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tuIngroep amstelglorIe 
Jan Vroegopsingel 7
1096 CN  Amsterdam
020-6936228 (beperkte bereikbaarheid)
Website: www.amstelglorie.nl
Email: vvamstelglorie@gmail.com

Het bestuur en commissies houden inloopspreekuur 
voor alle tuinders iedere eerste donderdag van de 
maand van 19-20 uur. Ook kunt u afspraak maken 
met het bestuur door een e-mail te sturen naar 
de secretaris, vvamstelglorie@gmail.com.

Bestuur
Email: vvamstelglorie@gmail.com
Voorzitter  Wim Splinter  
1e secretaris  Saskia Marcus  
2e secretaris  Loes de Boer - van Dijk       
Lid  Gert-Jan Rietveld   
Kandidaat penningmeester  Renske Miedema   
Kandidaat vice-voorzitter  Jeroen van der Spek 
  
werk- en BeplantIngscommIssIe
Email: wbcamstelglorie@gmail.com 
Wim Hemker  Marianne Osnabrug 
Bèhr de Ruiter Trudi Ruardy
Daan Uttien John Mos

Bouw– en taxatIecommIssIe
Email: Bouwcommissieag@gmail.com
Hans Levendig  Klaas Kan
Marcel de Boer Petra Metselaar 
Abe Stremler

werf en arBo
Jos Nelen  Peter Brouwer
Erik van Hagen

waterleIdIng
Henk Lange  

logeerhuIs
Fredu Samethini

Jeugd- en ontspannIngscommIssIe
Email: joc.ag@hotmail.nl
Sonja Brouwer Joyce Maas

BarcommIssIe
George van Hielten  
 
hemkerhof
Louise Maks Sandra Kan

kascommIssIe
Vacant

werkgroep nIeuwe leden
Mineke de Lange Mila Ernst
Danielle van Eck Tine de Lange

werkgroep waterkwalIteIt
Martin Camphuijsen Helma van Pijkeren

Inkoop
Joop Moes Henk Lange
 
werkgroep educatIe scholIeren 
Ronald Hamel (coördinatie)  

Beheer weBsIte
Jeroen van der Spek Saskia Marcus

InschrIJven nIeuwe leden
Elke 1e maandag van de maand in het club- 
gebouw van april/september van 19-20 uur.
Joop Moes Thea Bakker

redactIe mededelIngenBlad
Jeroen van der Spek Saskia Marcus
Fotografie: Klaas Kan

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 openingstijden 
en aanbiedingen het winkelraam.

toko
De toko is in principe geopend vanaf april t/m  
september. Maar let op de openingstijden.

vuIlnIs
Op de zaterdagochtend en de dinsdagavond in de 
maanden april t/m september kan (uitsluitend 
huishoudelijk) afval worden gedeponeerd in de 
containers. Dus GEEN houtafval, metaal, tuin-
afval, compost en andere zaken die niet in een 
plastic vuilniszak thuis horen. M.i.v. 1 oktober 
dient u uw afval zelf af te voeren.
Grof vuil kunt u kosteloos af te voeren naar het  
depot van Stadsdeel Oost aan de Rozenburglaan, 
of in overleg met de Bouwcommissie tegen  
betaling van afvoerkosten op de parkeerplaats  
van Amstelglorie.

colofon
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Hierbij wordt u uitgenodigd voor de 62ste 
algemene ledenvergadering van de Volkstuinve-
reniging Amstelglorie, die wordt gehouden op 
zaterdag 6 juni 2015 om 14.00 uur (zaal open 
om 13.30 uur) in het clubhuis aan de Jan Vroe-
gopsingel 7 te Amsterdam. 

Agendapunten voor sub. 13 dienen uiterlijk 22 
mei 2015 in het bezit te zijn van de secretaris 
(vvamstelglorie@gmail.com). Het bestuur hoopt 
van harte dat u allen aanwezig zult zijn op 6 juni 
2015 om 14.00 uur.
 
1. Opening
2. Bestuursmededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Spreektijd afgevaardigde bondsbestuur
5.   Goedkeuring notulen ledenvergadering  

10 mei 2014
6.  Verslag van de secretaris over het tuinjaar 

2014 
7.  Financieel verslag 2014. Vragen over de 

jaarrekening kunnen uiterlijk tot 22 mei 2015 
schriftelijk worden ingediend bij de secretaris 
(vvamstelglorie@gmail.com). Vragen, welke 
tijdens de vergadering worden gesteld, 
worden op een later tijdstip schriftelijk 
beantwoord.

8.  Verslag kascommissie (door financiële 
commissie van de BVV)

9. Verslag bestuur over 2014
10. Beleid bestuur 2015
11.  Jaarverslagen commissies en werkgroepen 

en (her) benoeming
 - Jeugd- en ontspanningscommissie (JOC)
 -  Werk- en beplantingscommissie (WBC) incl. 

tuinonderhoudscommissie (TOC) 

 - Bouw- en taxatiecommissie (BC)
 - Waterleidingcommissie
 - Hemkerhof
 - Werf
 - Inkoop
 - Waterkwaliteit
 - Natuureducatie
 - Introductie nieuwe leden
 - Logeerhuis
12.  Verkiezing bestuursleden
  -  Het bestuur stelt voor Renske Miedema te 

benoemen als penningmeester. 
  -  Het bestuur stelt voor Jeroen van der Spek 

te benoemen als vice-voorzitter. 
 -  Aftredend en niet herkiesbaar: Gert-Jan 

Rietveld. 
 - De overige bestuursleden blijven aan.
13.  Door leden in te brengen agendapunten. 

Deze dienen vóór 22 mei 2015 schriftelijk  
te worden ingediend bij de secretaris  
(vvamstelglorie@gmail.com), voorzien  
van argumentatie en onderbouwing.

14.  Behandeling inschrijvingsbrief Bond van 
Volkstuinders 

15.  Verkiezing afgevaardigden namens Amstel-
glorie voor Bondsvergadering. Joop Moes  
en Loes de Boer stellen hun positie ter 
beschikking. Het bestuur stelt voor 3  
leden en 2 reserveleden te kiezen. 

16.  Verkiezing kascommissie
  Het bestuur stelt voor de financiën van 

Amstelglorie van 2015 te laten controleren 
door een externe partij. Het bestuur vraagt 
hiervoor goedkeuring van de  
ledenvergadering. 

17. Rondvraag
18. Afsluiting vergadering

oproep en agenda algemene ledenvergaderIng
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Bestuur: terugBlIk en BlIk vooruIt 
Beste tuinders,

In 2014 heeft Joop Moes afscheid genomen als 
bestuurslid. Joop was vele jaren de rots in de 
branding van het bestuur. Niet alleen als penning- 
meester, maar ook als webman, clubbladman, 
jeu-de boule-man, klaverjasman, hakselman, 
inkoopman, nieuweledeninschrijfman, en nog 
veel meer. Gelukkig blijft Joop ook in zijn 3e jeugd 
nog actief op Amstelglorie. Het bestuur dankt Joop 
van ganser harte voor zijn inzet, zijn wijze raad, zijn 
kennis, en het bestuur is dankbaar dat ze nog 
steeds bij Joop kan aankloppen voor advies en 
hand- en spandiensten. 
Het bestuur is dit jaar versterkt met twee nieuwe 
leden. Renske Miedema heeft zich enkele uren voor 
de ledenvergadering op 10 mei 2014 aangemeld 
als kandidaat penningmeester en draait nu al een 
jaar mee met het bestuur van Amstelglorie. 
Renske is het afgelopen jaar ingewerkt door Joop 
op het penningmeestervlak. Jeroen van der Spek 
draait vanaf september 2014 mee met het bestuur. 
Zijn expertise ligt bij communicatie en heeft zich 
afgelopen jaar o.a. bezig gehouden met het opzetten 
van de nieuwe website en het vernieuwde clubblad.   

2014: Een jaar om over te slaan, maar ook om bij 
stil te staan. 
Afgelopen jaar is er veel hectiek en onrust 
geweest op het park. Het afbranden van de 
twee tuinhuisjes zorgden voor veel angst en 
wantrouwen op het park.

Op het park kunnen veel  “culturen” worden 
gesignaleerd, om er een aantal te noemen de 
“padpraatcultuur”;  de “angstcultuur”; de ”laatmaar-
waaiencultuur”; de ”klus-en verdiencultuur”; de 
“ikhebhetdrukcultuur”; de “roddel- en lastercultuur”; 
de “aanpakkencultuur” ; de “hierennu-cultuur”; de 
“verenigingscultuur” ; de “voorelkwatwilscultuur”. 
Hoe al deze culturen om te vormen tot een 
“samenwerkcultuur” en een in optima forma 
“genietallencultuur” is een hele uitdaging. 
De charme van Amstelglorie is dat alles en 
iedereen door elkaar heen op het tuinpark zit, 
zijn eigen mening en kwaliteiten heeft, en die 
ook moet kunnen hebben.
Afgelopen jaar is naar boven gekomen dat  de 
“klus- en verdiencultuur”, maar zeker ook de 
“roddel- en lastercultuur” een grote negatieve 
invloed heeft op de sfeer en het functioneren 
van Amstelglorie. Om de rust op het park te 
laten terugkeren en tot een nieuwe balans te 
komen zal er met alle tuinders, “oud” en “nieuw” 
samen gewerkt moeten worden vanuit een 
positieve insteek, een hele klus waar tijd voor 

nodig is, maar zeker ook de intentie om er 
gezamenlijk voor te gaan.
Naar aanleiding van de branden is er in opdracht 
van het Bestuur van de Bond van Volkstuinders een 
onderzoek gestart naar de financiële administratie 
van Amstelglorie. Vraagstelling daarbij is geweest 
of er in de administratie aanwijzingen voor de 
brandstichting te vinden zouden zijn. De uitslag 
van het boekenonderzoek over de afgelopen vijf 
jaar laat zien dat de financiële administratie in orde 
is, er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 
De conclusie is dat er geen aanwijzingen voor de 
branden uit de boeken naar voren zijn komen.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur hard gewerkt 
om een aantal veranderingen op Amstelglorie te 
realiseren. Zoals een nieuwe website (binnenkort 
in de lucht), een hechtere samenwerking en 
communicatie met de verschillende commissies, 
een strengere begrotingsdiscipline, en meer 
keuzevrijheid voor individuele tuinders als het 
gaat om betaalde klussen of diensten. 

In 2014 zijn een fiks aantal nieuwe projecten door 
tuinders gestart. 
De Hemkerhof heeft op initiatief van Louise en 
Sandra een hernieuwde start gemaakt. Er zijn 
nieuwe activiteiten ontplooid, er is gestart vanuit 
het nu, met verse energie. Het ziet er energiek 
en uitnodigend uit!
Martin en Helma, met hun tuin met natuurlijke 
oevers (en zij zijn de beheerders van het 
Reigersdijkje), zijn een pilotproject gestart om  
te onderzoeken hoe het mogelijk is de water-
kwaliteit op Amstelglorie te verbeteren.
Dan de “zienswijze werkgroep”, een groep tuinders 
die zich samen met het bestuur heeft gebogen over 
de Zuidas problematiek, de uitbreiding van de 
snelweg, en gezamenlijk een zienswijze namens 
Amstelglorie heeft opgesteld. Dank Anne-Mariken, 
Freek, Ton, Peter, Martin en Han.
Dan een goed initiatief van Danielle, Mila, Tine 
en Mineke, die nieuw leven in de “nieuwe leden 
werkgroep” hebben geblazen. 
En als laatste natuurlijk ook niet te vergeten de 
vaak jarenlange inzet van vele vrijwilligers, die 
zich al heel lang inzetten voor Amstelglorie, die 
soms heel zichtbaar, maar soms ook bijna 
onzichtbaar hun vrijwilligerswerk doen voor ons 
allen. Zonder de inzet van deze vele werkers kan 
het tuinpark niet functioneren. Alle vrijwilligers, 
dank voor jullie inzet. 

2015 op Amstelglorie het jaar van verandering
Een gezamenlijke en geleidelijke beweging naar 
een nieuw tijdperk kost tijd, kost energie, kost 
emoties. Dit kan alleen met z’n allen. Laten we 
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Juni 2015 Juli 2015 aug 2015 weekschema

ma 1 Gymclub/Klaverjassen wo 1 za 1 Kienen ma. 10.00 gym

di 2 Hobbyclub do 2 Bestuurzitting/line-dance zo 2 20.00 klaverjassen

wo 3 vr 3 Instuif/JdeB ma 3 Gymclub/Klaverjassen

do 4 Bestuurzitting za 4 Live muziek “Stiched Up” di 4 Hobbyclub di. 10.00 hobbyclub

vr 5 Instuif/JdeB zo 5 wo 5 Kidsclub

za 6 Ledenvergadering ma 6 Gymclub/Klaverjassen do 6 Bestuurzitting/line-dance wo. 11.00 kidsclub

zo 7 di 7 Hobbyclub vr 7 Instuif/JdeB

ma 8 wo 8 Kidsclub za 8 Playback-show do. 14.00 line-dance

di 9 Hobbyclub do 9 line-dance/Crea-Bea zo 9 19.30 Crea bea

wo 10 vr 10 Instuif/JdeB ma 10 Gymclub/Klaverjassen

do 11 Crea-Bea za 11 Misdadige avond di 11 Hobbyclub vr. 19.00 jeu de boule

vr 12 Muziek op nr 7 zo 12 wo 12 Kidsclub 20.00 instuif

za 13 Muziek op nr 7 ma 13 Gymclub/Klaverjassen do 13 line-dance/Crea-Bea

zo 14 Muziek op nr 7 di 14 Hobbyclub/Bloemschikken vr 14 Lampionnen optocht Za. 20.00 kantine open

ma 15 Gymclub/Klaverjassen wo 15 Kidsclub za 15 Kienen

di 16 Hobbyclub do 16 line-dance/Crea-Bea zo 16 Jeu de boule toernooi Bestuurzitting 19.00-20.00

wo 17 vr 17 Instuif/JdeB ma 17 Gymclub/Klaverjassen 1e donderdag v/d maand

do 18 Crea-Bea za 18 Kienen di 18 Hobbyclub

vr 19 Opening kunstroute zo 19 Fietspuzzeltocht wo 19

za 20 Kunstroute ma 20 Gymclub/Klaverjassen do 20 line-dance/Crea-Bea

zo 21 Kunstroute di 21 Hobbyclub vr 21 Instuif/JdeB

ma 22 Gymclub/Klaverjassen wo 22 Kidsclub za 22 Supermol

di 23 Hobbyclub do 23 line-dance/Crea-Bea zo 23

wo 24 vr 24 Instuif/JdeB ma 24 Gymclub/Klaverjassen

do 25 Crea-Bea za 25 Gezellige avond di 25 Hobbyclub

vr 26 Instuif/JdeB zo 26 wo 26

za 27 ma 27 Gymclub/Klaverjassen do 27 line-dance/Crea-Bea

zo 28 Jeu de boule toernooi di 28 Hobbyclub vr 28 Instuif/JdeB

ma 29 Gymclub/Klaverjassen wo 29 Kidsclub za 29

di 30 do 30 line-dance/Crea-Bea zo 30

vr 31 ma 31

de actIvIteItenagenda 2015

Deze week beeldhouwen

kijken naar wat voor iedereen goed is, namelijk een 
prettig vertoeven op Amstelglorie. Amstelglorie 
is een unieke plek, dat willen we toch allemaal 
zo houden?
Hoe kunnen we daar komen? Alleen met gezamen-
lijke inzet en motivatie van vele vrijwilligers, 
bestaande en nieuwe commissieleden, werk-
groepenleden en bestuursleden.
Dus tuinleden, meld u aan voor uitbreiding en 
versterking van de huidige club vrijwilligers. Er 
zijn diverse werkgroepen waar we mensen voor 
zoeken. Ook als u wel wat wilt doen, maar nog 
geen idee heeft wat, meld u aan. 

Dit kan op velerlei manieren, spreek een van de 
bestuursleden of commissieleden aan, stuur een 
mailtje naar Saskia (vvamstelglore@gmail.com) 
of een briefje kan ook nog steeds.
Laten we gaan bewegen, naar een mooi en zo 
goed mogelijk functionerend Amstelglorie, het 
is het waard! vinden wij als bestuursleden.
We hopen u allen te zien op de algemene 
ledenvergadering.

Wim Splinter, Loes de Boer, Gert-Jan Rietveld, 
Saskia Marcus, Renske Miedema en Jeroen van 
der Spek
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notulen ledenvergaderIng 2014
Verslag 61ste Algemene Ledenvergadering van 
de volkstuinvereniging Amstelglorie, op zater-
dag 10 mei 2014, 14.00 uur in het clubhuis aan 
de Jan Vroegopsingel 7 te Amsterdam

De aanwezige leden hebben zich ingeschreven in 
het daarvoor bestemde boekwerk. De machtig-
ingen zijn gecontroleerd op geldigheid.
In onderstaande notulen is Vraag: een vraag 
van een aanwezig AG lid, Antwoord: is het 
antwoord door het bestuur van AG. 
 
1.  openIng vergaderIng, vaststellen 

agenda
  De voorzitter Wim Splinter opent de vergade-

ring en heet iedereen van harte welkom.

2. BestuursmededelIngen 
-  De bar is gesloten tijdens de vergadering, 

lampen bar gaan uit.
- Iedereen graag mobiele telefoons uit.
-  De voorzitter verzoekt iedereen om elkaar 

tijdens de vergadering uit te laten praten  
en respectvol met elkaar om te gaan. Er is 
een microfoon beschikbaar voor sprekers uit 
de zaal.

-  Bestuur heeft besloten om in de winterperiode 
net als afgelopen winterseizoen door de 
week het hek overdag gesloten te houden. 
Op de dag dat het water eraf gaat, gaat 
overdag door de week het hek op slot. 
Zodra het water er weer op gaat, gaat het 
hek door de week weer open. Op weekenden 
tijdens de winterperiode blijft het hek open 
van 10.00-16.00 uur. 

-  project Zuidas: Amstelglorie heeft een 
zienswijze ingediend. Het gaat AG erom dat 
het park zo min mogelijk overlast zal onder-
vinden van hele traject. Wij willen graag 
exacte plannen horen, die zijn helaas nog niet 
helemaal bekend. Wat we wel weten: de 
4-baans uitbreiding gaat niet door, het gaat nu 
nog om een 2-baans uitbreiding. De tekeningen 
zijn niet beschikbaar gesteld door de project- 
organisatie. De projectorganisatie wil wel 
langkomen om een toelichting te geven. 
Wanneer er een definitief plan op tafel ligt, 
zal het bestuur de projectorganisatie uit-
nodigen om de plannen en het vervolgtraject 
toe te lichten. Dat zal het bestuur plannen 
buiten de vakantieperiodes.

  Vraag: Kunnen er geluidsschermen geplaatst 
worden? Antwoord: Probleem is dat wettelijk 
gezien een volkstuin geen reden is om een 
geluidscherm te plaatsen. We blijven in 

gesprek met de ZuidAs projectorganisatie 
wat wel tot de mogelijkheden behoort. 
Mogelijk bijvoorbeeld een wal met wilgen-
tenen. Het bestuur heeft aangegeven dat 
het voor AG belangrijk is dat er wel een 
groenstrook blijft. De projectorganisatie staat 
wel open over nadenken over oplossingen. 
Formeel heeft AG geen enkel recht.

  Vraag: komen de 2 banen op de bouwweg? 
Antwoord: ja, de rijstroken komen tot en 
met de bouwweg, 2 banen aan de AG kant,  
2 banen aan de andere kant. In het oude 
plan zou de 4-baansuitbreiding tot aan het 
water zijn gekomen. Er komt nu een talud. 

  Er zijn nog twee stappen in het beslissings-
traject. Eerst komt er een concept tracé besluit, 
waarna er een inspraak procedure volgt.  
Wij zullen aandringen op geluidsschermen. 
Echter, i.v.m. de financiële crisis zal dit niet 
hoog op de prioriteitenlijst staan van de 
projectorganisatie. Bert Kuit van de BVV 
geeft als voorbeeld dat een ander tuinpark, 
die in een soortgelijke situatie zat, geen 
geluidsschermen heeft gekregen, maar wel 
nieuwe beplanting na de werkzaamheden 
heeft bedongen.

  Vraag: heeft AG gestuurd op een verlaging 
van de snelheid i.v.m. een verhoogde uitstof 
van fijnstof met die extra twee banen? 
Antwoord: nee, maar we zullen dit punt 
meenemen in de volgende inspraakronde.

  Vraag: wordt er nu gemeten hoe hoog de 
hoeveelheid fijnstof is? Antwoord: Ja, nu is er al 
gemeten door de overheid in het kader van 
de MER rapportage, en heeft in de plannen 
omschreven dat zij verwacht dat na de 
uitbreiding de hoeveel fijnstof binnen de 
wettelijke normen zal blijven. Milieupartijen 
betwisten vaak deze metingen, wij kunnen 
dit ook meenemen.

-  Herinrichting Jan Vroegopsingel: vorig jaar 
was aan de orde de herinrichting van de Jan  
  Vroegopsingel. Het Stadsdeel had plannen 
daar een wandel/jogpad en een fietspad aan 
te leggen. Dat hele plan is van de baan, 
omdat de dijken in NL worden verhoogd, en 
de Jan Vroegopsingel is ook een dijk. Dit 
gaat in 2016 plaatsvinden. Als het tegenzit, 
zitten we in 2016/2017 in de bouwpuinhoop, 
dan wordt zowel de A10 verbreed en de  
dijk verhoogd.

  Suggestie uit de zaal om deze beide bouw-
plannen te melden aan nieuwe tuinders, 
zodat zij weten waar ze aan beginnen.  
Het bestuur neemt deze suggestie over.
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3.  Ingekomen stukken: 1) brief Jan  
Sisselaar; 2) brief Rita van Veen, 3) verslag 
financiële commissie. Deze worden behandeld 
onder respectievelijk punt 9 en punt 8.

4.  spreektIJd afgevaardIgde Bonds-
Bestuur Bert kuIt: 

-  Bond is bezig met stippenkeuring.
-   Er zijn EHBO cursussen en reanimatie  

cursussen gegeven.
-   Het Bondsbestuur zoekt nieuwe bestuurs-

leden, een ieder kan zich opgeven.
-  Reorganisatie Bondskantoor 
-   Medewerkers Bondskantoor: ziekenboeg is 

herstellende en er zijn nieuwe medewerkers 
aangenomen 

  Vraag: bij BVV kan cursus EHBO gevolgd 
worden, maar er is geen EHBO commissie 
meer op AG. Antwoord: EHBO commissie AG 
is opgeheven, leden deden dit voor werkuren, 
en hoefden er zo goed als niets voor te doen. 
Bij een ongeluk bel je sneller 112 dan dat je 
een aanwezig EHBO commissielid op het park 
vond. Maar hoe meer mensen een EHBO 
cursus hebben gevolgd, hoe veiliger AG wordt. 
Iedereen die een EHBO cursus wil volgen via 
de BVV, kan zich opgeven bij het bestuur. 

 
5.  goedkeurIng notulen leden- 

vergaderIng 2013:
  Opmerking Carolien de Jong: aanpassing punt 

14 rondvraag: procentuele verhoging jaarlijkse 
bijdrage is tijdens vergadering minder cijfer-
matig besproken. 

  Notulen verder goedgekeurd.
  Vraag Fredu Samethini: Inzake evaluatie top laag 
  paden. Hij ziet alleen maar verslechtering, nog 

steeds veel glas. Antwoord: we gebruiken nu ander 
puin als onderlaag, dat is fijner, met minder glas, 
en het glas is afgevlakt, met daarover grind. 
Schelpenzand is vier keer zo duur, en dat is gezien 
de huidige financiële situatie van AG niet te betalen.

6. verslag secretarIs: goed gekeurd

7. fInancIeel verslag:
  Er zijn geen vragen binnen over het financiële 

verslag. In verslag JOC is een bedrag weggevallen, 
excuses hiervoor. De eindberekening klopt wel. 

  Adriaen de Haer heeft een aantal vragen, 
waarop de antwoorden voorbereiding vergen. 
De vragen zal hij nasturen. Naschrift: de vragen 
van de heer De Haer met de antwoorden van 
zowel de BVV als het bestuur AG zijn onderstaand 
in de bijlage bijgevoegd.

8. verslag kascommIssIe
  Kascommissie geeft geen positief advies tot 

decharge, omdat op het moment dat zij de 
cijfers kregen, deze niet gepresenteerd waren 
volgens het bondsmodel. Verslagging is nu 
wel op de door de Bond voorgeschreven wijze 
neergelegd. Deze correcte verslaglegging 
staat ook in het mededelingenblad. 

  Vraag: Werk van tuinders voor andere tuinders 
met materiaal AG, slechts een deel vloeit 
terug naar kas voor benzine etc. Waarom niet 
totale bedrag, bijvoorbeeld bij bomenkap.  
Antwoord: Deze tuinders doen dit werk niet  
in opdracht van AG, maar dit gaat om een  
opdracht van de ene tuinder aan de andere 
tuinder. Voor gebruik van materiaal en benzine 
betalen de uitvoerende tuinders aan AG.  
Het bestuur en de commissies van AG staan 
buiten de opdracht tot werkzaamheden. 

  De kascommissie heeft meer tijd nodig om  
de stukken te bestuderen en vraagt 1 maand 
extra tijd. De ledenvergadering stemt in met 
dit verzoek, en wanneer de kascommissie na 
die maand extra tijd een positief advies geeft 
tot decharge, dan zal de ledenvergadering met 
terugwerkende kracht decharge aan het 
bestuur verlenen. 

  Naschrift: De kascommissie heeft op 19 juni 
een positief advies tot decharge uitgebracht: 

 Geacht bestuur,

  Bij deze bevestigen wij wat wij 19 juni gezegd 
hebben in de bijeenkomst met de bond, namelijk 
dat we de jaarcijfers van Amstelglorie van 2013 
goedkeuren en een positief advies uitbrengen 
inzake het verlenen van decharge aan het 
bestuur. Het verloop van de bijeenkomst gaf ons 
het vertrouwen dat Amstelglorie voort gaat met 
het doorvoeren van wezenlijke verbeteringen van 
het financiële beheer. 

  Met vriendelijke groet,
 De kascontrolecommissie,
 Liesbeth Blaauw
 Annette Apon

9. BeleId Bestuur
  Ingekomen stuk Jan Sisselaar, aan leden rond 

gestuurd. De heer Sisselaar is niet aanwezig 
om zijn brief toe te lichten. Vanuit de zaal zijn 
er geen vragen over dit stuk. Derhalve wordt 
dit onderwerp niet behandeld.

  Ingekomen stuk Rita van Veen: werkgroep 
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oprichten die op zich neemt een nieuwe 
penningmeester en een nieuwe voorzitter te 
zoeken. Ledenvergadering stemt in. Leden 
zijn Rita van Veen, Lennert den Hollander en 
Frank Rozendaal.

 naschrIft: 
  Renske Miedema heeft zich half mei aangemeld 

als nieuwe penningmeester Amstelglorie en 
wordt inmiddels ingewerkt door Joop Moes.

10. verkIeZIng Bestuursleden
  Jelle Bosma is in februari 2014 als bestuurs-

lid afgetreden.
  Joop Moes geeft aan niet nog voor een jaar 

beschikbaar te zijn als penningmeester. 
Redenen hiervoor zijn dat hij de laatste 
jaren als penningmeester zware jaren heeft 
gehad en dat het thuisfront heeft aangegeven 
dat ze deze situatie niet meer accepteert.  

  Joop wil de zaken snel overdragen, of aan 
een nieuwe penningmeester als die zich snel 
meldt, of aan een extern boekhoudkantoor. 
Zie naschrift agendapunt 9.

  Wim Splinter geeft aan dat hij in het belang van 
Amstelglorie nog een jaar aanblijft als voorzitter.

11. BegrotIng 2014
 en
12.  voorstel de JaarlIJkse BIJdrage 

te verhogen met €50,00 zijn samen 
behandeld.

  Na een pittige discussie is de ledenvergadering 
door middel van stemming akkoord gegaan 
met een jaarlijkse contributieverhoging van 
30 euro.

13. commIssIes en werkgroepen.
-  werk- en beplantingscommissie (wBc): 

voorzitter Wim Splinter noemt een lange lijst 
met vrijwilligers die actief zijn in deze werkgroep 
en dankt hen voor hun inzet. De stippenkeuring 
voor natuurvriendelijk tuinieren komt er  
weer aan, de WBC is weer druk bezig met  
de voorbereidingen.

-  werf ofwel de infrawerkgroep: Erik van 
Hagen verteld over de activiteiten van deze 
werkgroep. De leden onderhouden de 
paden, zij hebben dit jaar ook een deel van 
de sloten gebaggerd met een gehuurde 
kraan, zij onderhouden de machines op de 
werf en assisteren tijdens de zaterdagwerk-
beurten met onder meer vuil afvoeren, karren 
klaarzetten, eventueel kraantje bedienen en 
helpen met bezorging van de inkoop. 

-  Bouwcommissie (Bc): voorzitter Hans 
Levendig geeft aan dat het lekker loopt bij 
de BC, en als u vragen heeft, bent u welkom 
op de inloopavond op de eerste donderdag 
van de maand om 19 uur in clubhuis. 

-  Inkoopcommissie: Joop Moes en Henk Lange 
coördineren samen de inkoop, met de onont-
beerlijke hulp van de 4 kassadames en de 
mensen die helpen met het zware sjouwwerk. 
Komt allen kopen tegen de scherpe prijzen 
die Amstelglorie blijft hanteren.

-  waterleidingcommissie: Henk Lange, enig 
lid van deze commissie, blijft u allen van dienst 
als er iets mis is met uw waterleiding. Chapeau!

-  projectgroep natuureducatie: Ronald 
Hamel coördineert al jaren deze activiteiten, 
de organisatie en activiteiten van deze 
werkgroep lopen geolied, en alle vrijwilligers 
en tuinders werken met veel plezier mee 
aan deze activiteiten.

-  logeerhuis: Coördinator Fredu Samethini 
meldt dat alles soepeltjes loopt, er is nog 
een plek open in mei, en hij dankt zijn 
medevrijwilligers Yvonne, Gea en Bart.

-  Jeugd en ontspanningscommissie (Joc): 
Joyce Maas meldt dat er een nieuw speel-
toestel aangekocht is van een school tegen 
een fractie van de nieuwprijs, er is een nieuwe 
tafeltennistafel geschonken door een tuinder, 
de poten hiervoor zullen gemaakt worden in 
samenwerking met de bouwcommissie, en 
als laatste, de JOC zoekt nieuwe vrijwilligers 
voor de barcommissie, meldt u aan!

-  waterbeheercommissie: Roos Kroes en 
Roelof Schuitema zijn de leden van de nieuw 
op-gerichte waterbeheercommissie, die zich 
bezig gaat houden met de waterstand, 
baggeren en duikers. 

-  vraag: waarom is er geen welkomscommissie 
nieuwe leden meer? Daar is behoefte aan. Er 
staan leden op om deze commissie nieuw 
leven in te blazen, namelijk Mila Ernst, 
Danielle van Eck, Tine de Lange en Mieneke 
van der Meer. Super!

14.  In te Brengen agendapunten: 
ZIJn Behandeld BIJ punt 8.

15.  BehandelIng BeschrIJvIngsBrIef 
Bvv: Er wordt een gedeeltelijk bestuur 
gekozen tijdens de komende ledenvergadering. 
Er is op dit moment 1 kandidaat voor de 
functie van voorzitter Bond. Afgevaardigden 
voor Amstelglorie zijn Caroline de Jong, Joop 
Moes en Loes de Boer.
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16.  verkIeZIng kascommIssIe:  
Liesbeth Blauw en Annette Apon gaan nog 
een jaar door als kascommissielid. De 
reglementen schrijven voor dat er 5 
mensen in de kascommissie zitten, die 
ieder jaar opnieuw benoemd dienen te 
worden door de ledenvergadering en die 
rouleren als commissielid en reservelid. 
Tineke Koning heeft zich vorig jaar direct  
na de ledenvergadering als kandidaat 
gemeld, maar is dus niet door de leden-
vergadering benoemd en derhalve niet 
door de kascommissieleden gevraagd om 
mee te controleren. Zij stelt zich dit jaar 
weer beschikbaar en is door de leden- 
vergadering benoemd. 

17. rondvraag: 
  Vraag: kan er in vervolg pauze tijdens de 

ALV worden ingelast? Antwoord: Normaliter 
zijn de ledenvergaderingen korter (in 2013 
1 uur en 15 minuten) en is een pauze niet 
nodig. Wanneer ledenvergadering volgend 
jaar weer lang blijkt te worden, zal er een 
pauze worden ingelast. 

  Vraag: vorig jaar is toegezegd de leden-
vergadering buiten de schoolvakantie te 
plannen, maar is nu weer in laatste weekend 

van een schoolvakantie gepland. Antwoord: 
het bestuur heeft internet gecheckt en de 
vergadering gepland buiten de vakanties 
die op dat moment op internet stonden. 
Het bestuur heeft niet op internet 
gevonden dat 10 mei voor sommige 
scholen toch vakantieperiode blijkt te zijn. 

  Vraag: waarom is er niet verder ingegaan 
op agendapunt Jan Sisselaar; Antwoord: 
dat punt is behandeld onder punt 9, beleid 
bestuur. Er waren geen vragen van de 
aanwezige leden. Dat punt wordt niet 
nogmaals besproken.

  Vraag: hoe is het afgelopen met onderzoek 
brandstichting tuinhuis 434 in december 
2013? Antwoord: er is niets uitgekomen.  
Er zijn door de politie en brandweer geen 
aanknopingspunten of bewijzen op de tuin 
gevonden. De politie heeft dit misdrijf 
onderaan haar prioriteitenlijst gezet, 
kortom, er niets mee gedaan. Er is dus 
geen dader gevonden, omdat er door de 
politie niet gezocht is.

18.  sluItIng: dank aan alle  
aanweZIgen voor hun  
BIJdrage.
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Bijgaand de balans en resultatenrekening van 
Amstelglorie van 2014. Afgelopen jaar is gewerkt 
met boekhoudprogramma Inventive, zoals dat in 
2013 door de Bond is gefaciliteerd. De verslag-
geving is conform het rapportagemodel BVV.

Het afgelopen jaar laat een voordelig resultaat 
zien van 21.563, dit is inclusief de resultaten van 
de Inkoop- en Ontspanningscommissie. Voor 
ruimere informatie over die cijfers zijn de 
balansen en staat van baten en lasten van  
deze commissies ook apart weergegeven.

Via de jaarrekeningen van de tuinders kwam  
in 2014 ( doorberekend aan tuinleden en  
berekende contributie AG) ongeveer 250.000 
binnen. Aan door te berekenen externe kosten 
wordt daarvan in 2014 zo’n 193.000 uitgegeven 
aan: grondhuur gemeente Amsterdam, contributie 
AVVN/BVV, waterverbruik, vuilafvoer, waterschaps-
belasting, verzekering tuinhuizen. Voor exploitatie 
van het tuinpark staat per jaar zo’n 50.000  
ter beschikking, waarvan 29.000 voor onder-
houd complex. Specificatie van de kosten 
onderhoud complex is bijgevoegd. De overige 
kosten en inkomsten zijn af te lezen in het 
resultaten overzicht.

Jaarlijks zal gekeken worden waar de prioriteit 
komt te liggen voor besteding van de extra 
bijdrage, zoals die in de ALV van 2014 is  

afgesproken. In 2015 zal gewerkt worden aan 
het achterstallig onderhoud van de gebouwen.

wat Betreft de voorZIenIng  
Baggerfonds het volgende:
Oorspronkelijk is de uitgave van ca. 25.000 voor 
de eerste baggerronde geboekt als vordering op 
de leden, die in 3 jaar tijd zou afbetaald worden 
via de 20 euro op uw jaarrekening. Na herover-
weging van de besluitvorming door het toenmalige 
bestuur is de procedure nu gevolgd, dat deze 
eerste tranche geheel van de algemene reserve 
wordt afgeboekt en het baggerfonds met uw 
bijdrage wordt gevuld. Deze gang van zaken zijn 
in de vergelijkende cijfers verwerkt, zodat de 
kolom 2013 van de balans afwijkt van de vorig 
jaar gepubliceerde balans/passiva.     

Ik stel voor het exploitatieoverschot van tuinpark 
Amstelglorie ad 17.998 als volgt te verdelen: 
toevoegen aan bouwfonds 8.720 en algemene 
reserve 9.278.

Vragen met betrekking tot de financiële  
rapportage kunnen tot 22 mei 2015  
schriftelijk ingediend worden, per mail  
vvamstelglorie@gmail.com, of per post,  
Jan Vroegopsingel 7,  
1096 CN Amsterdam. 

Renske Miedema

……Niet op Amstelglorie
Rustig met cijfers en systemen aan de slag als 
penningmeester. Niet echt, ben in een hectisch 
jaar terecht gekomen. 
Heb zelf van nabij ervaren hoeveel schade 
ongeremde negatieve padpraat teweeg kan 
brengen. Het is een hele kunst om in de hectiek 
staande en gaande  te blijven, uit te blijven gaan 
van het positieve, door te gaan, oog te houden 
voor Amstelglorie als geheel en daarbij te 
penningmeesteren.
Hoe sta ik er zelf in, wat vind ik  er zelf van, als 
persoon, als bestuurslid/penningmeester. Vaak 
moet je je persoonlijke ideeën en meningen even 
“aan de kant zetten”, of juist “even in de week” 

of “even laten bezinken”, al naar gelang de 
situatie, om daarna helderder te kunnen kijken.
Ben tegengekomen dat het overzetten van de  
financiële administratie  van het oude naar het 
nieuwe systeem een pittige klus is geweest, 
waarin veel handmatig omgezet moest worden. 
Leerzaam ook en leuk! de cadans van cijfers  
en systemen.
Bovenal heb ik veel geleerd op allerlei gebied en 
heb ik ervaren hoe prettig het is om na verloop 
van tijd met “oud” en “nieuw” een team te 
vormen als bestuursleden, met Amstelglorie als 
samenvoegend geheel. 

Renske Miedema

toelIchtIng fInancIële rapportage 2014

cIJfers… suf en saaI??
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Balans per 31 decemBer 2014
actIva werkelijk werkelijk passIva werkelijk werkelijk

2014 2013 2014 2013
vaste activa vermogen
Gebouwen 7.529 11.293

Voertuigen en gereedschap 3.833 Algemene reserve 68.992 78.511

Heksleutels 1.740 1.832 Kapitaal inkoopcommissie 19.922 18.818

Inrastructuur 7.045 6.685 Kapitaal J&O Commissie 11.729 9.273

stand per 31 december 100.642 106.602
totaal vaste activa 20.147 19.810

Bestemmingsreserves
Beleggingen 40.912 40.912 Bouwfonds 24.445 24.445

Effecten 51.623 31.040 Baggerfonds 24.262 17.520

Spaarrekening giro Bestemm.reserve J&O Comm. 3.566 4.716

totaal bestemmingsreserves 52.274 46.681

totaal beleggingen 92.535 71.951 subtotaal vermogen 152.916 153.283
Resultaat Inkoop 2.982 1.104

vorderingen Resultaat JOC 582 2.456

Debiteuren 2.680 2.204 Resultaat expl. Amstelglorie 17.998 -2.109

Onderhoudsbijdrage 0 11.516 totaal vermogen 174.478 154.734
Rek. crt. commissies 0 0

Voorgefinancierde schoeiing 10.204 11.764 kortlopende schulden
Te verhalen baggerkosten 0 7.411 Crediteuren 0

Overige nog te ontvangen 5.568 7.567 Overdrachten/verzekeringen 8.500 20.728

Depot logeerhuis 5.257 4.757

Nog te betalen/verrekenen kst 4.497 2.193

totaal vorderingen 18.452 40.461 Sleuteldeposito 20.198 19.771

Buffer overdrachten 6.904 7.409

voorraden Vooruitbetaalde debiteuren 1.305

Voorraad inkoopcommissie 10.987 11.346 totaal kortlopende schulden 46.660 54.858
Voorraad Bar commissie 1.208 1.481

totaal voorraden 12.196 12.827

liquide middelen
kassen
Penningmeester 369 245

Inkoopcommissie 1.215 701

J&O Commissie/Bar 2.034 1.396

Banken
ING betaalrekening complex 50.917 42.361

ABN AMRO Complex 472 241

ING Inkoop cie 8.929 6.077

ING J&O Commissie 13.873 13.520

totaal liquide middelen 77.809 64.541

totaal actief 221.139 209.591 totaal passief 221.139 209.591
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Baten werkelijk begroting werkelijk begroting

2014 2014 2013 2015

doorberekend aan tuinleden
Grondhuur 90.613 89.103 94.480

Waterverbruik 13.209 15.330 16.350

Vuilafvoer 11.690 9.925 9.810

Verzekering tuinhuizen 30.218 30.050 30.822

Contributie AVVN/BVV 32.475 34.422 34.880

Onroerend zaakbelasting/rioolrecht 13.290 13.140 13.080

Bouwfonds 8.720 8.720 8.760

totaal doorberekend aan tuinleden 200.216 8.720 200.730 199.422

verenigingsinkomsten
Berekend entreegeld 2.603 1.370 2.877 2.055

Berekend contributie Amstelglorie 49.050 49.000 45.990 62.130

Bijdrage aspirant leden 590 590 500

Rente spaarrekening/deposito 3.052 2.500 2.696 2.500

Onderhoudsbijdrage Stadsdeel 15.678 13.000 11.516 13.000

Vrijval reservering oude jaren 0 4.177

Diverse opbrengsten/boetes 1.785 2.000 380

Bijz Baten en Lasten 1.675 4.686

Huur toko 1.260 1.260 1.260 1.260

Opbrengst bulkgoederen 1.385 1.496 1.000

Opbrengsten natuureducatie e.d. 1.225 105 700

Betaalde werkuren 2.330 1.000 1.336 1.000

Werkzaamheden voor tuinders 1.495 1.388

82.127 70.130 78.497 84.145
verkopen
Inkoopcommissie 15.016 12.018

Barcommissie 14.014 14.647

totaal verkopen 29.030 26.665

totaal verenigingsinkomsten 311.372 78.850 305.893 283.567

totaaltelling 311.372 78.850 305.893 283.567

resultatenoverZIcht Baten
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resultatenoverZIcht lasten
lasten werkelijk begroting werkelijk begroting
kosten door te berekenen tuinleden 2014 2014 2013 2015
Grondhuur 91.723 89.573 93.650
Waterverbruik 16.137 11.862 16.000
Vuilafvoer 9.929 10.224 8.500
Verzekering tuinhuizen 30.506 30.027 30.822
Contributie AVVN/BVV 32.892 33.649 34.880
Onroerend zaakbelasting/rioolrecht 11.548 13.951 13.000
totaal kosten voor tuinleden 192.734 0 189.286 196.852

kosten gebouwen en tuinpark
Omgeving clubgebouw 4.507 8.382 2.500
Onderhoud gebouwen 2.212 20.000 5.000
Overige huisvestingskosten 436 500
Afschrijving gebouwen/tuinpark 3.764 3.764 3.764
Afschrijving infra 2.876 2.229 2.876
Afschrijving rijdend materieel 1.917 1.914
Energiekosten 5.761 6.777 7.000
Onderhoud complex 29.204 45.000 49.523 30.000
totaal kosten gebouwen en tuinparken 50.678 65.000 70.675 53.554

kantoorkosten
Kantoorbenodigheden 1.682 322 1.000
Portikosten 646 470 500
Communicatiekosten 1.138 1.371 2.000
Vereningsblad en drukwerk 807 887 750
Administratiekosten 975 3.000 1.322 1.000
totaal kantoorkosten 5.248 3.000 4.373 5.250

kosten commissies
Goederen inkoop 11.376 10.473
Goederen Bar 9.581 9.656
Overige kosten inkoop 658 441
Onkosten J&O Commissie 3.851 2.535
totaal commissies 25.466 23.105

algemene kosten
Verstrekkingen kantines werf en WBC 1.025 1.586 1.500
Verzekeringspremie 9.143 9.049 9.200
Educatie en milieu 1.562 1.329 1.000
Onroerendzaakbelasting 364 400
Diverse algemene kosten 3.591 12.000 862 3.000
Kosten Jubileum 60 jaar 0 4.177
totaal algemene kosten 15.684 12.000 17.002 15.100

Voordelig resultaat inkoopcie 2.982 1.104
Voordelig resultaat J&O Commissie 582 2.456
Voordelig resultaat exploitatie tuinpark 17.998 -2.108 12.811
saldo baten en lasten 21.563 -1.150 1.452 12.811

totaaltelling 311.372 78.850 305.893 283.567
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specIfIkatIe kosten onderhoud complex
Onderhoud complex algemeen 429

Grond, aarde, grind etc. 7.513

Planten, bollen, zaden 1.885

Diesel tractoren 3.370

Benzine, olie hulpmaterieel 2.065

Benzine, olie takkenkraker 1.479

Benzine, diesel machines/rijdend materieel 6.914

Gereedschappen 2.072

Kosten rijdend materieel 1.361

Banden, wielen transportkarren 1.230

Weidesleep 726

Reparatie, onderhoud takkenkraker 1.362

Reparatie etc. vingerbalk, bosmaaier e.d. 920

Overige diverse kosten 703

Kosten machines en hulpmaterieel 4.941

Kantensnijder 675

Injecteren toegangshek 3.388

Verkoop planten aan leden -531

Reparatie etc. waterleiding 558

29.204

kosten omgeving clubgebouw
50% aanleg camerabeveiliging 1.083

Betonvloeren dieseltank 1.325

Renovatie schommels speelveld 599

Verplaatsing en aanleg M-theater 1.028

Overige 472

4.507
onderhoudsbijdrage stadsdeel
Vergoed zijn de kosten gemaakt door:

Beschoeiing en eindstukken openbaar terrein 2.988

Huur kraan baggeren 1.978

Reparatie, onderhoud materieel 3.594

Grind en mengkorrels 2.975

Injecteren toegangshek 3.388

Nog vergoed 2013 755

15.678
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JaarrekenIng Inkoop

fInancIeel verslag Bar- en ontspannIngscommIssIe

staat van lasten en Baten

Balans actIva 2014 2013 Balans passIva 2014 2013
Kas 1.215 701 Kapitaal 22.904 19.922

Postgiro 8.929 6.077 Rek. crt bestuur -1.772 -1.797

Voorraad goederen 10.987 11.346

totaal 21.132 18.125 totaal 21.132 18.125

lasten 2014 2013 Baten 2014 2013
Algemene kosten 658 441 Verkopen 14.474 12.018

Inkopen 11.376 10.473 Ritten 542 0

Winst 2.982 1.104

totaal 15.016 12.018 totaal 15.016 12.018

Balans actIva 2014 2013 Balans passIva 2014 2013
Giro 6.072 4.720 J&O - fonds 455 1.355

Kapitaalrekening giro 7.800 8.800 Te betalen 0 0

Kas 2.034 1.396 Kapitaal 12.311 11.729

Rekening-crt bestuur -1.238 47 Reserve activiteiten 3.111 3.361

Voorraad goederen 1.208 1.481

Kruisposten 0 0

15.877 16.445 15.877 16.445

lasten 2014 2013 Baten 2014 2013
Inkoop Consumpties 9.581 9.656 Verkoop consumpties 13.676 14.154

Sport en Spel 0 0 Fooien 339 493

Feestavonden 486 133 Rente 0 63

Jeugdactiviteiten 1.185 770 Muziek op 7 exploitatie 491 0

Aanschaffingen 480 0

Onkosten 1.191 695

Elektra/verwarming 1.000 1.000

Subtotaal 13.932 12.254 Subtotaal 14.506 14.710
Winst 582 2.456 Verlies 0

14.506 14.710 14.506 14.710
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resultatenrekenIng 2014 logeerhuIs

InvesterIngen en afschrIJvIngen amstelglorIe

Inkomsten uItgaven
omschrijving aantal p.w. Bedrag omschrijving Bedrag
Storting 500,00

Huur 16 135,00 2.160,00 Kosten gas 72,00

Extra persoon 3 17,50 52,50 Onderhoud/verbetering huis 1.313,07

Lakenpakket 10 7,00 70,00 Vervanging/verbetering inrichting 178,76

Fietsverhuur 15,00 Administratiekostenkosten 24,15

Kosten fietsen 198,50

Subtotaal 2.797,50 Subtotaal 1.786,48
Tekort Exploitatieoverschot/tekort 1.011,02

totaal 2.797,50 totaal 2.797,50

Beginsaldo 3,68

Resultaat 1.011,02

Overgemaakt naar Amstelglorie 29/1 1.000,00

Eindsaldo 14,70

aanschaf
Investering infra afschrijving 

20% p.j.
2012 2013 2014 totaal 

afschrijving
Boek-

waarde

2012 Tussenschotten/eindhekken 5.700 -1.140 -1.140 -1.140 -3.420 2.280

2013 Duikers en beschoeiing 5.443 -1.089 -1.089 -1.089 -3.266 2.177

2014 Openbare schoeidelen 3.236 -647 -647 2.589

14.380 -2.229 -2.229 -2.876 -7.333 7.046

Investering gebouwen afschrijving 
20% per jaar

2012 Dakwerk clubgebouwen 11.583 -2.317 -2.317 -2.317 -6.950 4.633

2012 Timmerwerkz. clubgebouwen 4.313 -863 -863 -863 -2.588 1.725

2012 Reparatie gebouw toko 2.927 -585 -585 -585 -1.756 1.171

18.823 -3.765 -3.765 -3.765 -11.294 7.529

Investering machines afschrijving 
33.3% p.j.

2014 Tractor Kubota 5.750 -1.917 -1.917 3.833

5.750 0 0 -1.917 -1.917 3.833

Heksleutels 1.740

totaal afschrijvingen 38.953 -5.993 -5.993 -8.557 -20.544 20.149

-5.993 -5.993 -8.557 -20.544 20.149
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Geacht bestuur,

Onderstaand ontvangt u het verslag van de 
Buitengewone kascommissie Amstelglorie over 
de boekhouding 2014 van uw tuinpark. Deze 
commissie bestond uit de heer Ralf Grevelink  
als voormalig lid van de Financiële Commissie  
en de heer Joop van der Flier, lid van de  
Financiële Commissie.

De Buitengewone kascommissie heeft op uw 
verzoek de boekhouding over het jaar 2014 
gecontroleerd. Aanleiding daarvoor was dat er 
binnen uw tuingroep geen kascommissie 
functioneert, met als achtergrond de u bekende 
problemen rond de vorige kascommissie.

De Buitengewone kascommissie heeft de 
boeken over 2014 gecontroleerd en in orde 
bevonden.

Balans
De Buitengewone kascommissie heeft de 
balansposten gecontroleerd met de aanwezige 
bescheiden. De banksaldi waren per ultimo 
2014 aanwezig en de overige posten konden 
logisch worden verklaard. Wel behoeft de 
verantwoording van de waarde van de  
materiële activa (opstallen, gereedschappen  
en dergelijke) verbetering. Voorstellen hiervoor 
zijn tijdens de controle besproken en door  
het bestuur geaccepteerd.

Baten en lasten
De baten en lasten zijn op heldere wijze  

verantwoord en geven een goed inzicht in  
de inkomsten en uitgaven van de tuingroep, 
gedeeltelijk als doorberekende posten en 
gedeeltelijk als exploitatie onder de verant-
woordelijkheid van de vereniging. De buiten-
gewone kascommissie heeft de administratieve 
aansluitingen gecontroleerd en steekproefsgewijs 
de posten gecontroleerd met de onderliggende 
stukken. Hierbij zijn geen onregelmatigheden 
geconstateerd.

BoekhoudIng
De Buitengewone kascommissie heeft gecon-
stateerd dat de boekhouding op een degelijke 
manier wordt gevoerd.

advIes 
De Buitengewone kascommissie beveelt de 
algemene ledenvergadering van Amstelglorie 
aan om het bestuur van de tuingroep decharge 
te verlenen over het gevoerde financiële beleid 
en de verantwoording over het jaar 2014. 

BenoemIng regulIere kascommIssIe
De Buitengewone kascommissie doet een 
dringend beroep op de leden van de Tuingroep 
Amstelglorie om een reguliere kascommissie te 
benoemen en biedt aan om deze kascommissie 
bij de controle over het jaar 2015 te assisteren. 
In het geval van het niet benoemen van een  
reguliere kascommissie is de Buitengewone 
kascommissie van mening dat dan een externe 
accountant moet worden aangesteld en dat  
de kosten daarvoor door de tuingroep moeten 
worden opgebracht.

verslag van de werkZaamheden van de 
BuItengewone kascommIssIe amstelglorIe
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Beste medetuinders,

Zoals u heeft kunnen lezen in het verslag van 
het bestuur, was 2014 een heftig jaar voor het 
bestuur. Ikzelf heb het AG bestuursjaar 2014 in 
ieder geval als een pittig jaar ervaren. Daarnaast 
ben ik ook nog met open ogen in een grote valkuil 
gestapt. Ik dacht de functie van secretaris van 
Amstelglorie en mijn andere bestuurstaken wel 
even naast mijn gezinsleven, mijn sociale leven 
en mijn fulltime baan te kunnen doen. Dat dat 
niet mogelijk is, heb ik het afgelopen jaar zeker 
ervaren. Ik moet grenzen stellen en enkele 
bestuurstaken afstoten.  

Bestuurslid zijn is namelijk best een pittige klus. 
Met de huidige snelle communicatiemiddelen 
(en dan heb ik het eigenlijk alleen nog maar 
over e-mail), gaat alles zo snel. Eén vergissing 
met het verzenden van een bericht vanuit de 
algemene mailbox van Amstelglorie en alle 
e-mailadressen van de Amstelglorietuinders 
liggen op straat (mijn excuses, en ik vertrouw 
erop dat geen enkele tuinder deze informatie 
gebruikt / misbruikt). Als secretaris ontvang ik 
regelmatig lange epistels van tuinders, waarop 
binnen een dag (of liever binnen een uur?) zeer 
uitgebreide antwoorden worden verwacht. Die 
verwachting kunnen we door tijdgebrek simpelweg 
niet waar maken. 

Daarnaast merk ik dat er binnen een groepje 
tuinders een gevoel heerst, dat wanneer het 
bestuur en de commissies niet besluiten zoals 
deze groep tuinders wenst, we dan als bestuur 
c.q. commissies meteen niet deugen.

Besturen is grote lijnen uitzetten, vooruit kijken, 
handelen in het groter belang, het grotere geheel 
zien. Dat betekent dat we af en toe beslissingen 
moeten maken waar een individuele tuinder niet 
blij mee is, maar welke in lijn is met het groter 
geheel, met vooruit kijken. 

Helaas is besturen ook politieagent spelen. Er zijn 
steeds weer incidenten op het park waartegen 
we moeten optreden. Er worden bomen gekapt 
zonder kapvergunning, er rijden ongeoorloofd 
auto’s op het park (de rode paaltjes staan er 
niet voor niets). En niet alleen nieuwe tuinders 
gaan af en toe de mist in (met het excuus: 
“oeps, wist ik niet”), ook de “ervaren” Amstel-
glorianen gebruiken juist hun “senioriteit” (“dat 
doen we al jaren zo”, of “ik doe zoveel voor 
Amstelglorie, een uitzondering kan toch wel?”) 
om buiten de regels om te handelen.

Als secretaris van Amstelglorie maak ik deel  
uit van een gemotiveerde groep tuinders, die  
in hun vrije tijd hun uiterste best doen om dit 
park te runnen. Wij doen dit werk op vrijwillige 
basis, vaak naast een baan. Van ons kunt  
u maximale inzet verwachten, maar niet  
buiten proporties.  

We zoeken nieuwe vrijwilligers, dus ook nieuwe 
bestuursleden, die zich samen met de huidige 
bestuursleden en commissieleden willen inzetten 
voor Amstelglorie. Het woord samen gebruik ik 
bewust, samenwerken is essentieel. Ik vind het 
belangrijk me veilig te voelen bij mijn collega 
bestuursleden en bij de commissieleden. Ik wil 
me vrij voelen mijn mening te kunnen uiten en 
me geen zorgen hoeven maken dat hetgeen er 
besproken is in de bestuurskamer of tijdens de 
vergadering met commissies vervolgens met 
een soort van achterban nabesproken wordt. 
Samenwerken en vertrouwen, mijn inziens twee 
sleutelwoorden die essentieel zijn voor een 
goede harmonie en balans in een bestuur, in de 
relatie bestuur en commissies, en in de relatie 
bestuur, commissies en tuinders. Laten we 
samenwerken.     

Saskia Marcus

verslag 2014 secretarIs
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In het jaarverslag van de WBC wil ik dit jaar eens 
alle “stille werkers” onder de aandacht brengen. 
En dan wil ik mij niet beperken tot enkel de 
WBC. Is deze aandacht nodig hoor ik u zeggen? 
Wel, ik denk dat dit geen kwaad kan. Misschien 
realiseert niet iedereen zich dit, maar om een 
groot complex als Amstelglorie te onderhouden 
en draaiende te houden is er meer nodig dan 
enkel de werkzaamheden verricht tijdens de 18 
verplichte werkuren.
Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, het 
verwerken van uw snoeihout. Enerzijds staan 
een aantal mensen voor hun werkuren achter 
de hakselmachine. Maar vooral worden deze 
werkzaamheden gedurende de hele winter door 
een grote groep vrijwilligers wekelijks gedaan! 
Zij tellen hun uren niet, werken anoniem, en gaan 
door tot in het voorjaar de klus geklaard is.
Er is een groep mensen, die plusminus 50 
weken per jaar wekelijks een halve dag uiteen-
lopende tuinklussen doen om Amstelglorie te 
onderhouden en mooier te maken. Bijvoorbeeld 
het knotten van de wilgen, het ophangen van 
nestkastjes en, in de herfst, het weer opbergen 
en schoonmaken van de kastjes.
De mensen die de inkoop runnen en als extra 
service de gekochte zakken potgrond en tuin-
aarde rondbrengen. Dit is misschien voor u 
inmiddels heel normaal maar dit wordt vaak 
wel door vrijwilligers gedaan. “Inkoop”, “opslaan 
in het magazijn”, “administratie”, “financiën”, 
ook dit hoort daar allemaal bij.
En wat te denken van de mensen die in het 
clubhuis actief zijn op velerlei gebied. Bedenken, 
voorbereiden en organiseren van heel veel 
activiteiten voor kinderen en volwassenen. Met 
gemak zijn zij daar vele honderden uren mee bezig.
Natuureducatie voor scholen. Wij kijken er niet 
meer van op. Immers al jaren lang worden 
leerlingen van scholen vertrouwd gemaakt met 
de wondere wereld van de natuur.
Vanaf de twee “bijenschansen” worden duizenden 
bijen uitgestuurd om de fruitbomen en planten 

te bestuiven. Dat kan alleen als een aantal 
vrijwilligers daar intensief mee bezig is.  
Ook hier vindt voorlichting en educatie plaats.
De werkvoorbereiders en -uitdelers voor het 
gemeenschappelijk werk. Een kleine groep is 
daarmee 36 weken per jaar actief.
Een vereniging kent regels en afspraken, over 
allerlei onderwerpen. Regels moeten gehand-
haafd worden. Want geen handhaving is chaos. 
De controle op de naleving van die afspraken, 
maar ook de daarmee verbonden correspond-
entie is een tijdrovende en intensieve klus. 
Tientallen uren vrijwilligerswerk, overigens met 
als dank vaak geen blije gezichten.
Onderhoud van materiaal en materieel (machines) 
is iets wat altijd maar door gaat. Gelukkig zijn er 
op Amstelglorie mensen bereid om deze taken 
op zich te nemen.
Een aantal mensen zijn zaterdags actief om het 
transport van al het afval, de takken, het blad, 
het gras en schoffelvuil, geproduceerd tijdens 
de werkbeurten, af te voeren.
En ook de Hemkerhof en de Proeftuin zijn 
plekken waar, naast de werkzaamheden verricht 
in het kader van het “gemeenschappelijk werk”, 
vrijwilligers actief zijn.
En ten slotte, het bestuur en de commissies zijn 
ook vrijwilligers. De “verenigingsadministratie”, 
de “financiële administratie”, “contacten met 
overheidsinstanties” en “contacten met andere 
verenigingen en instanties”; een park als Amstel- 
glorie kan alleen goed functioneren dankzij de 
inzet van veel vrijwilligheid en de bereidheid 
van mensen om deze taken op zich te nemen.
Ik wil ten slotte afsluiten met een mutatie in het 
team van de WBC. Frank de Bruyne heeft zeven 
jaar in de Werk- en Beplantingscommissie zeer 
consciëntieus de taak van werkvoorbereider/
werkuitdeler verricht. Tot onze spijt heeft hij de 
commissie verlaten om meer tijd te kunnen 
besteden aan andere leuke dingen. Dank en 
respect voor alles wat hij heeft gedaan is hier 
op zijn plaats. Frank gaat, Daan Uttien en John 
Mos komen in zijn plaats. U zult nog van hen 
horen. Wij heten hen van harte welkom.

Wim Hemker

Jaarverslag 2014 werk- en BeplantIngscommIssIe
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Beste tuinders, 

2015 is natuurlijk alweer enkele maanden 
begonnen maar nu het water weer op de kraan 
staat en het voorjaar is begonnen, begint nu 
ook het nieuwe tuinjaar.
Het afgelopen jaar is het inloopspreekuur 
(iedere eerste donderdag van de maand) goed 
door u bezocht. Enkele opvallende onderwerpen 
zijn geweest:
- Trampolines
- Creatieve schuurtjes
- Nieuwe bouwmaterialen
Over trampolines is de afspraak gemaakt dat 
deze zijn toegestaan op eigen tuin. Ook het 
verhoogde vangnet wat soms op de trampoline 
geplaatst wordt is toegestaan. Echter zodra de 
trampoline niet meer wordt gebruikt dient deze 
verhoging van de trampoline verwijderd te 
worden zodat deze niet onnodig in het zicht blijft 
staan. Als u dus aan het eind van de dag weggaat, 
of de kinderen gaan weg, haal dan het opstaande 
verhoogde vangnet eraf.
Creatieve schuurtjes (denk hierbij aan onder-
grondse schuurtjes of afwijkende vormen) 
worden niet toegestaan op Amstelglorie. Het zijn 
ontzettend leuke ontwerpen, maar het beleid is 
dat we alles universeel houden.Voor nieuwe 
bouwmaterialen is het altijd verstandig om 
informatie in te winnen bij de bouw-commissie 
op het inloopspreekuur of stuur een email naar: 
bouwcommissieag@gmail.com
En natuurlijk ook voor een verbouwing of voor 
advies over onderhoud kunt u altijd even bij de  
BC langskomen.
Enkele onderwerpen waar wij als bouwcommissie 
extra op letten dit jaar zijn:

- Gas aansluiting en installatie
- Tuinhekjes
- Tuinnummers
- Afdekken van daken met plastic zeil.
De controle van gas aansluitingen staan elk jaar 
hoog op onze lijst. In verband met veiligheid is 
het uitermate belangrijk dat de gasslangen op 
tijd vernieuwd worden. Kijk zelf goed op de 
slang welke informatie er gegeven wordt over 
de vervanging van de slang. Deze mag nooit 
ouder zijn dan vijf jaar. Uw gaskist mag niet op 
slot zitten op last van de brandweer. De gaskist 
moet aan de onderzijde voorzien zijn van 
ventilatiegaten. 
Als u geen jaartal op uw slang vindt, dan is dat 
een teken dat deze al lange tijd niet meer 
geschikt is om te gebruiken. Als u zelf geen gas 
gebruikt, maar wel een gasslang heeft, snijd 
deze dan zelf los, zodat verwarring wordt 
voorkomen. Onze gascommissie is nog ieder 
jaar vele uren kwijt aan het informeren en 
herstellen van gevaarlijke situaties. Let ook op 
dat u een degelijke veilige gaskist heeft, die de 
gasflessen afdoende beschermen.
Tuinhekjes dienen op elke tuin aanwezig te zijn. 
Zorg alstublieft dat uw tuinhekje er verzorgd 
uitziet en dat deze is voorzien van uw tuinnummer. 
Het nummer graag echt duidelijk op uw tuinhekje 
plaatsen, zodat het gewoon vanaf een trekker 
goed te zien is.
Afdekken van daken met plastic zeilen is natuurlijk 
in sommige situaties een goede manier om een 
plotseling lekkage te kunnen stoppen. Graag 
zouden wij willen zien dat deze zeilen dan ook 
op deze manier gebruikt worden. Wij adviseren 
met nadruk om alleen donker groen zeil als 
tijdelijk afdekzeil te gebruiken. Er is een groeiend 
aantal daken die voor langere tijd ontsiert worden 
door deze zeilen. Graag zien wij dat deze zeilen 
maximaal drie maanden op een dak liggen en dat 
het probleem van het dak binnen die termijn is 
opgelost. U moet zich ook realiseren, dat het 
afdekken van het dak met een plastic zeil het 
regenwater wel tegenhoudt, maar voor het 
houten dakbeschot is dit zweten onder het 
plastic nooit goed!
Wij hopen uiteraard dat wij in 2015 weer een 
heerlijk tuin seizoen tegemoet gaan.
Natuurlijk met heel veel tuin plezier, maar ook 
met heel veel onderhoud aan uw huisje plezier!
Met vriendelijke groet,
 
De bouwcommissie

verslag 2014 BouwcommIssIe
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Jaarverslag 2014 Joc
2014 was weer een druk en gezellig seizoen met 
alle activiteiten en Muziek op nr. 7.
Helaas zijn het bloemschikken en de schilderclub 
gestopt, maar dit gemis wordt opgevangen door 
de nieuwe crea-bea avond op de donderdagavond, 
waar iedereen iets creatiefs kan doen, schilderen, 
breien, naaien, sieraden maken enz. Iedereen is 
welkom, graag wel materiaal meenemen.

Ook hebben we op initiatief van een tuinder 
meegewerkt aan het uitzetten van een kunstroute 
op Amstelglorie op 20 en 21 juni.

Dus heeft u een idee voor een activiteit op Amstel-
glorie, laat het ons weten, dan kijken we wat 
mogelijk is. We denken ook na over gezamenlijk 
koken en eten. Lijkt u dat wat, laat het ons 
weten op joc@hotmail.com.

Er zijn er heel wat muffins en appeltaarten 
gebakken om een nieuw tafelvoetbal te bekostigen, 
iedereen nogmaals bedankt voor hun aankoop.

Ook hebben we de bar ook een opfris beurt 
gegeven, deze ziet er nu fris, en bloemig, uit.

Op woensdagmiddag waren er de kinderactiviteiten. 
Ook zijn de Paashaas en de Sint in 2014 weer op  
Amstelglorie geweest. Ook het seizoen 2015 
zullen zij Amstelglorie weer bezoeken.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om te helpen in de bar en de 
keuken. Meld je aan op joc@hotmail.com

Namens het JOC een mooie zomer met veel 
gezelligheid gewenst,
Sonja en Joyce 

Verslag HemkerHof 2014
Hoera, het is weer lente op Hemkerhof!
Na de grote voorjaarsschoonmaak is het nu 
wachten op al het lekkers en moois dat straks 
de grond uit gaat komen. Sommige gewassen 
laten al voorzichtig hun hoofdjes zien. Zoals het 
er nu uitziet belooft dit jaar een mooie oogst  
te worden voor zowel groenten, kruiden als 
(pluk)bloemen.

Dit alles is mogelijk gemaakt door ons fantastische 
nieuwe team! Iedereen is verantwoordelijk voor 
een bepaald project en kan dat naar eigen inzicht 
en tijd verwezenlijken. Dit systeem blijkt goed  
te werken. 

Helaas moeten we ook afscheid nemen van 
enkele leden. Linder en Alex gaan ons tuinpark 
verlaten. Bij dezen willen we beiden hartelijk 
bedanken voor hun inbreng in Hemkerhof de 
afgelopen jaren. Zeker de workshops permacultuur 
waren een groot succes. We hebben veel van hen 
geleerd en zullen dit ook zeker blijven toepassen  
op Hemkerhof. Wij wensen Linder en Alex veel 
succes in Brabant!

Met het nieuwe team gaan wij uiteraard door 
met natuurlijk tuinieren. Onze doelstelling dit 
jaar is in eerste instantie de scholen te kunnen 
voorzien van eigen verbouwde producten, dat 
alle ingrediënten ter plekke geplukt en geoogst 
kunnen worden. Daarnaast zullen we ook een 
proeverij en andere activiteiten organiseren. 
Dus let op de aanplakbiljetten! Hemkerhof 
activiteiten zijn nu eenmaal afhankelijk van  
het weer.
Hemkerhof is op 23 mei (van 11.00-14.00 uur) 
gastvrouw van de plantenruildag (initiatief van 
een tuinder). Ook is Hemkerhof onderdeel van 
de kunstroute op 20 en 21 juni. Koken is immers 
een kunst. Dus naast fraaie objecten trakteren 
wij iedereen ook op een hapje en een drankje. 

Namens alle medewerkers van Hemkerhof een 
heel mooi tuinseizoen toegewenst!
Louise Maks en Sandra Kan
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Om te beginnen: de tuin heeft er, mede dankzij 
het fantastische weer, dit afgelopen seizoen 
prachtig bijgestaan. En onze gasten hebben het 
beste weer van de wereld gehad.
Er was een gast die al eeuwen met haar man op 
Amstelglorie kwamen logeren. Helaas overleed 
haar man vlak voor het seizoen. Ze is op aan-
dringen en begeleiding van haar dochters toch 
gekomen, en heeft een heerlijke week gehad.
Rita’s Reisburo heeft ook weer leuke gasten 
gestuurd. Bijvoorbeeld de jongen die op de 
playback show Michael Jackson speelde. Deze 

familie heeft geloof ik met alles meegedaan, 
behalve het grote ontbijt, dat was te vroeg voor 
de kinderen na de late zaterdagavond.
Er moeten ook appelliefhebbers zijn geweest. 
Op een zaterdag bleek er zo’n 5/7 kilo appels 
van de boom verdwenen. En ze waren nog niet 
eens rijp...

We gaan er weer een mooi jaar van maken.

Namens het hele team, Fredu Samethini,  
coördinator

verslag logeerhuIs 2014

Op zondag 19 oktober vond sinds lange tijd 
weer een introductiebijeenkomst plaats voor 
nieuwe tuinders op Amstelglorie. In het verleden 
werden dit soort middagen twee keer per jaar 
georganiseerd. De klad kwam er een beetje in, 
maar de introductiebijeenkomst is nu weer 
terug van weg geweest! De middag was er op 
gericht nieuwe leden wegwijs te maken op het 
tuinpark, om op een laagdrempelige manier 
kennis te maken met alle facetten van het park. 
Tegelijkertijd was het voor de verschillende 
Commissies van Amstelglorie een mogelijkheid 
zich te presenteren aan nieuwe leden. Hiermee 
hopen we een basis te leggen voor betrokkenheid 
bij het vele werk dat op Amstelglorie verzet wordt. 
Er waren ongeveer 25 mensen die in de afgelopen 
jaren een tuin hebben gekregen aanwezig. 

De middag startte in het clubhuis met koffie/
thee en koek en een kennismakingsrondje. 
Daarna zijn we een wandeling gaan maken over 
Amstelglorie onder leiding van Wim Hemker. 

Tijdens de rondleiding kregen de nieuwe leden 
allerlei tips om eigen- en algemeen belang te 
kunnen combineren: hoe hoort een heg eruit te 
zien, het hoe en wat over de openbare kruiden-
tuin, kennismaking met de kweektuin etc. Ook 
heeft imker Tine de Lange iets verteld over de 
bijenkasten. Na terugkomst presenteerden de 
verschillende commissies zich en was er de 
mogelijkheid vragen te stellen. 

Het is de bedoeling dat we nu weer vaker dit soort 
bijeenkomsten gaan organiseren. Zodra er 
voldoende nieuwe leden zijn bijgekomen, zullen 
we een volgende bijeenkomst inplannen. In de 
tussentijd willen we de informatie die verteld  
is tijdens de bijeenkomst ook op filmpjes gaan 
vastleggen, zodat via de website iedereen 
toegang heeft tot de info. 

De ‘nieuwe-leden-werkgroep’, Danielle, Mila, 
Tine en Mineke

nIeuwe-leden-werkgroep 
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kapvergunnIng aanvragen

schoon en helder water op amstelglorIe... 
hoe doen we dat ?

Vanaf heden tot en met 31 juli 2015 kunt u weer 
een kapvergunning voor bomen aanvragen.  
Het formulier hiervoor vindt u op de website.  
U kunt het ingevulde formulier per e-mail 
sturen naar het bestuur, vvamstelglorie@gmail.
com, of u kunt het ingevulde formulier in de 
brievenbus bij het clubhuis doen. 

Een kapvergunning is vereist voor bomen die 
op een hoogte van 1,30 meter een stamdikte 
hebben van 10 cm of meer. 

Veel bomen zijn zaailingen, en blijven groeien. 
Heeft u in uw tuin spontaan opgekomen essen, 
berken, elzen, o.i.d., die op 1,30 meter hoogte 
nog geen 10 cm in stamdikte zijn, dan kunt u 
deze (relatief kleine bomen) zelf weghalen met 
wortel en al en vermijdt u eventuele problemen 
met geweigerde vergunningen in de toekomst. 

Een aanvraagprocedure neemt al snel 13 weken 
in beslag. In het tuinseizoen, van half maart tot  

eind september, mag er op Amstelglorie niet 
gekapt worden. U blijft tijdens de aanvraag-
procedure verantwoordelijk voor het onderhoud 
van de boom. Wanneer we van het Stadsdeel Oost 
bericht hebben ontvangen over de aangevraagde 
kapvergunning, dan krijgt de tuinder daarover 
zo snel mogelijk bericht.

De kosten voor het aanvragen van een kap-
vergunning zijn de leges die het Stadsdeel in 
rekening brengt (de hoogte van het bedrag 
hangt af van het aantal kapvergunningen dat 
tegelijkertijd wordt aangevraagd voor Amstel-
glorie, €10-€60 per boom). De tuinder is zelf 
verantwoordelijk voor het kappen van de boom. 

Het kappen van een boom zonder kapvergunning 
is niet toegestaan. Het bestuur maakt hiervan 
altijd melding bij de afdeling handhaving van het 
stadsdeel. Het stadsdeel geeft de overtreding 
door aan het openbaar ministerie, die vervolgens 
een boete kan opleggen.   

U las het al in het blaadje van de bond. De water- 
kwaliteit op de volkstuincomplexen laat ernstig 
te wensen over. De waterbeheerder Waternet 
heeft gemeten dat het water dat wij als volks-
tuinders lozen vijf tot tien keer zo veel fosfaten 
en nitraten bevat als volgens de nieuwe Water-
richtlijn is toegestaan voor nota bene de boeren. 
Voor natuurgebieden is de norm nog veel strenger. 
In de stad is de waterkwaliteit de laatste jaren 
juist sterk verbeterd. Zozeer zelfs dat ook 
Maxima het een paar jaar terug aandurfde om 
een duik in onze grachten te nemen. Maar op 
ons volkstuincomplex zien we een groot deel van 
het jaar onze sloten bedekt met een dik pak kroos 
en algen. En als na de veel te zachte winters van 
tegenwoordig dat kroosdek eindelijk is afgestorven, 
wie kan dan nog de bodem van zijn slootje zien? 
Slib, prut en afgevallen blad in bruin, troebel 
water, waar bijna geen visje het meer uithoudt. 
We hebben last van obesitas. En zoals ook 
daarbij elk pondje door het mondje gaat, gaan 
ook onze tuintjes gebukt onder onze overdadige 
mestgift. Van al het voedsel dat we opbrengen 
met iedere 20 kilozak bemeste tuinaarde, 
verdwijnt het overgrote deel...... ja u raadt het al: 

in het water van onze slootjes. We overvoeren 
onze van zichzelf al zo vruchtbare grond, want 
ja, iedereen wil toch het beste voor zijn plantjes? 
Maar ja, is dit ook wel het beste voor onze 
omgeving? In ieder geval niet voor het waterleven 
op Amstelglorie en voor de rivier de Amstel 
waarop we afwateren.
Dus zullen we moeten lijnen en afvallen. Hoe gaan 
we dat doen? Wie het weet mag het zeggen. 

Hoe kunnen we in dit Jaar van de Bodem bruikbare 
manieren vinden om te tuinieren zonder extreme 
mestgift? Hoe krijg je een efficiënte voedsel-
kringloop op gang in je eigen tuin door te 
composteren? Hoe werk je als tuinder samen 
met de kleine beestjes en organismen die in je 
grond zitten? Hoe laat je hen het werk doen 
zonder ze te overvoeren en heb je toch het 
jaarrond een mooie tuin? 

Wilt u reageren? Mail uw reactie naar  
vvamstelglorie@gmail.com

Martin van Camphuijsen en Helma van Pijkeren 
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Afgelopen jaar zijn de paden weer hersteld en 
met grind bestrooid. Ook veel van de kleine 
zijpaden zijn aangepakt in samenwerking met 
de werk- en beplantingscommissie. Ook het 
komende jaar zal er weer grind over de paden 
gaan. Op de werf is een nieuwe dieseltank 
gekomen die aan de huidige normen voldoet. 
De oude dieseltank is opgeruimd en afgevoerd. 
Er is voor voldoende compost, zand en aarde 
gezorgd en onze eigen composthoop is geregeld  
op de schop gegaan. Er zijn veel hand-en-
spandiensten verleend bij de werkbeurten en 
ook onder andere bij het plaatsen van nieuwe 
beschoeiingen door de firma Zeldenrijk. 

 
De bomengroep heeft voor kapvergunningen 
gezorgd en de leden hebben ook dit jaar weer 
in hun vrije tijd de bomen op het openbare deel 
van het tuinpark waarvoor een kapvergunning is  
afgegeven gekapt en afgevoerd. In 2015 zal 
het aanvragen van de kapvergunningen zoals 
vanouds weer worden aangevraagd door het 
bestuur, maar de mannen van de bomengroep  
zullen ook in de kapperiode 2015/2016 weer 
klaar staan om de bomen op het openbare deel  
van Amstelglorie te kappen en af te voeren
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Nelen, Peter Brouwer en Erik van Hagen 

verslag Infra 2014

Van eind maart tot half oktober 2014 heeft de 
inkoop prima gedraaid. 
De omzet steeg van € 12.000 naar € 15.000. De 
baten voor Amstelglorie bedroegen zo’n € 3.000 
euro. Elders in dit blad vindt u de balans en staat 
van baten en lasten.

De inkoop wordt gerund door Henk Lange  
als bedrijfsleider-inkoper en Joop Moes als 
administrateur-machinist. 

Daarbij hebben we onschatbare hulp gekregen 
van Peter Brouwer bij het rondbrengen/sjouwen 
van alle zakken aarde, zand, compost etc etc.
Gedurende de eerste weken hebben we gelukkig 
ook assistentie van Jos Nelen gekregen, die met 
tractor en kiepkar grote hoeveelheden in enorm 
tempo wist rond te brengen. Ook al in begin 
2015 hebben we daarvan kunnen profiteren. 

Het achter-de-schermen werk dat Henk Lange 
verricht is voor velen onbekend, maar omvat 

het bestellen, ontvangen en plaatsen van al die 
zakken op pallets. Tijdens de verkoopuren is hij 
ook vraagbaak voor de klanten. 

Achter de toonbank hebben we ook het afgelopen 
seizoen de dames Kalmthout, Horzinek, Heijkoop 
en Dullemond kunnen strikken, die bij toerbeurt 
de klanten bedienen en de kas beheren. Dames 
allemaal hartelijk dank en in 2015 zijn ze alle vier 
weer in bedrijf. 

Lang niet alle tuinders zijn bekend met de inkoop. 
U kunt ook tuingereedschap en andere handige 
tuinhulpen zoals netten, worteldoek, ronde 
palen, butagasslang, meststoffen en nog veel 
meer bij ons aanschaffen.

Tot ziens in de inkoop.

De inkoop

Verslag inkoop 2014
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2014 Was het twaalfde jaar dat er schoolklassen 
naar Amstelglorie kwamen voor een natuurles. 
Je hoort als begeleider al dat kinderen eraan 
komen, als ze nog op de Jan Vroegopsingel 
lopen. Omdat tramlijn 25 net was opgeheven, 
was de reis naar Amstelglorie voor sommige 
scholen lastig. De kinderen, de leerkrachten en 
de ouders waren enthousiast. Dat weten we, 
want de leerkrachten vullen een vragenlijstje in 
over de les die ze met de kinderen hebben gehad. 
Het weer werkte in het voorjaar van 2014 heel erg 
mee. Na elke les was iedereen blij: de kinderen, 
de leerkrachten, de ouders en de medewerkers 
van Amstelglorie. Voor sommige ouders was 
niet alleen het tuinpark een openbaring, maar 
ook de inhoud van de lessen: één moeder dacht 
dat wij bij de les voor kleuters verkleed als 
kabouters een toneelstukje zouden gaan opvoeren. 
De scholen zetten soms een verslag met foto’s van 
hun bezoek aan Amstelglorie op hun internet-
pagina. Er kwamen verzoeken binnen voor de 
recepten van de gerechten die de kinderen 
hadden gemaakt bij de kruidenles. De kinderen 
doen veel zelf tijdens de lessen, zoals groenten 
en kruiden snijden, afwassen, 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 belang-
stelling is groot en het enthousiasme van de 
tuinders van Amstelglorie ook. We hoefden in 
2014 geen scholen teleur te stellen. 
Er zijn 20 klassen van vier scholen geweest: de 
Anne Frankschool, de Dongeschool, de School 
van Maas en Waal en de Sint Catharinaschool. 
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 middenbouwkinderen, en 
de les over bijen voor de bovenbouwkinderen. 

De eerste twee zijn op en rond het speelveld, de 
kruidenles is op de Hemkerhof en de bijenles is 
op de proeftuin. In 2014 waren er 12 kabouter-
lessen, 1 les over bomen en diertjes, 1 bijenles en 
6 kruidenlessen. Dat is een heel andere verdeling 
dan in het jaar 2013, maar dat is niet erg, want 
we kunnen aan de wensen van de scholen 
voldoen met de medewerkers van Amstelglorie. 
Het gaat goed met de medewerking van onze 
tuinders. In 2014 deden er 18 mensen van 
Amstelglorie mee. Er zijn vaste afspraken 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. Gelukkig was 
het voetbalveld vlak, droog en begroeid (met 
dank aan de mensen die het egaliseerden), 
precies voordat daar de 13 lessen begonnen. 
Zoals elk jaar was er na de laatste les een 
bijeenkomst met de medewerkers, waar de 
evaluaties en de ideeën en suggesties voor het 
volgende jaar zijn besproken. Eén daarvan is dat 
er nu een vaste groep is voor de lessen op het 
speelveld (Kabouterpad en Diertjesles). Er hebben 
zich twee nieuwe medewerkers opgegeven. 
De natuureducatie heeft ook meegewerkt aan 
de stippenherkeuring voor natuurvriendelijk 
tuinieren die dit voorjaar is geweest. De natuur-
lessen voor de scholen werden als project binnen 
Amstelglorie goed beoordeeld. Jammer genoeg 
hielp dit niet bij de totaalbeoordeling. Natuur-
educatie is een vaste waarde voor Amstelglorie. 
Dat geeft maar weer eens aan dat het niet 
alleen goed is om nieuwe projecten op te 
starten, maar dat het net zo belangrijk is om 
goede projecten vol te houden. En dat is zeker 
niet eenvoudig. 

Namens allen, 
Ronald Hamel, tuin 43

De tuinders die in 2014 meewerkten aan de 
natuurlessen zijn: Annette Apon, Katja van den 
Berg, Bertjan Doosje, Hilde Huizenga, Paul 
Donker Duyvis, Annette Förster, Jacqueline 
Grootkerk, Rinie Hamel, Ronald Hamel, Elma 
van Imhoff, Tine de Lange, Joyce Maas, Geertje 
Mellema, Helen Metzelaar, Eva Piet, Annelies 
Sinke, Cees Spruit en Willemijn Visser.

natuureducatIe amstelglorIe 2014 
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hoe vergIng het de BIJen op amstelglorIe In 2014?
het voorJaar
Na de zachte winter begonnen de koninginnen 
al in januari eitjes te leggen. Wij zagen de 
werksters als gekken vliegen om genoeg stuif-
meel te halen. Stuifmeel (eiwitten) is onontbeerlijk 
voor de eerste levensfase van de larven. De 
vroegbloeiende hazelaar, kerstroos, winter-
akonieten, sneeuwklokjes en krokussen zijn  
de eerste aanbieders van het jaar!

voorJaarsInspectIe
Pas als het boven de 14° is mogen wij kort de 
kasten in voor de voorjaarsinspectie. Alle vijf 
bijenvolkjes hadden deze zachte winter overleeft. 

Zomer
In de zomer vermeerderen bijenvolken zich 
explosief. De bijenkast wordt te vol en een deel 
van het volk gaat zwermen. Deze afsplitsing 
wordt door het bijenvolk zelf in gang gezet. De 
bijen bouwen moerdoppen waar de koningin 
eitjes in legt. De larf die uit zo’n eitje komt 
wordt gevoerd met koninginnengelei (rijk aan 
stuifmeel) en na 16 dagen kruipt hier een 
nieuwe koningin uit.
Zodra de oude koningin in de gaten heeft dat 
er een nieuwe koningin op komst is, bereidt zij 
zich voor op vertrek met de helft van het volk. 
Er vindt een selectie van bijen plaats zodat alle 
functies vervult kunnen worden. Deze bijen vullen 
hun honingmaag en hebben dan voor een paar 
dagen genoeg voedsel. Een overlevingspakket 
voor de reis naar een nieuwe bestemming!

Bij de Bijenberg hadden wij tweemaal een zwerm 
en beide zwermen landen in een conifeer in 
Cisca’s tuin. Het is een waar spektakel als zo’n 
20,000 bijen de sloot oversteken. O.a. Ronald 

Hamel, zijn kleinzoon, Anouk en Luna zagen het 
gebeuren. Als de zwerm eenmaal neerstrijkt en 
in een tros om de koningin hangt, keert de rust 
terug en gaan een paar verkenners op zoek 
naar een nieuw onderkomen. De imker die er 
snel genoeg bij is, kan de bijen opvangen in  
een korf en ‘s avonds in een schone bijenkast 
gieten. Afgelopen jaar werd Cisca twee maal 
verrast door een zwerm. Terwijl wij rondliepen 
in witte pakken, liep Cisca doodgemoederd in 
haar korte broek door haar tuin te wandelen. 

educatIe en kennIsoverdracht

Het hele jaar door waren bezoekers welkom  
bij de Bijenberg voor informatie en kon men  
de bijen in de demonstratiekast bekijken.  
De Catharinaschool is met groep 6 op  
bezoek geweest.
Speciaal voor de tuinders van Amstelglorie 
hebben wij een Introductiecursus Bijen van drie 
bijeenkomsten in het Clubhuis gegeven. Deze 
cursus werd met veel enthousiasme gevolgd. In 
2015 willen wij weer een cursus geven waarin nu 
ook het leven van de wilde bijen en hommels 
aan bod komt.

De bijenkorf waar de tros in opgevangen is Attributen van de imker
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greenpeace rapport
In april 2014 verscheen een rapport van Green-
peace over gifplanten in tuincentra. Dit rapport 
heeft veel stof doen opwaaien onder tuincentra, 
maar ook onder de tuinders die regelmatig 

plantjes kopen bij deze centra.
Meer informatie over dit rapport is te vinden op 
internet. N.a.v. het rapport zijn wij op de Bijen-
berg begonnen met een actie om biologische 
zaden te verzamelen en via de TOKO te verkopen. 
Het pakketje zaden van 2014 stelde teleur qua 
samenstelling, maar in maart 2015 kunt u
biologische zaden via de TOKO, de Inkoop en 
tijdens Plantjesdag kopen voor een luttel bedrag. 
Zie de borden! Foto: Katja en Jet lezen zaden!

open ImkerIJdag
De Open Imkerijdag was op Zondag 13 juli van 
13.00 tot 16.30 uur in het clubhuis. Het was een 
drukte van jewelste met zo’n 80 bezoekers. Er 
was veel te zien, te doen, te proeven, te ruiken, 
te lezen en mee te nemen. 

Verslag van de Bijenberg door Tine de Lange

Er is weer heel wat afgehakseld in het winter-
seizoen 2014-2015. Omdat we slechts 2 ploegen 
ter beschikking hadden kon pas na half april 2015 
het sein “Snoei meester’ en waren de laatste  
hopen verdwenen.
De hakselaars zijn inmiddels allen in hun 3e jeugd 
aangekomen, dus is er een langere recuperatietijd 
nodig. Daarbij was het vaak te nat om de machine 
te laten draaien. Gelukkig is er in maart/april 2015 
ook tijdens de werkbeurten gehakseld, dat gaf 
veel lucht. 

De machine draaide zonder problemen, be-
houdens enkele momenten van zwakte, die 
dankzij Jos Nelen snel verholpen waren.

Dank aan de heren Hamel, Tenthoff, De Lijser,  
De Ruiter, Drischman, Moes en natuurlijk Erik van 
Hagen voor de leiding bij de werkbeurten in het 
begin van 2015.

Hoe het volgend seizoen zal gaan, is in nevelen 
gehuld. Het hakselseizoen zal anders georganiseerd 
moeten worden. Beste mensen, we zijn opzoek 
naar mensen om in de winter te hakselen om de 
huidige hakselploegen aan te vullen. U kunt een 
e-mail sturen naar vvamstelglorie@gmail.com om 
uw interesse te laten weten. Ter informatie, u kunt 
deel uitmaken van de hakselploeg voor uw 
werkuren, maar er wordt wel van u verwacht dat 
u tijdens het hakselseizoen iedere twee weken 
een dagdeel hakselt met een hakselmaatje. Per 
saldo bent u dan meer uren kwijt dan de luttele 
18 uren per jaar die verplicht worden gesteld. 
Maar het tuinpark heeft nieuwe hakselaars nodig, 
uw inzet en tijd wordt zeer op prijs gesteld. 

verslag hakselcomIte 2014
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werkrooster 2015

groep tuinnrs periode 1 periode 2 periode 3

A - blauw 1-114 7-3 4-4 2-5 6-6 4-7 1-8 5-9 3-10 31-10

B - groen 115-179
194-242

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

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

21-3 18-4 16-5 20-6 18-7 22-8 19-9 17-10 14-11

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

28-3 25-4 30-5 27-6 25-7 29-8 26-9 24-10 21-11

 
Er zijn in 2015 geen werkbeurten op 23 mei en op 8 augustus.

 
Per tuinder zijn er negen werkbeurten, die worden verdeeld over drie duidelijke periodes.

De eerste periode is van 7 maart t/m 30 mei. 
De tweede periode is van 6 juni t/m 29 augustus. 
De derde periode is van 5 september t/m 21 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. Kun je een werkbeurt 
niet maken op de datum van je eigen rooster, dan kun 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. 
U dient tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn, in geëigende kleding, schoeisel en eventueel 
handschoenen.

Let op: U mag wel iemand anders sturen om een werkbeurt voor uw tuin te vervullen, maar 
het is niet toegestaan om iemand mee te nemen, om zodoende twee werkbeurten tegelijk te 
vervullen.


