niet 
op bij die vergaderingen. Er wordt onderling gemaild, gebeld, extra vergaderingen ingelast, 
we overleggen met de verschillende commissies over de dagelijkse werkzaamheden op het 
park, en we vergaderen met verschillende overheden over o.a. de plannen inzake de ZuidAs, 
de sloten, het waterpeil, (het kappen van) de bomen, allemaal aspecten die bij het besturen 
van Amstelglorie komen kijken.  
 
De vrijwilligers van de verschillende commissies, werkgroepen en het bestuur die AG draai-
ende houden zijn allen zeer betrokken bij ons prachtige tuinpark. Alle vrijwilligers hebben 
hart voor de zaak, en ook al deze vrijwilligers hebben een eigen mening, die niemand voor 
zich houdt. De één is traditioneel en memoreert regelmatig aan hoe het 10, 20 of zelfs 50 
jaar geleden toeging op Amstelglorie, de ander komt met nieuwe ideeën of met nieuwe kleu-
ren. Er zijn vrijwilligers die al jááááren meedraaien op Amstelglorie, en vrijwilligers die net 
komen kijken, zoals ikzelf. Ook de tuinders van Amstelglorie hebben een heel diverse achter-
grond. Amstelglorie is een dorp in het klein. Ik hoor het Amsterdamse accent naast een 
zachte G, de kakkineuze R naast de Twentse tongval. De notaris tuiniert naast de timmer-
man, de onderwijzeres met twee kleine kinderen heeft een tuinhuisje naast de gepensioneer-
de boekhouder. Geweldig, die diversiteit.  
 
Gaandeweg het tuinseizoen 2013 werd duidelijk dat Gert-Jan voor zijn werk in Zwitserland 
zou moeten gaan wonen. Hij heeft toen aangegeven dat hij zijn bestuurswerk tot het einde 
van het tuinseizoen zou blijven uitvoeren. Gedurende de wintermaanden is Gert-Jan regel-
matig terug geweest op Amstelglorie en nam dan deel aan bestuursvergaderingen. Op basis 
van deze ervaringen stelt het bestuur voor dat Gert-Jan deel uit blijft maken van het be-
stuur.  Gert-Jan heeft aangegeven dit te willen doen, maar is uiteraard ook bereid om zijn 
bestuursplek beschikbaar te stellen voor een tuinder die meer tijd beschikbaar heeft voor het 
bestuurswerk op Amstelglorie. 
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In mijn eerste verslag van de secretaris wil ik u het voor mij nieuwe fenomeen “padpraat” 
niet onthouden. Zoals “selfie” in Nederland tot het woord van het jaar 2013 is gekozen, heb 
ik het woord “padpraat” tot mijn woord van 2013 gekozen. Padpraat zorgt voor een bepaal-
de beeldvorming van zaken, die niet altijd de waarheid zijn. Ik hoor soms hetzelfde verhaal 
in drie verschillende versies. En soms ken ik het werkelijke verhaal, en dan komt geen van 
deze padpraatversies in de buurt van de waarheid. Wat is dan het nut van padpraat? Is het 
gewoon een roddelgesprek, op zijn tijd best fijn, of zit er meer achter? Als er Amstelglorie-
zaken zijn die u via padpraat ter ore komen en waar u zich zorgen over maakt of vragen 
over heeft, dan is een e-mail naar secretaris@amstelglorie.nl de snelste weg om juiste in-
formatie te krijgen. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om de bestuursvergadering op 
de eerste donderdag van de maand.  
 
Beste medetuinders, dan een ander onderwerp, u heeft het vast al vaker gehoord of elders 
in dit blad gelezen, maar we zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ja, het kost 
veel meer tijd dan de verplichte 18 uur 
per jaar in de werkbeurten, en in mijn 
geval naast een bijna fulltime baan is 
het best pittig, maar ik heb ervaren hoe 
fijn het is om betrokken te zijn bij het 
reilen en zeilen van dit prachtige park. Ik 
heb mij welkom gevoeld door zowel mijn 
medebestuurders als door de commis-
sieleden. Iedereen is bereid geweest mij 
te helpen, mij in te werken en mij soms 
tig keer hetzelfde uit te leggen, ik ben 
namelijk op het technische vlak nogal 
langzaam van begrip. En ja, natuurlijk is 
niet iedereen het altijd met elkaar eens, 
hebben we soms een andere visie op 
zaken, maar dat maakt het ook juist 
weer zo leuk, dit bestuurswerk. Het sa-
menwerken, zoeken naar compromissen, je eigen ego opzij zetten, en gaan voor het belang 
van Amstelglorie.  
 
We hebben u nodig, want zonder vrijwilligers is er geen Amstelglorie, zo simpel is het.  
 
Ik ga met veel plezier voor een volgend jaar als secretaris. Ik ben ervan overtuigd dat we er 
samen een goed tuinjaar van gaan maken. 
 
Hartelijke groet, 
 
Saskia Marcus 
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Verslag 60ste Algemene Ledenvergadering van de volkstuinvereniging Amstelglorie, van vrij-
dag 17 mei 2013, 19.30 uur in het clubhuis aan de Jan Vroegopsingel 7 te Amsterdam 
 
De aanwezige leden hebben zich ingeschreven in het daarvoor bestemde boekwerk. 
  

1. Opening vergadering, vaststellen agenda 
De voorzitter a.i. Wim Splinter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Bestuursmededelingen  
De bar is gesloten tijdens de vergadering.  
De voorzitter verzoekt iedereen om elkaar tijdens de vergadering uit te laten praten. 
Het bestuur staat voor overleg met de commissies en met de leden tijdens de daarvoor vast-

gestelde vergaderingen, niet op de wandelpaden.  
Rookbeleid: de gemeente treedt steeds strenger op tegen overtredingen op het rookbeleid. 

Verzoek is om niet te roken in het clubhuis. 
Er zijn mogelijkheden tot eventuele slootverbreding, wat de kans op inbraak kan verkleinen. 

Dit als gevolg van een wettelijke verplichting dat de gemeente watercompensatie dient te 
realiseren in de regio na wateronttrekking bij een bijvoorbeeld een bouwproject. Het be-
stuur is de mogelijkheden aan het onderzoeken. 

Het baggeren van het laatste deel van de ringsloot door de gemeente staat gepland na sep-
tember 2013. 

De Zuidas wordt heringericht en de A10 wordt verbreed aan de kant van de Eksterlaan. De 
verbreding zal niet op het terrein van Amstelglorie zijn, maar tot aan de sloot. Het be-
stuur heeft regelmatig contact met projectorganisatie ZuidasDok, die dit proces coördi-
neert. Wanneer de concrete plannen bekend zijn, zullen deze met de tuinders besproken 
worden. Ook zal de bezwaarprocedure gedeeld worden. 

De gemeente is voornemens de Jan Vroegopsingel op te knappen en er een recreatieroute 
van te maken. De plannen zijn om een wandelpad langs de kant van Amstelglorie aan te 
leggen, deze plannen moeten door de gemeente nog verder uitgewerkt worden. Het be-
stuur is in overleg met de gemeente inzake deze plannen. Voor Amstelglorie is het van 
belang dat er parkeerplaatsen langs de Jan Vroegopsingel voor de tuinders beschikbaar 
blijven. 
 

3. Binnengekomen stukken 
Afmeldingen vergadering: Loes de Boer, Frank de Bruijne, Evelien Rovekamp, Ronald Ha-

mel.  
Ida Kleiterp heeft zich terug getrokken als afgevaardigde voor de Amsterdamse Bond van 

Volkstuinders. 
Fredu Samethini heeft een vraag ingebracht over de verharding van de paden, dat zal in 

punt 11 aan de orde komen bij de werfcommissie aan de orde komen. 
 

4. Spreektijd afgevaardigde bondsbestuur  
Er was geen afgevaardigde aanwezig van het Bondsbestuur wegens ziekte van de voorzitter 
en plotseling overlijden van de heer Rodenburg, die zowel penningmeester als secretaris 
was. Het ingekomen stuk van het Bondsbestuur wordt voorgelezen. 
Het bondsbestuur heeft organisatorische maatregelen genomen om de manco’s te dichten. 
De verenigingsadvocaat Fred Kollen geeft afdelingsbesturen advies hoe om te gaan met 
problemen die zij op het park tegenkomen.  
De veiligheidsdeskundige is bezig tuinparken te bezoeken en advies te geven over veilig-
heidszaken en machines. 
Het Bondsbestuur heeft nieuwe computers aangeschaft i.v.m. de vele storingen door ouder-
dom. 
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5. Goedkeuring notulen ledenvergadering 11 mei 2012 (blz. 7-9) 
De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging van de aftredende secretaris Madelei-
ne de Vries. Opgemerkt wordt dat de datum van de huidige ledenvergadering ongelukkig is 
gekozen vanwege het Pinksterweekend. Het bestuur zal proberen hier volgend jaar reke-
ning mee te houden, evenals met de overige feestdagen en weekenden in deze periode. 
 

6. Verslag secretaris 2012 
Goedgekeurd 
 

7. Financieel verslag 2012 
Goedgekeurd 
Er wordt een vraag gesteld over het nieuwe boekhoudkundige systeem dat de Bond heeft 
aangekocht, en waarom Amstelglorie dit systeem nog niet gebruikt. De penningmeester 
geeft aan dat Amstelglorie het nieuwe systeem heeft aangekocht en bezig is een schaduw-
boekhouding op te zetten. Echter, slechts 9 tuinparken gebruiken dit systeem op dit mo-
ment, er zitten een aantal gebruiksonvriendelijke en arbeidsintensieve kanten aan het sys-
teem.  
 

8. Verslag Kascommissie 
De kascontrolecommissie heeft twee controles uitgevoerd en vervolgens een brief opgesteld 
met naar hun idee onvolkomenheden in de administratie betreffende het vastleggen van 
betalingen aan tuinders en particulieren. Tevens ziet de kascontrolecommissie graag dat de 
penningmeester het nieuwe boekhoudprogramma van de bond gaat gebruiken (zie ook punt 
7). De penningmeester heeft toegezegd deze aanwijzingen op te volgen, de leden stemmen 
in met de toezeggingen van de penningmeester waarna een voorwaardelijke decharge werd 
voorgesteld. 
 
Het bestuur dankt de kascontrole commissie hartelijk voor haar werkzaamheden. 
 

9. Beleid bestuur over 2012 
Geen opmerkingen 
 

10. Verkiezing bestuursleden 
Madeleine de Vries treedt af als secretaris. Het bestuur dankt haar hartelijk voor haar inzet 
de afgelopen jaren. 
Saskia Marcus wordt benoemd tot secretaris. 
Wim Splinter is voorzitter ad interim. Hij wordt benoemd tot voorzitter. 
Gert-Jan Rietveld gaat per augustus 2013 verhuizen naar Zwitserland. Hij zal in ieder geval 
tot september 2013 aanblijven als bestuurslid. Het bestuur zal overleggen hoe deze be-
stuursfunctie hierna verder ingevuld kan worden. 
 
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester. Het be-
stuur vraagt tuinders die interesse hebben zich te melden bij het bestuur.  
 

11. Jaarverslagen commissies en werkgroepen en (her)benoeming leden  
 
Het bestuur dankt alle commissieleden voor hun in het afgelopen jaar. 
 
a) Werk- en beplantingscommissie (WBC) 
Wim Hemker aan het woord: de taak van de WBC is het beheer van groen in de openbare 
ruimte, en handhaving individuele tuinen. Dit houdt onder anderen in controle op 1) knippen 
van heggen, 2) de paden onkruidvrij houden, en 3) zwarte rand langs heggen grenzend aan 
gazons tbv grasmaaien. Amstelglorie heeft een behoorlijk aanzien binnen de tuinparken. We 
willen aan de overheid laten zien dat we het waard zijn dat wij zo’n mooi stuk grond mogen 
gebruiken.  
De WBC is op zoek naar nieuwe leden. 
De Tuin Onderhouds Commissie (TOC) is al weer druk bezig met controles van de tuinen. 
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b. Bouw- en taxatiecommissie (BC) 
Klaas Kan aan het woord: de BC krijgt steeds maker te maken met meningsverschillen tus-
sen burentuinders als gevolg van bouwsels van tuinders die niet conform de reglementen 
worden geplaatst. De BC roept tuinders op meer gebruik te maken van de kennis van de BC. 
Op de eerste donderdag van de maand is er de mogelijkheid om te overleggen met de BC 
over uw bouwplannen. 
De werfcommissie werkt nauw samen met de BC en de WBC, en beheert van de paden en 
het machinepark.  
Ingebrachte vraag Fredu Samethini: er is dit jaar een andere toplaag op de paden aange-
bracht. Deze toplaag is grover, er zit glas tussen, het loopt onplezierig. Fredu vraagt zich af 
of er reeds een evaluatiemoment is geweest.  
De voorzitter geeft aan dat er inderdaad geëvalueerd is, en dat de nieuwe toplaag inderdaad 
niet zo goed uitgepakt heeft als we hadden gedacht. De gekozen toplaag werkt als een dek-
kende laag. We zijn op zoek naar een andere oplossing. De werf gaat dit najaar een proef-
stuk met een andere toplaag gaat aanleggen bij de Fazantenlaan.   
 
c. Inkoopcommissie 
Henk Lange doet de inkoop, Joop Moes chauffeert, de prijzen zijn gunstig, de inkoop is u 
graag ter dienst. Komt allen inkopen. 
 
d. Waterleidingcommissie 
Henk Lange is een eenmanscommissie, indien u problemen heeft met uw waterleiding kunt u 
een e-mail sturen naar info@amstelglorie.nl 
 
e. Commissaris verzekering / inschrijving 
Joop Moes aan het woord: er is veel sprake geweest van koperdiefstal. Tuinders kunnen zelf 
aangifte bij de verzekering doen. Er is alleen een handtekening nodig van een bestuurslid. 
Inschrijving nieuwe leden: er staan 346 mensen op de wachtlijst. 
 
f. Logeerhuis 
Fredu Samethini aan het woord: Er zijn voor seizoen 2013 nog 3 vrije weken. Die zullen ver-
moedelijk ook snel bezet zijn. Aanstaande winter worden enige onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd. Het logeerhuis en de tuin zien er prachtig uit. 
 
g. Jeugd- en ontspanningscommissie (JOC) 
Joyce Maas aan het woord: de JOC organiseert allerhande activiteiten op Amstelglorie. Dit 
lustrumjaar ondersteunt de JOC ook de Lustrumcommissie. 
Tuinders met vragen en ideeën zijn van harte welkom aan te schuiven bij de inloopvergade-
ring iedere eerste donderdag van de maand. De JOC motiveert ook nieuwe tuinders om deel 
te nemen aan het sociale leven binnen Amstelglorie. 
 
h. Lustrumcommissie 
Henk Mellema aan het woord: op 25 mei is de opening van het lustrumjaar, met een receptie 
en een tuinfair. Op 30 mei is er een levend ganzenbord. De JOC heeft het programma van 
het hele jaar beschikbaar. Het belooft een mooi lustrumjaar te worden. 
 
i. Hemkerhof: 
Roos Kroes aan het woord: het Hemkerhof maakt een doorstart, er is een nieuw ontwerp 
gemaakt en Hemkerhof wordt heringericht op basis van de principes van de permacultuur. 
Ze gaan werken volgens de principes van de drie E’s, Educatief, Ecologisch en Eetbaar. Op 
het Hemkerhof zullen workshops en cursussen verzorgd gegeven worden. Het Hemkerhof 
heeft ook contact met scholen voor schooleducatie. 
 
Tot slot wordt Wil Goossens in het zonnetje gezet, een bloemetje als dank voor de jarenlan-
ge organisatie van de schoonmaak van het clubhuis.  
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12. Behandeling beschrijvingsbrief Bond van Volkstuinders 
Carolien de Jong zal wederom als afgevaardigde gaan naar de vergadering van de Bond 
van Volkstuinders. Namens het bestuur zullen Joop Moes en Loes de Boer bij de Bondsver-
gadering aanwezig zijn. 
  

13. Verkiezing kascommissie 
De leden van de kascommissie 2012, Henk Span, Hans Deltenre en Rita van Veen zijn niet 
beschikbaar voor de kascommissie 2013.  
Annette Apon, Liesbeth Blauw en Carolien de Jong stellen zich beschikbaar als kascommis-
sieleden 2013. Zij worden benoemd door de vergadering. 

 
14. Rondvraag 

Carolien de Jong verbaast zich over de verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan Amstelglorie 
van € 97 naar €105. De penningmeester antwoordt dat de kosten voor het onderhoud van 
Amstelglorie fiks zijn gestegen. De laatste jaren is er te veel ingeteerd op het eigen vermo-
gen. Omdat de jaarlijkse bijdragen voor water. voor 2012  lager uitvielen dan die in 2011, 
heeft het bestuur besloten de bijdrage aan Amstelglorie relatief wat hoger te laten uitvallen 
dan normaliter, namelijk wel 8 euro. De gemiddelde verhoging is zo gelijk aan de gemiddelde 
jaarlijkse inflatiecorrectie.  
Fredu Samenthini geeft aan dat zijn tweede ingebrachte vraag niet is behandeld. Het bestuur 
heeft deze vraag niet ontvangen. Deze wordt mondeling gesteld en gaat over de lage grond-
waterstand. Hij zou graag het oude hogere grondwaterpeil weer terug zien. Het bestuur zegt 
toe dit te onderzoeken en zal hier bij Fredu op terugkomen. 
 

De voorzitter dank iedereen hartelijk voor zijn / haar komst, ondanks het slechte weer, en voor 
ieders bijdrage aan de vergadering en hoopt dat iedereen nog gezellig samen een drankje 
drinkt. 

Hartelijk welkom!! 
 
In 2013 betrokken 24 aspirant-leden 
de ’tuin van hun dromen’. 
 
Dat betekent dat wij ook van eenzelf-
de aantal tuinders afscheid hebben 
genomen. 
 
Wij hopen dat deze nieuwe leden zich 
snel op Amstelglorie zullen thuis voe-
len. 
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Voorstel voor een besluit contributieverhoging m.i.v. 2015 
 

Het bestuur van Amstelglorie stelt aan de ledenvergadering voor om de 

jaarli jkse bijdrage Amstelglorie structureel  met € 50 te verhogen. Momen-

teel is deze bijdrage   € 112.50 en zou dan € 162.50 worden. De reden voor 

deze verhoging ligt in het teruglopen van het eigen vermogen/reserve en 

liquiditeit.. De afgelopen jaren hebben we een aantal grote uitgaven ge-

daan, zoals beschoeiing en vele pad-eindstukken van het algemeen gedeel-

te, geheel of gedeelteli jke vernieuwing van dakbedekkingen,  het door revi-

sies in bedrijf houden van enkele oudere tractoren,  waardoor we onze re-

serves extra hebben moeten aanspreken.  

 

Het doel van de contributieverhoging is het versterken van de algehele li-

quiditeit van Amstelglorie. Het bestuur heeft het voornemen om, naast het 

weer aanvullen van het reserve/eigen vermogen, de komende jaren de con-

tributieverhoging in te zetten voor het groot onderhoud en vernieuwen van 

gevels van  verenigingsgebouwen, de CV installatie van het clubhuis, ach-

terstallig onderhoud van  de overige gebouwen  en de geleideli jke vervan-

ging van door ouderdom te hoge kosten van onderhoud traktoren en andere 

tuinonderhoudsmachines. Voor het grootonderhoud is hiertoe in samen-

spraak met de Bouwcommissie een meerjarenplanning opgesteld. Voor de-

len van het onderhoud is het onvermijdeli jk dat dit niet door eigen tuinders 

kan worden gedaan, dat leidt uiteraard tot hogere kosten. 

 

Dit alles heeft gevolgen voor de liquiditeit van het park. In 2009 telde de ba-

lans liquide middelen tot een bedrag  van  € 81.000, dat is eind 2013  € 

44.000 incl. resp. 52.000 en 40.000 rente gevende obligaties, die we als 

laatste redmiddel achter de hand willen bli jven houden. 
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LASTEN werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2012

ONDERHOUD COMPLEX
Aanschaf nieuwe machines 0 818
Onderh., rep. mach.park 22.790 12.857
Grond, zand, grind etc. 4.365 7.095
Planten 1.430 1.491
Verkoop plantjes eigen kweek -799 -988
Gereedschappen 5.132 3.155
Afschrijving infra 2.229 2.229
Uitbesteed werk beschoeien 2.293 5.000 7.146
Diverse 12.422 9.650
Begroting 35.000

49.862 40.000 43.454
Door te belasten posten 188.453

238.315 40.000 43.454

OVERHEAD KOSTEN
Diverse o.a. vergaderkosten 2.531 3.970
Secretariaat 3.137 5.173
Onr. goed belasting 796 2.585
Telefoon/internet clubhuis 1.070 1.063
Electr./verwarming 6.777 6.277
Projecten natuur en educatie 1.224 544
Jubileum Amstelglorie 60 jr 4.177 6.000
Bijzondere activiteiten 425 3.184
Begroting 20.000

20.137 26.000 22.796

HUISVESTING/ONDERHOUD
Onderhoud gebouwen/invent. 9.280 11.633
Waterleiding 633 923
Onttrekking bouwfonds -10.000
Afschrijving aanschaf v.a. 2012 3.764 3.764
Verzekeringen 9.049 8.278
Begroting 15.000

22.725 15.000 14.599

ONTTREKKINGEN RESERVES

Onttrekkingen -12.000
0

0 0 -12.000

Totaal lasten 281.177 81.000 68.850
Nadelig saldo -2.108 390 -1.184
TOTAAL 279.069 81.390 67.666

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2013
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           BALANS TUINGROEP AMSTELGLORIE PER 31-12-2013

AKTIVA 31-dec-13 31-dec-12 PASSIVA 31-dec-13 31-dec-12

VORDERINGEN
Nog te ontvangen posten 19.526 5.072  Algemene reserve 120.476 126.217
Debiteuren tuinders 2.204 1.781  Kortlopende verplichtingen 35.329 12.220
Voorschot W&B Commissie 0 1.500  Statiegeld sleutels 19.771 19.564
Rek. crt. inkoop -1.797 -1.124 Verlies -2.108 -1.184
Te ontvangen stadsdeel 11.516 13.881

Nog te verhalen baggerwerk 7.411 16.171
38.859 37.281

BELEGGINGEN

Spaarrekening giro 31.040 21.040
Effecten 43.000 43.000
Agio op effecten -2.088 -2.088

71.951 61.951
LIQUIDE MIDDELEN
Kas 245 217
Bank 241 272
Postgiro 42.361 31.246

42.847 31.735
GEACTIVEERDE POSTEN
Aankoop heksleutels 1.832 1.878
Geactiveerd gebouwen 11.293 15.058
Geactiveerde infra 6.685 8.914

19.810 25.850
TOTAAL ACTIVA 173.468 156.817 TOTAAL PASSIVA 173.468 156.817

BATEN werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2012

Bijdrage leden 45.990 46.000 40.296
Vergoeding werkuren 1.336 1.000 2.220
Verkoop bulk zand/compost etc. 1.606 1.750
Diverse inkomsten 6.294 1.000 418
Inschrijfgeld nw leden 553 780
Grondhuur ontv/betaald 0 377
Pacht toko 1.260 1.260 1.260
Entreegelden 2.877 1.370 3.288
Reservering AG 60 4.177 6.000
Ledenbijdrage bouwfonds 8.760 8.760
Ontvangen rente 2.730 3.000 3.446
Onderhoudsbijdrage stadsdeel 11.516 13.000 13.831
Totaal baten 87.099 81.390 67.666
Doorbelaste posten 191.970
Tellingen 279.069 81.390 67.666
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Toelichting financiële rapportage.   
 
De staat van baten en lasten geeft aan, dat het afgelopen boekjaar 2013 een exploitatietekort 
vertoont van ca. € 2000.  
Uit de diverse specificaties blijkt waar in 2013 de gelden aan zijn besteed. Zie daarvoor verder 
in dit blad. 
 
Na overleg met de nieuw gevormde kascommissie en de financiële commissie van de Bond 
van Volkstuinders is besloten, dat Amstelglorie de door de Bond gewenste uniforme rapporta-
ge zal gebruiken bij de verslaglegging. Omdat deze qua opzet nogal verschilt van de tot nu 
toe op Amstelglorie toegepaste methode, is het lastig om in de staat van baten en lasten een 
zinnige vergelijking te maken met het boekjaar 2012.  Daarom vindt u de cijfers 2x gepresen-
teerd 
 
Het verschil in verslaglegging zit hierin, dat er nu te zien is, wat er in totaal door de leden aan 
Amstelglorie is afgedragen aan diverse geoormerkte bijdragen en wat daaraan is uitgegeven.  
In de verslaglegging zoals uw penningmeester en diens voorgangers dat gedaan hebben, 
werden deze bijdragen, zoals verzekeringspremies voor tuinhuisjes, waterschapsbelasting, 
watergeld, OGB, vuilafvoer, grondhuur, contributieafdracht aan AVVN en BvV, niet apart in de  
exploitatie vermeld, omdat inkomsten en uitgaven veelal glad liepen. Eventuele voor– en na-
delen kwamen dan ten laste/goede van het vermogen.  In de verlies en winstrekening oude 
stijl staan aan de debet– en aan de creditkant de posten “Doorbelaste kosten” Dat zijn de hier 
bedoelde uitgaven en inkomsten, die  zijn gespecificeerd in de rapportage BvV. 
 
De financiële commissie stelde ook voor om grote posten als verbouwing, machines, infrawer-
ken niet meer ten laste van het jaar van uitgave te brengen, maar dit in meerdere jaren af te 
schrijven. Zodoende zal het resultaat wat minder fluctueren, dan in het verleden.  Daar is wat 
voor te zeggen. De boekhouding van AG was gebaseerd op boeken op kasbasis.  
In 2012 was  AG al  met een afschrijvingssysteem  begonnen, dus helemaal nieuw is het niet. 
 
De bond faciliteerde ook de aanschaf van een boekhoudprogramma, in de hoop dat alle tuin-
parken dit zouden gaan gebruiken. Slechts 9 of 10 van de 29 parken hebben dit aangeschaft, 
waaronder ook Amstelglorie. In 2013 heb ik schaduwgedraaid. In 2014 ga ik daar tevens mee 
aan de slag.  
 
Ik stel voor het verliessaldo van de algemene reserve af te boeken.  
 
J. Moes penningmeester  
 
 

LOGEERHUIS HEEFT NOG PLAATS: 
 
De inschrijving voor de verhuur van “Het Logeerhuisje”  is begonnen. 
Hebt u nog familie met een handicap of een ouder, die u een weekje op ons mooie park 
gunt,  kijk op onze site www.amstelglorie.nl/logeerhuis 
 
Met vriendelijke groet 
Namens de leden van de commissie logeerhuis 
Fredu Samethini (beheerder van het logeerhuis) 
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RAPPORTAGE-MODEL BOND VAN VOLKSTUINDERS 

TUINGROEP AMSTELGLORIE
BALANS

Activa werkelijk Passiva werkelijk
2013 2013

Vaste activa Vermogen
Gebouwen 11.293
Voertuigen en gereedschap Algemene reserve 96.031
Inventaris 1.832
Infrastructuur 6.685                           

Stand per 31 december 96.031
Totaal vaste activa 19.810

Bestemmingsreserves
Beleggingen Bouwfonds 24.445
Effecten 40.912 Totaal bestemmingsreserves 24.445
Spaarrekening giro 31.040 Subtotaal vermogen 120.476

Verlies 2013 -2.109
Totaal voorraden 71.951 Totaal vermogen 118.367

Vorderingen Kortlopende schulden
Debiteuren 2.204 Te betalen overdracht tuinen 20.728
Onderhoudsbijdrage 11.516 Depot logeerhuis 4.757
Rek.crt commissies -1.844 Nog te betalen kosten 2.193
Voorgefinancierde schoeiing 11.764 Sleuteldeposito 19.771
Te verhalen baggerkosten 7.411 Buffer overdrachten 7.409
Overige nog te ontvangen 7.567

Totaal kortlopende schulden 54.858

Totaal vorderingen 38.617

Liquide middelen
Kassen
Penningmeester 245
Banken
ING betaalrekening 42.361
ABN AMRO 241

Totaal liquide middelen 42.847

Totaal Actief 173.225 Totaal Passief 173.225
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AMSTELGLORIE
Resultatenoverzicht

BATEN werkelijk LASTEN werkelijk
2013 2013

Doorberekend aan  tuinleden Kosten door te berekenen tuinleden
Grondhuur 89.103 Grondhuur 89.573
Waterverbruik 15.330 Waterverbruik 11.862
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer 9.925 Afvalstoffenheffing/vuilafvoer 10.224
Verzekering tuinhuizen 30.050 Verzekering tuinhuizen 30.027
Contributie AVVN/BVV 34.422 Contributie AVVN/BVV 33.649
Onroerend zaakbelasting/rioolrecht 13.140 Onroerend zaakbelasting/rioolrecht 13.951
Bouwfonds 8.760
Totaal doorberekend aan tuinleden 200.730 Totaal kosten voor tuinleden 189.286

Verenigingsinkomsten Kosten gebouwen en tuinpark
Berekend entreegeld 2.877 Onderhoud clubgebouw 8.382
Berekend contributie Amstelglorie 45.990 Afschrijving gebouwen/tuinpark 3.764
Bijdrage aspirant leden 590 Afschrijving infra 2.229
Rente spaarrekening/deposito 2.696 Energiekosten 6.777
Onderhoudsbijdrage Stadsdeel 11.516 Onderhoud complex 49.523
Vrijval reservering oude jaren 4.177
Diverse opbrengsten/boetes/afkoop uren 3.212 Totaal kosten gebouwen en tuinpark 70.675
Bijz Baten en lasten 4.686
Huur toko 1.260 Kantoorkosten
Opbrengst bulkgoederen 1.388 Kantoorbenodigdheden 322

Portikosten 470
Totaal verenigingsinkomsten 78.392 Communicatiekosten 1.371

Verenigingsblad en drukwerk 887
Administratiekosten 1.322

Totaal kantoorkosten 4.373

Algemene kosten
Verstrekkingen kantine 1.586
Verzekeringspremies 9.049
Educatie en milieu 1.224
Diverse algemene kosten 862
Kosten Jubileum 60 jaar 4.177
Totaal Algemene kosten 16.897

Saldo baten en lasten -2.109

Totaaltelling 279.122 Totaaltelling 279.122
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SPECIFIKATIES BALANSCIJFERS
Nog te ontvangen posten

Rente aandelen en spaarrekeningen 2.932
Overige nog te ontvangen inkomsten 2.895
Depot WBC 0
Voorgefinancierde schoeiing 11.764
Diverse 1.935

19.526

Kortlopende verplichtingen

Depot logeerhuis 4.757
Te betalen overdrachten tuinen 20.728

Te betalen kosten 2.387

Buffer onderhoud tuinen 2.954
Vooruitontv. inkomsten 4.454

Rek. crt JOC 47
35.329

Algemene reserve

Saldo 1-1-2013 126.217
Onttrekking t.l.v. exploitatie
Resultaat 2012 -1.184
Riolering logeerhuis -3.517
Vrijval jubileumjaar -4.177
Watrnet afr. 2012 3.137 -5.741

Saldo 31-12-2013 120.476
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SPECIFIKATIE LASTEN

ONDERHOUD COMPLEX

Onderhoud, reparatie machinepark 

Benzine en diesel 5.830

Revisie 3 tractors 7.935

Kosten karren en kiepers 3.068

Takkenkraker 759

Minigraver 816

Klein onderhoud materieel 3.097

Overige klein materieel 1.285

22.790

Gereedschappen

Handgereedschappen tuinwerkzhd 2.922

Overige gereedschappen, en hulpmateriaal 2.210

5.132

Diverse kosten

Opknappen rondom clubhuis, vijver, spiegels 5.831

Aardgasverbruik werf en kassen 2.387

Drainslang/vernieuwing schommels 707

Kapvergunning 450

Leveringen intern door inkoopcommissie 792

Overige bedrijfskosten onderh groen 2.255

12.422

Mededelingenbl/secret.

Mededelingenblad 692

Drukwerk, inkt, postzegels, papier 2.445

3.137

ONDERHOUD GEBOUWEN/INVENTARIS

Overkapping containers parkeerplaats 1.471

Dakbedekking sporthok speelveld 1.800

Reparatie vloer ed. woning toko 2.287

Overige kosten 3.722

9.280

VERKLARING KASCONTROLECOMMISSIE 
 
Wij hebben penningmeester medegedeeld dat wij niet kunnen tekenen voor goedkeuring 
van de cijfers van 2013. De reden is dat de penningmeester met de financiële commissie 
van de Bond had afgesproken dat hij de financiële rapportage van 2013 conform het Bonds-
model in gebruik zou nemen en het zo aan ons zou presenteren, dit is helaas niet gebeurd. 
Hierdoor zijn de cijfers van 2013 niet goed te beoordelen omdat het onvoldoende inzichtelijk 
is. Bovendien heeft de vorige kascommissie getekend onder voorbehoud van het in gebruik 
nemen van het Bondsmodel.  
We stellen voor, dat de penningmeester zo spoedig mogelijk samen met de Bond de cijfers 
in het Bondsmodel zet om zo een helder beeld van de financiële situatie van de Amstelglo-
rie te krijgen. 
 Groet, 
 Annette en Liesbeth 
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2014 2013

BATEN

Bijdrage leden 49.000 46.000
Vergoeding werkuren 1.000 1.000
Onderhoudsbijdrage 13.000 13.000
Pacht toko 1.260 1.260
Entreegelden 1.370 1.370
Rente 2.500 3.000
Onttr algemene reserve AG 60 0 6.000
Bijdrage bouwfonds 8.720 8.760
Diverse ontvangsten 2.000 1.000
Totaal baten 78.850 81.390

LASTEN

Onderhoud complex 45.000 35.000
Uitbesteed onderhoud park 3.000
Onderhoud bomen complex 2.000
Algemene kosten 15.000 20.000
Huisvesting/onderhoud 20.000 15.000
Jubileum AG 60 0 6.000
Te kort -1.150 390
Totaal lasten 78.850 81.390

BEGROTING TUINGROEP AMSTELGLORIE

Toelichting: 
 
Bij deze begroting is uitgegaan van ongeveer hetzelfde uitgavenpatroon van 
2013.  Eénmalige posten  vertroebelden het beeld over 2013 bv. het jubile-
umjaar en de herprofilering van de omgeving clubgebouw. . Er zijn ook geen 
onttrekkingen uit de reserves ingepland.  

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

stuur een berichtje met uw naam en tuinnummer naar:   
 info@amstelglorie.nl    en u wordt van de actuele zaken, 
acties, oproepen etc.  op de hoogte gehouden.  Bent u 
van mail-adres veranderd, geef dat dan ook door.  
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Jaarverslag Jeugd– en Ontspanningscommissie  (JOC) 
 
2013  was weer een druk en gezellig seizoen  met de normale activiteiten , het jubileum, 
muziek op nr 7 en afscheid van de commissieleden fam. Looy en Jan van Rietbergen.. 
 
We hebben veel hulp en ideeën van tuinders gehad; daar gaan wij ook deze zomer zeker 
iets mee doen. 
 
Het jubileum is goed gevierd met veel eet-aktiviteiten, BBQ, moordborrel, oogstfeest, ont-
bijt  enz. Eten brengt saamhorigheid en dat zien we graag!  
We hopen dit het aankomend seizoen te herhalen. 
 
De fietspuzzeltocht jubileumstijl was ook weer een groot succes. 
 
We hebben ook genoten van de Amstelglorie MOL – Playbackshow – Bijendag – het Jeu 
de Boules– en het Ganzenbord spel. 
 
Er zijn er heel wat muffins en appeltaarten gebakken om ons nieuwe gasfornuis te bekosti-
gen, iedereen nogmaals bedankt. 
 
Op woensdagmiddag waren er de kinderactiviteiten en ook zijn de paashaas en de sint 
weer op Amstelglorie geweest. 
 
 
Namens het JOC een mooie en gezellige zomer. 
 
 
Sonja Brouwer en 
Joyce Maas 
 
 

MAANDAG 21 APRIL TWEEDE PAASDAG 
 

Paasbuffet voor iedereen!!  
 

Met speciaal voor de kinderen:   
 

Eieren zoeken en Paasknutselen 
 

Aanvang 11.00 uur 
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omschrijving aantal p.w. bedrag omschrijving  Bedrag 

storting 500,00          
huur 17 120,00      2.040,00       kosten gas 48,00                        
extra persoon 3 17,50        52,50            onderhoud/verbetering huis 515,52                      
lakenpaket 8 7,00          56,00            vervanging/verbetering inrichting 892,45                      

administratiekostenkosten 27,40                        
fietsen 175,00                      

subtotaal 2.648,50       subtotaal 1.658,37                   
tekort exploitatieoverschot/tekort 990,13                      

Totaal 2.648,50       Totaal 2.648,50                   

Beginsaldo 13,55                        
resultaat 990,13                      

eindsaldo 1.003,68                   

resultatenrekening 2013
Inkomsten Uitgaven

Verslag logeerhuis 2013 
 
Een turbulent jaar hebben we achter de rug. 
Bij het schuren tbv het schilderen vielen er gaten in de muur van de 
badkamer, die maar steeds groter werden. 
Boosdoener was de gipsmuur die vochtig was geworden 
en geen ventilatie had. Het hout moet zeker vier planken 
hoog over 4 meter vervangen worden. 
In januari en februari is daar door Bart, de technische man 
van het logeerhuis, aan gewerkt. 
Tijdens een hoosbui in het voorjaar is het, toch al wankele, 
riool ingestort. 
Zaken die moesten zakken kwamen weer naar boven. 
Geluk bij ongeluk zat er in die week een familielid van de bouwcie in het 
huisje en door vereende krachten is er over +/- 18 meter een bypass 
gemaakt in 2 1/2 dag tijd. 
De tuin heeft er, oa door het zaterdagcorvee, prachtig bijgestaan. 
Illustrerend is de reactie van een vrouw. Zij was op de logeertuin tijdens de 
week dat de stichting Philadelphia er was, door Louise Maks verzorgd. 
Terwijl de gasten in de tuin zaten, barstte de vrouw in huilen uit en 
stamelende: " het is hier zo mooi" 
 
En daar doet Amstel Glorie het voor. 
 
Op 1 week na (door ziekte) is het huisje 20 weken verhuurd geweest. 
Wij vertrouwen erop dat 2014 weer een prachtig seizoen wordt. 
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Balans activa 2013 2012 Balans passiva 2013 2012

Kas 701 584 Kapitaal 19.922 18.818
Postgiro 6.077 7.940 Rek.crt bestuur -1.797 -1.124
Spaarrekening 0 0
Voorraad goederen 11.346 9.170
Verbouwing 0 0

Totaal 18.125 17.694 Totaal 18.125 17.694

Lasten 2013 2012 Baten 2013 2012

Algemene kosten 441 946 Verkopen 12.018 11.993
Inkopen 10.473 10.075 Rente 0 0
Afschr. verbouwing 0 0

Winst 1.104 972

Totaal 12.018 11.993 Totaal 12.018 11.993

JAARREKENING INKOOP AMSTELGLORIE

FINANCIEEL VERSLAG BAR- EN ONTSPANNINGSCOMMISSIE

AKTIVA 2013 2012 PASSIVA 2013 2012

Giro 4.720 2.313 J & O - fonds 1.355 1.355
Kapitaalrekening giro 8.800 8.738 Te betalen 0 0
Kas 1.396 991 Kapitaal 11.729 9.272
Rekening-crt bestuur 47 0 Reserve activiteiten 3.361 2.372
Voorraad goederen 1.481 957
Kruisposten 0 0

16.445 12.999 16.445 12.999

STAAT VAN LASTEN EN BATEN

LASTEN 2013 2012 BATEN 2013 2012

Inkoop Consumpties 9.656 8.428 Verkoop consumpties 14.154 11.439
Sport en Spel 0 0 Fooien 493 351
Feestavonden 133 165 Rente 63 275
Jeugdactiviteiten 770 943
Muziek op 7 exploitatie 0
Aanschaffingen 0
Onkosten 695 575
Elektra/verwarming 1.000 1.000
Subtotaal 12.254 16.059 Subtotaal 14.710 12.065
Winst 2.456 Verlies 0 3.994

14.710 16.059 14.710 16.059
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KLAVERJASCLUB AMSTELGLORIE  “ALTIJD PRIJS” 
 
Dat is het motto de laatste jaren :  “Altijd Prijs met Moessa”  Kenne-
lijk motiveert dit klaverjassers om toch maar weer naar het clubhuis 
te komen.   Eén euro inleg en dan toch steeds wat winnen! Waar 
heb je dat nog tegenwoordig? En dan is het nog steeds crisis. 
 
Vanaf  maandag 28 april  2014 is het  weer aftrappen om 20.15 
uur.  
 
De animo om mee te doen, groeit gestaag maar we hebben best nog  ruimte  voor 
meer klaverjassers. U hoeft echt niet iedere week te komen, het is geen competitie 
maar elke maandag opnieuw kunt u in de prijzen vallen. 
 
Tot ziens op 28 april. 
 
Moessa 

AKTIVA 2013 2012 PASSIVA 2013 2012

Vorderingen 40.657 38.383 Algemene reserves 153.282 161.056
Rek-crt WBC 0 1.500 Kortlopende verplichtingen 35.282 9.269
Giro 92.998 66.848 Statie heksleutels 19.771 19.564
Bank 241 271 Voordelig resultaat 1.452 -4.206
Kassen 2.342 1.791
Inventaris < 2012 1.832 1.878
Voorraden inkoop en bar 12.827 10.128
Effecten 40.912 40.912
Geactiveerde posten 2012 17.978 23.972

209.787 185.683 209.787 185.683

UITGAVEN 2013 2012 ONTVANGSTEN 2013 2012

Onderhoud complex 49.862 42.298 Bijdrage leden 237.960 40.296
Doorbelaste kosten extern 188.453 Overige inkomsten expl. Tuingroep 16.659 26.838
Overheadkosten tuingroep 30.794 47.395 Verkopen goederen 26.173 23.433
Inkopen goederen 20.129 18.502 Onttrokken aan reserves 12.937 22.000
Kosten overige activiteiten 3.039 8.578
Voordelig saldo 1.452 0 Nadelig saldo 0 4.206

293.729 116.773 293.729 116.773

GECONSOLIDEERDE BALANS TUINGROEP AMSTELGLORIE per 31-12-2013

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING TUINGROEP AMSTELGLORIE per 31-12-2013
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Elf jaar Natuureducatie Amstelglorie 
2013  

 
2013 Was het elfde jaar dat er schoolklas-
sen naar Amstelglorie kwamen voor een 
natuurles. Ze komen zingend naar Amstel-
glorie en zingend gaan ze terug naar 
school. De kinderen, de leerkrachten en de 
ouders zijn altijd enthousiast. Dat weten we 
zeker, want de leerkrachten vullen een vra-
genlijstje in over de les die ze met de kinde-
ren hebben gehad. Zo komen we te weten 
wat we aan de lessen kunnen verbeteren. 
Uit de antwoorden bleek dat het weer, zoals 
elk jaar, het enige is dat kan tegenvallen op 
Amstelglorie. Daar hadden we in het voor-
jaar van 2013 drie keer mee te maken: re-
gen! Maar na elke les die wel doorging was 
iedereen blij: de kinderen, de leerkrachten, 
de ouders en de medewerkers van Amstel-
glorie. Iedereen leert wat tijdens de natuur-
les. De scholen zetten vaak een verslag 
met foto’s van hun bezoek aan Amstelglorie 
op hun internetpagina. De kinderen doen 
veel zelf tijdens de lessen, zoals groenten 
en kruiden snijden, naar beestjes zoeken, 
vissen met een netje, bomen meten en ook 
in het water vallen. Gelukkig hebben we 
meer dan genoeg droge kleren voor ze 
klaarliggen.  
 
Het gaat goed met de natuurlessen. De be-
langstelling is groot en het enthousiasme 
van de tuinders van Amstelglorie ook. Ge-
lukkig hoefden we in 2013 geen scholen 
teleur te stellen.  
 
Er zijn 17 klassen van vier scholen ge-
weest: de Anne Frankschool, de Donge-
school, de Kleine Reus en de Sint Cathari-
naschool. De School van Maas en Waal, 
die vorig jaar wel kwam, was niet van de 
partij. Die had een project waarin geen 
plaats was voor natuureducatie.  
 
 
 
 
 
 

Er zijn vier soorten lessen: het kabouterpad 
voor de kleuters, de les over bomen en 
diertjes voor de middenbouwkinderen, de 
les over kruiden (ook voor de middenbouw-
kinderen) en de les over bijen voor de bo-
venbouwkinderen. De eerste twee zijn op 
en rond het voetbalveld, de kruidenles is op 
de Hemkerhof en de bijenles is op de proef-
tuin. In 2013 waren er 7 kabouterlessen, 4 
lessen over bomen en diertjes, 2 bijenles-
sen en 5 kruidenlessen. 
 
Het gaat goed met de medewerking van 
onze tuinders. Er zijn nog steeds vaste af-
spraken over de coördinatie van de lessen, 
het maximale aantal werkbeurten voor het 
hele project en er is goed contact met het 
bestuur van Amstelglorie en de Werk- en 
Beplantingscommissie. In 2013 deden er 17 
mensen van Amstelglorie mee. De natuur-
educatie is een vaste waarde geworden 
voor Amstelglorie.  
 
Zoals elk jaar was er na de laatste les een 
bijeenkomst met de tuinders, waar de eva-
luaties zijn besproken en de ideeën en sug-
gesties voor het volgende jaar. Een daar-
van is dat er nu een facebook-pagina over 
de natuureducatie is gekomen.  
 
Namens allen,  
Ronald Hamel, tuin 43 
 
De tuinders die in 2013 meewerkten aan de 
natuurlessen zijn: 
 
Annette Apon 
Katja van den Berg 
Bertjan Doosje 
Paul Donker Duyvis 
Elma van Imhoff 
Tine de Lange  
Joyce Maas 
Geertje Mellema 
Helen Metzelaar 
Fredu Samethini 
Annelies Sinke 
Cees Spruit 
Willemijn Visser 
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VERSLAG N.A.V. INFORMATIEBIJEEN-
KOMST VANDALISME 
 
Op de extra informatiebijeenkomst voor le-
den .d.d. 25 januari 2014, die werd gehou-
den n.a.v. het toenemend vandalisme op het 
tuincomplex m.n de brand en vernielingen 
op tuin 434 en tuin 9, beide tuinen van leden 
van de kascontrolecommissie, is toegezegd 
een chronologische volgorde te geven van 
contact tussen kascontrolecommissie en  
bestuur i.c. penningmeester.  
 
De kascommissie die het jaar 2012 heeft 
beoordeeld,  gaf een verdeeld advies. Lid 
Hans Delterne (nu geen lid meer) gaf een 
goedkeurende verklaring af, de andere le-
den, mevr. Van Veen en de heer Span de-
den dat  niet  omdat  de penningmeester het  
boekhoudprogramma van de Bond van 
Volkstuinders nog niet ging gebruiken. Daar-
naast  waren er bij hen vraagtekens over het 
al dan niet  correct betalen voor werkzaam-
heden voor vertrekkende tuinders aan de 
Bouwcommissie.  Na belofte van de pen-
ningmeester hier verbetering in te brengen 
werd door de vergadering voorlopige  dé-
charge te verlenen. 
 
Beiden trokken tijdens de vergadering later 
hun lidmaatschap van de kascommissie in. 
Daarop werd een nieuwe commissie ge-
vormd met de dames Apon, Blaauw en De 
Jong.  De laatste is inmiddels geen lid meer. 
 
De KC 2013 bemerkt, dat de invoering van 
deze verbeterpunten vertraging had opgelo-
pen. 
 
Punten die de KC over  2013 niet in orde 
bevond: 
 
- Het gebruik door de penningmeester van 
een internetbetaalrekening, die niet op naam  
van tuingroep Amstelglorie maar van sport-
vereniging Amstelglorie.  Vanaf 2001 was dit 
al praktijk, omdat lange tijd internetbankie-
ren bij de bond  lange tijd niet mogelijk was, 
alsmede het grote aantal  transacties per 
kas. (ca. 100) 
 
- Afwezigheid van leenovereenkomsten met 

leden van Amstelglorie die hun beschoeiing 
niet in énen konden betalen. Dit wordt jaar-
lijks op de jaarnota voor een deel in reke-
ning gebracht.  
 
- De afwezigheid van een leenovereenkomst 
met een tuinder, die de aankoop van zijn 
tuinhuis niet kon betalen.  
 
- Het niet bijhouden van een kasboek door 
de Bouwcommissie voor werkzaamheden 
voor vertrekkende leden. 
 
Eind december heeft het bestuur i.c. pen-
ningmeester de volgende zaken aangepast:. 
 
- De Bond is bezig internetbankieren aan te 
vragen. Wegens personeelsverloop is dit 
nog steeds (31-3-14) niet geëffectueerd. De 
rekening van sportvereniging Amstelglorie is 
niet meer in  gebruik voor betalingen. We 
gebruiken weer de ouderwetse overschrij-
vingsformulieren. 
 
- De meeste tuinders hebben de leenover-
eenkomst beschoeiing ondertekend.  
 
- De lening aan een lid voor een tuinhuis is 
per  december 2013  geheel voldaan.  
 
- De Bouwcommissie doet geen werkzaam-
heden meer voor vertrekkende tuinders. De-
ze moeten nu eerst zelf gewenste verbete-
ringen aanbrengen of (aan)bouwwerken slo-
pen, alvorens de tuinen ter verkoop worden 
aangeboden.  
 
- Inmiddels heeft de penningmeester het 
boekhoudsysteem van de bond in gebruik 
genomen, 2013 schaduw gedraaid en wordt  
het  vanaf boekjaar  2014 gebruikt.  
 
Wat betreft de financiele  toestand van Am-
stelglorie verwijzen we naar  de in dit blad 
gepubliceerde cijfers en toelichtingen.  
 
Bestuur 
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Hoe verging het de bijen op Amstelglorie in 2013? 
Het voorjaar  
In maart, april en mei van 2013 was het koud, somber en nat. In mei kwam het 
zelfs nog enkele nachten tot vorst aan de grond. Dat kunnen we ons nu, begin 
maart 2014 nauwelijks meer voorstellen. 
Na de winterrust (niet winterslaap!) van het bijenvolk,  beginnen de bijen 
meestal rond januari weer wat actiever te worden. De koningin begint eitjes te 
leggen en de bijen willen naar buiten op zoek naar stuifmeel, maar dan moet het 
wel boven de 12°C zijn.  
Vanwege de aanhoudende kou, waren wij, de imkers, lang onzeker over de ge-
zondheid en de veerkracht van onze bijen. Heeft het volk de winter overleefd? 
Legt de koningin wel eitjes? Is er genoeg stuifmeel te halen van de helleborus, 
winteraconiet, sneeuwklokje, krokus, hazelaar, wilg? Pas als de temperatuur bo-
ven de 14° ̊C is, mogen wij in de kast kijken.  
Voorjaarsinspectie  
Tijdens onze voorjaarsinspectie bleek dat met uitzondering van een klein volk, 
de drie grote volken de winter goed door waren gekomen. De koninginnen wa-
ren aan de leg, alleen werd er te weinig stuifmeel gehaald. Stuifmeel is onont-
beerlijk voor het bijenvolk en er is geen enkel product dat stuifmeel kan vervan-
gen!  
(Hier komen we nog op terug, want iedere tuinder kan met een bijvriendelijke tuin een 
bijdrage leveren.) 

Zomer  
In de zomer vermeerderen bijenvolken zich explosief. Het wordt zo vol in de 
kast dat de koningin met de helft van het volk (enkele duizenden bijen) vertrekt. 
Zij zoeken een nieuw onderkomen. Deze verhuizing heet zwermen.  
Deze afsplitsing wordt door het bijenvolk zelf in gang gezet. De bijen bouwen 
moerdoppen waar de koningin een eitje in legt. De larf die uit dit eitje komt 
wordt gevoerd met koninginnengelei (rijk aan stuifmeel) en na 16 dagen kruipt 
hier een nieuwe koningin uit. 
Bij de Bijenberg hadden we op 16 juni het geluk om vier moerdoppen net voor 
het openbreken op te vangen, waardoor wij vier kersverse koninginnen hadden 
en onze volken konden verdubbelen. Deze nieuwe koninginnen moeten wel eerst 
op bruidsvlucht voordat zij bevruchte eitjes kunnen gaan leggen. Gelukkig ging 
dat goed en groeide onze volken verder in een razend tempo! Op topniveau legt 
een koningin 2000 eitjes per dag! De haalbijen vliegen dan af en aan met stuif-
meel en nectar om de voedselvoorraad op peil te houden  

Links: Onderin 
zie je hele kleine 
witte eitjes. 
Bovenin zie je 
larven in een 
bedje koningin-
nengelei. 
Rechts: Een 
honingraat met 
een 
dichte moerdop. 
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Eerste Honingslingerdag op 17 juli 2013 
Op 17 juli hebben we voor het eerst honing geslingerd. We 
hadden 20 potjes honing van 350 gram. Deze ho-
ning is op kwaliteit getest door .  
Volgens het rapport had de honing een frisse 
smaak en was het qua samenstelling goed. De meest voorko-

mend pollensoort waren prunus soorten(appels en peren), maar ook robinia, 
wilg, paardenkastanje en braam. De honing geeft een mooi overzicht van aan-
wezige pollen tussen voorjaar en zomer in de tuinen van Amstelglorie. 
 
Tweede Honingslingerdag op 3 augustus 
2013  
In de periode na de eerste honingslingerdag zijn 
onze bijenvolken nog enorm gegroeid. Begin au-
gustus hadden wij een groot aantal volle verzegel-
de honingramen. De tweede slingerdag leverde 
maar liefst 100 potjes honing op. Ook deze honing 
hebben we laten testen, maar de uitkomst komt 
pas …….. De honing werd via de Toko van Geertje 
en Henk verkocht. Er bleef natuurlijk genoeg ho-
ning over voor de overwintering van onze bijen. 
Hier foto’s van een verzegelde honingraam, het slingeren en het tappen van de 
honing. 
 
Educatie en kennisoverdracht 
Natuurlessen aan 4 groepen van de basisscholen in de buurt . 

Informatiedag over bijen in de Kantine op 7 juli 2013 
 
In de Kantine hebben wij verschillende kraampjes, informatiehoeken en werk-
plekken voor deze dag ingericht.  Er was een demon-
stratiekast met uitleg en de tuinders mochten een ho-
ningraam ontzegelen en vervolgens slingeren. Na-
tuurlijk was er ook een honingproeverij, verbonden 
met een quiz: wat proef je? In een hoek van de kan-
tine waren posters opgehangen en tafels neergezet 
vol met interessante attributen van de imker. Het 
was smelten en kaarsen gieten en rollen hoort er ook 
altijd bij. Het allermooiste instrument dat op het podium stond, was een micro-
scoop. Hiermee konden bezoekers haarscherp de facetoog (samengestelde 
oog), poot of angel van een bij, bekijken. 
 
De hele middag druppelde tuinders met kinderen en/of kleinkinderen binnen. 
Veel bezoekers zijn geïnteresseerd en genoten van onze verhalen. Het was dui-
delijk dat men zeer betrokken is bij het leven en overleven van de bij en het 
ook graag aan anderen doorvertellen. 
De imkers van de bijenberg. 



Tuingroep Amstelglorie 
  Voorjaar 2014 Pagina   28 

 

Van de Bouwcommissie, in samenwerking met de medewerkers van de 
werf:  Voortgang inzake het beschoeien en baggeren 
Beschoeien: 
Wederom zijn er deze winter weer een tiental tuinen voorzien van een nieuwe beschoeiing. We 
hebben waarschijnlijk nog 1 winter te gaan en dan zijn zo goed als alle afgekeurde beschoeiingen 
vervangen. 
Wij zijn voor de sloten die reeds van een nieuwe beschoeiing zijn voorzien de volgende fase inge-
gaan en dat is het baggeren. 
Baggeren: 
Inmiddels zijn er diverse aanvragen gedaan om inzicht te krijgen in de kosten van het baggeren 
van de sloten. De prijzen verschillen nogal, maar eigenlijk geldt voor alle offertes hetzelfde, het 
gaat om heel erg veel geld. En we betalen inmiddels allemaal een jaarlijkse baggerbijdrage, maar 
als we met dat tempo de baggerwerkzaamheden moeten bekostigen, dan gaat het baggeren nog 
10 jaar duren en krijgen we dus voorlopig nog steeds geen doorstroom in de sloten. 
Intern is er dus op zoek gegaan naar een andere oplossing. 
De ringsloten zijn inmiddels gebaggerd door een extern bedrijf en daar hebben een paar tuinders 
even goed naar gekeken. Wat gebeurd er nu eigenlijk als er gebaggerd wordt  Wat heb je er alle-
maal voor nodig en wat doe je met de bagger. 
De Werf 
Uiteindelijk heeft ons eigen Jos, samen met de werf de mogelijkheid gevonden om een mooie 
kraan te huren, en met deze kraan de sloten te baggeren die aan minstens 1 zijde een grasrand 
hadden. Daar kun je met die grote kraan mooi langsrijden. Sloten die aan beide zijde een tuin heb-
ben zijn voor de enorme kraan niet toegankelijk. 
Daar heeft de werf een mogelijke andere oplossing voor en daar wordt hard aan gewerkt. Daar 
moet wel heel veel kluswerk, laswerk, puzzelwerk en testen aan worden verricht, maar als dat je 
interesse is en het is je hobby en je kunt het, dan moet dat uiteindelijk wel gaan werken. 
Er zijn nog wel stappen die genomen moeten worden, dus we moeten de werf wel de mogelijkheid 
geven om hier aan te kunnen werken. Het andere werk ligt ook niet stil, dus ze zijn er wel druk 
mee. 
Maar we houden u op de hoogte. 
Extra Werkzaamheden: 
Tijdens de baggerwerkzaamheden zijn er ook enkele nieuwe werkzaamheden ontstaan, de paden 
zijn beschadigd, de ringsloot is gebaggerd, maar de bagger is onze binnensloten ingeduwd, be-
schoeiingen zijn stukgevaren en op sommige stukken is te diep gebaggerd en op andere plekken 
te ondiep. 
Alles is bekend bij zowel het bestuur als bij de bouwcommissie en de werf. Er wordt hard aan ge-
werkt om samen met het stadsdeel, waternet, de baggeraar en de beschoeier, voor alles de beste 
oplossing te vinden. 
Waterbeheer: 
Ook hebben zich inmiddels tuinders gemeld bij het bestuur die zich willen inzetten om het water-
beheer en alles wat daarmee te maken heeft, te gaan coördineren en begeleiden. Heel fijn dat 
deze mensen hun kennis en inzet beschikbaar stellen. Ze komen niet in een gespreid bedje, er is 
veel werk aan de winkel. Wij zullen ze aan alle kanten ondersteunen en inlichten. Het is hard no-
dig dat dit onderwerp de nodige aandacht krijgt! 
Inloopspreekuur: 
Mocht u vragen over bovenstaande hebben of andere zaken die u graag eens wilt bespreken met 
leden van een commissie, kom eens langs op het inloopspreekuur. Iedere 1ste donderdag van de 
maand in het clubhuis, van 19.00 tot 20.00 uur. U bent altijd van harte welkom. 
 
Een heel fijn tuinjaar gewenst en dat het weer maar mag blijven zoals het de laatste we-
ken geweest is, dan komt het met dat tuinjaar wel goed. 
Met vriendelijke groet 
Beschoeiings club in samenwerking met de baggertroepen 
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WERKROOSTER  2014   

Groep Tuinnrs     periode 1 
   periode 2 

   periode 3 
 

A - 
blauw 1-114   1-3 29-3 3-5   31-5 28-6 26-7   30-8 27-9 25-10 

B - 
groen 

115-179 
194-242   8-3 5-4 10-5   7-6 5-7 2-8   6-9 4-10 1-11 

C - 
geel 

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

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

D - 
rood 

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

  22-3 19-4 24-5   21-6 19-7 23-8   20-9 18-10 15-11 

GEEN GEMEENSCHAPPELIJK WERK OP 26 APRIL (KONINGSDAG) 
 EN 9 AUGUSTUS 2014 

Per tuinder zijn er negen werkbeurten, die worden verdeeld over drie duidelijke periodes. 
De eerste periode is van  1 maart  t/m  24 mei. 
De tweede periode is van 31 mei  t/m 23 augustus. 
De derde periode is van   30 augustus  t/m 15 november. 
 De drie werkbeurten per periode,MOETEN ook daadwerkelijk in de daarvoor bestemde periode 
worden gemaakt en kunnen NIET in een volgende periode worden ingehaald.  
Kan je een werkbeurt niet maken op de datum van je eigen rooster, dan kan je die inhalen, de 
week ervoor of erna, maar altijd in dezelfde periode. 
Op deze manier is de WBC er zeker van dat de tuinders in de verschillende perioden allemaal drie 
keer komen en wordt het werk  beter over het seizoen verspreid. 
Het is zaak dat de tuinders hier de EIGEN VERANTWOORDING  voor de te maken werkbeurten 
serieus nemen en de EIGEN planning  GOED regelen. 
De werkbeurten zijn altijd op zaterdag van 10 tot 12 uur. 
Wij vinden het prettig als u 15 minuten voor aanvang aanwezig bent, in geëigende kleding en 
schoeisel. 
 
Namens het Bestuur: 
Werk- en BeplantingsCommissie. 
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