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TERUGBLIK OP LEDENVERGADERING

De ledenvergadering van 11 mei was met 72
stemgerechtigde tuinders druk bezocht.
Kritische vragen werden gesteld bij de
kascontrole en bij het nieuwe huishoudelijk
regelement.
De kascontrolecommissie had de financiën
van Tigeno gecontroleerd en in orde
bevonden. Maar door persoonlijke
omstandigheden was de kascontrolecommissie niet in de gelegenheid geweest
om de opgestelde goedkeuringsverklaring te
ondertekenen vóór de ledenvergadering. Met
als gevolg dat de tuinders op 11 mei geen
decharge konden verlenen aan het bestuur
voor het gevoerde financiële beleid.
Inmiddels heeft de kascontrolecommissie de
verklaring ondertekend.

Wij verzoeken alle tuinders vriendelijk om nu
al volgens deze nieuwe richtlijn te leven. Als
iedereen bij het barbecueën rekening houdt
met de buren, dan is het prettig vertoeven
op ons mooie tuinpark voor ons allemaal.
DRUKKNOP TOEGANGSHEK

Vanaf 1 juni tot en met 31 augustus is het
centrale toegangshek weer dagelijks geopend
van 10:00 tot 20:00 uur. Buiten deze tijden is
de elektrische sleutel nodig om het hek te
openen.

HOUTKACHELS

Verder is er in de vergadering uitgebreid
gediscussieerd over houtkachels en
barbecues. Onzorgvuldig gebruik zorgt voor
overlast en klachten van andere tuinders.
In het huishoudelijk regelement zal daarom
een artikel worden opgenomen, dat in het
tuinseizoen geen houtkachels mogen worden
gebruikt. Maar er is rekening gehouden met
wat er is ingebracht in de ledenvergadering.
De verbodsperiode zal worden beperkt tot
de periode van 15 mei tot 1 september.

Vanwege de veiligheid wordt er een
drukknop aangebracht aan de binnenzijde
van het hek. Iedereen kan dan met een druk
op de knop het hek openen en ons
volkstuinpark verlaten, zonder sleutel. Dat
kan in noodsituaties belangrijk zijn en zelfs
levens redden.
Bij het toegangshek hangt een camera, die
registreert wie ons tuinpark in en uit gaat.

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
Na drie seizoenen penningmeester geweest te zijn, is
het tijd voor een ander om het stokje over te nemen.
Ik beëindig mijn werkzaamheden per 1 oktober a.s.,
maar ben zeker bereid om achter de schermen het
bestuur te ondersteunen bij administratieve taken als
zij dat wenselijk acht.
Dat betekent dat er een volledig nieuw dagelijks
bestuur aangesteld moet worden. We zoeken namelijk
nog steeds een voorzitter en ook de 1e secretaris
Cora Kuin zal haar werkzaamheden beëindigen.

BESCHOEIING

Tuinders zijn verplicht om de eigen
beschoeiingen goed te onderhouden en/of te
vernieuwen. Dit staat in artikel 6b van het
Tuinreglement van de Bond. In eerdere
vergaderingen is uitgebreid gesproken over
deze richtlijn. Vernieuwen is dus de
verantwoordelijkheid en voor rekening van
de tuinders.
Bij verkoop van een tuin worden huisje,
beplanting, bestrating én beschoeiing
getaxeerd. De taxatiewaarde is afhankelijk
van de kwaliteit en onderhoudsstaat van de
beschoeiing en maakt deel uit van de
verkoopprijs.
In het verleden heeft het toenmalige bestuur
bij een aantal tuinen nieuwe beschoeiing
aangebracht voor rekening van onze
vereniging. Het bestuur zal voor deze tuinen
een speciale financiële regeling treffen: bij
verkoop van de betreffende tuinen gaat de
opbrengst van de beschoeiing níet naar de
verkopende tuinder, maar vloeit het
taxatiebedrag terug in de kas van Tigeno.

Wij als bestuur zijn van mening dat we in de afgelopen
drie jaar, voor een groot deel met toenmalig voorzitter
Edwin Braam, de nodige stappen hebben gezet voor
een beter en mooier park.
Een overzicht van onze acties:
- Elektronisch sleutelsysteem hoofdingang
- Bewegwijzering Tigeno (gesponsord, gekregen)
- Verbouwing kantine 1e fase
- Nieuw zitmeubilair kantine
- Nieuwe terrasstoelen (gesponsord, gekregen)
- Eerste 170 meters beschoeiing buitensingels
aangelegd (verwachte levensduur 30-50 jaar)
- Opdracht gegeven voor kantineverbouwing fase 2 in
september (vloer van bestuur- en commissiekamer)
- Verkrijgen van € 8000,- subsidie van de gemeente
Amsterdam voor aanplant/onderhoud bomen
Ook in financieel opzicht staan we er goed voor.
Eind 2016 hadden we algemene reserves (een soort
calamiteitenfonds) van € 67.000, - Eind van dit jaar zal
dat ongewijzigd zijn en er is ook geen noodzaak dat uit
te breiden.
Eind 2016 hadden we bestemmingsreserves,
gebaseerd op een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP),
van € 114.000, - Eind van 2019 verwacht ik dat daar
een bedrag van ca. € 150.000, - in zal zitten. Ook dat
bedrag wordt onderverdeeld naar allerlei
bestemmingen en reserves conform het MJOP. We
laten als bestuur dus een gezonde vereniging achter.
Kortom, meld u aan als voorzitter, secretaris of
penningmeester en ook voor de Kascontrolecommissie
hebben we een nieuw lid nodig. Meer informatie is
verkrijgbaar bij het bestuur.
Ik wens een ieder een prachtige zomer met heel veel
tuinplezier!
Jan Piet Jacobi

