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Van de voorzitter
De Corona schijnt op de terugweg te zijn, het zou mooi zijn
als alles weer kan, maar we moeten nog steeds alert zijn:
de 1,5 meter moet nog steeds, dus met z'n allen in de
kantine vergaderen kan nog steeds niet.

Het bestuur heeft dan ook weer een vergadering uitgeschre
ven die net als vorig jaar per e-mail en post wordt gedaan,
binnenkort worden de stukken opgestuurd en dat gebeurt
ook via de stuifmail, de datum is 28-08-2021 net als vorig jaar
vindt u de uitleg in het krantje en per stuifmail hou dit dus
goed in de gaten. Ik hoop dan ook dat er weer veel tuinders
reageren, want de tuin is toch van ons allemaal.

Het bestuur hoopt dat de begrotingsvergadering wel ge
houden kan worden in de kantine.

Inmiddels hebben we een zeer gezellige BBQ gehad, waar
veel tuinders aanwezig waren, dit was allemaal buiten en
er werd getest met de nieuwe corona check, dus het kon.
De complimenten aan Annemarie en Martijn want het was
prima verzorgd, Henk en Theo achter het buffet het was weer
even ouderwets gezellig.

Er zijn ook 3 tuinhuizen verkocht, Good old Ome Arie is er
mee gestopt, hij was 1 van de eerste die op ons complex
kwam, Ome Arie het ga je goed.

De tuincommissie heeft een rondje over het park gedaan
en heeft gekeken naar de tuinen en het groen wat uit de
tuin komt groeien, er zijn inmiddels ook e-mails naar de
desbetreffende tuinders gestuurd, het is de bedoeling dat
u ervoor zorgt dat dit niet op de paden komt, dus snoei het
op tijd, onderhoud is belangrijk.

Er was ook een nachtvlinder excursie die was op het sport
veld, en het was een geslaagde avond, er waren veel
nachtvlinders aanwezig. Landschap Noord-Holland heeft
ook weer een cursus motormaaien gegeven op ons terrein,
en er komt later dit jaar nog een cursus.

Voor nu prettige vakantie en veel plezier op de tuin.

Gerrit

Bestuursmededeling
Tot 26 juli 2021 kunnen reacties op versla
gen, voorstellen en agendapunten voor de
aankomende Algemene ledenvergadering per
e-mail of post worden gestuurd naar:
voorzitter@tuinpark-rustenvreugd.nl / 
Tuinpark Rust en Vreugd, Paterslaan 10,
1023 NZ Amsterdam
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Een stukje natuur
't Is om te puffen, zo heet is het vandaag. Alle parasols staan
wijd open, gordijntjes tegen de zon hangen op. Ramen en
deuren staan tegen elkaar open. De rozen gaan fantastisch
bloeien. Lissen in de sloot staan er feestelijk bij, ook voor ons
plankier. Dikke hommels proberen eerst vanaf de zijkant in
de mooi in elkaar gevouwen knoppen te klimmen, wat niet
lukt. Daarna tillen ze de lip van die gele bloemen die
openstaan op en kruipen naar binnen om zich vol te
smullen en dan op, naar de volgende. Het groeit allemaal
de pan uit. Ik moet nodig met de handzeis aan de slag, mijn
paadjes maaien. Varens groeien hard, grassen staan me
ters hoog. Dikke stelen van bramen schieten omhoog of
komen vanuit de krentenboom omlaag. Wel 200 blauwe en
iets minder grote witte clematis bloemen hangen over de
rozenboog waar ook een druif in zit die de dode metase
quoia in klimt. Achter het huisje ligt een tapijt van blauwe
regen bloemblaadjes op het snipperpad, die klimt via een
meidoorn en den, de beuk in; als een enorme blauwe wa
terval, heerlijk geurend. De tuin zucht in de hitte en kan best
wat water gebruiken, terwijl het twee weken geleden hier
nog blank stond. Het is zaak om alles zo groen mogelijk te
houden. Zodra je gaat maaien en opruimen, komen er
gaten in het groen en verdort alles.

Bij de ecopoel is het heerlijk lopen met de honden; af en
toe laten ze zich er in zakken en komen er stinkend weer uit,

onder de modder. De dag
koekoeksbloemen waren prach
tig, de echte koekoeksklok
had zich flink uitgezaaid, net als de gele ratelaar en het oranje ha
vikskruid. Knoopkruid bloeit ook en de eerste blauwe beemdooie
vaarsbek is zo verrassend mooi. En overal duiken koningsvarens op,
aan weerszijden van de poel, gevlekte en gewone rietorchissen staan
wel een halve meter hoog.

Libellen scheren over het water  en het groen. De Vroege Glazenma
ker met bruin lijf en groene ogen. De Oeverlibel waarvan het manne
tje blauw is en het vrouwtje geel. Die gaan graag op een laag zonnig
plekje zitten. Ook heel veel juffers zitten er, zoals het Lantaarntje, de
knalblauwe Azuurwaterjuffer, en de Variabele juffer,ook de Roodoog
juffer heb ik al zien vliegen. Jammer dat er zoveel gele plomp is
weggehaald uit de Weersloot, daar zet die haar eitjes op af. Ook in
onze eigen ringsloot zijn veel eitjes afgezet. Elke keer landde er een
duo, blauwe man voor, het groene vrouwtje vastgegrepen in haar
nek, boog telkens haar achterlijf in het water om een eitje af te zetten.

De geuren op het tuinpark zijn ook heerlijk... Honingzoet gedurende die lange koele lente. Het
fluitekruid stond prachtig over het daslook heen, allebei wit bloeiend. Nu geuren de wilde rozen
rond het speelveld en over de boom bij de kantine, wat een weelde.... Echte insectentrekkers. De
klaprozen en margrieten langs de weg maken er een waar feest van. De maaiers zijn laat....

Sjarifah
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Van het buffet
De drie dozen wijn van vorig jaar maart staan nog ingepakt; die wachten tot we weer iets leuks
kunnen doen bij de kantine. Nog steeds kan er niet aan de bar gehangen worden door de vaste
vrijdagmiddag ploeg,  slap gekletst worden over voetbal en helemaal niet met zijn allen een
Oranje versierde wedstrijd bekijken. Nog even niet. Veel kan al wel, maar alles op anderhalve meter
en mondkapjes binnen in winkels. Wij hebben best veel gemist afgelopen jaar. Verjaardagsfeestjes, 
geboortebezoek,  familiebezoek. Ook wel makkelijk... Je hoefde nergens naartoe. Ook een beetje
schuldgevoel, i.p.v. verjaardagskaart een telefoonwens.

Onze kantine werd wekelijks gevuld met Drijvende Tuinenknopers. Steeds meer grote en ook kwart
blokken stapelden zich op tot aan het plafond. De ideale plek, zo noemden bezoekers van ons
project Rust en Vreugd, in enorme verwondering over de prachtige natuur hier. Alles bloeide en
straalde grote rust uit. En geurde naar honing.

Enorme bakken regen daalden op de tuin neer, maar wij hoefden slechts 1 keer binnen te werken
vanwege het weer. Zo enthousiast werd alles naar buiten gedragen, waar iedereen de ruimte had
om een eigen blok in te pakken en dicht te knopen. Ook de  leveranciers van de blokken EPS,
netten en gaas en touw waren verbaasd over de schoonheid van het tuinpark en Schellingwoude.
Nog een enkele week, dan zijn we klaar en gaat alles leeg en opgeruimd worden. De ramen
kunnen gezeemd worden, de vloer geboend. De planten zijn al weer naar buiten. Jeu-de-boulers
willen weer zitjes hebben buiten, maar alles was wegens vandalisme naar binnen gezet. Een groot
raam dat met een stoeprand was ingegooid is ook gerepareerd. De bestrating is tijdens de werk
beurten schoongeschraapt.

Landschap Noord-Holland gaf 1 juli de cursus 'Omgaan met bosmaaier ' hier. Dat konden we goed
gebruiken, bij de ecopoel kan genoeg geoefend worden. Daar groeien de bramen en het riet de
pan uit. Maar...er staan al minstens 40 schitterende orchideeën te bloeien. Er lag kikkerdril, er
zwemmen eenden, vliegen libellen, zat een ijsvogel en zelfs een grote zilverreiger stond er te vissen.
Deze zomer belooft wat!!!!

Sjarifah
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Cursus Bosmaaieren
1 juli 2021...De dag voor onze zomerse openstel
ling. ..De cursus Bosmaaieren o.l.v. Kees Groene
weg Van Landschap Noord-Holland.

In de hut kwam een stuk schaduwdoek goed van
pas van de Drijvende Tuinen: voor beter zicht op
het filmdoek. 5 cursisten uit Amsterdam en om
streken kwamen zich melden. Allemaal vrijwilli
gers die een certificaat wilden halen. Prima uitleg
over het werken met de bosmaaier,  veiligheid,
kleding, omgeving.

Na de lunch werden bij de ecopoel de machines
uitgeprobeerd: met draad of mes, met benzine
of accu.

En het ging geweldig!  Op 21 september volgt de
cursus ' Omgaan met de zeis'
Sjarifah

Net op tijd
Deze vroege glazema
ker werd net op tijd
gered van de bosmaai
er, pfff...

6



Van de werkgroep ecologisch beheer Rust en Vreugd
Het is nog net lente en ontzettend warm, tussen de 30 en de 35 graden zou het worden vandaag
en morgen. Morgen wordt de laatste van de drie Drijvende tuinen afgeknoopt met een dik touw
erom. AT5 komt op visite en wij gaan 's middags naar Limburg.

Het is alweer een extreem jaar aan het worden, met allerlei natuur verrassingen. Een nieuwe kikker
ontdekt, zoveel zeesnot rond Turkije dat er niet gezwommen kan worden. En nu het bericht dat iets
uit de Arctische ijslagen na 24.000 jaar bevroren te zijn geweest, gewoon doorleeft....De verrassin
gen blijven maar door gaan. Schiphol mag straks 400.000 nieuwe woningen laten bouwen, want
groen moet nuttig gebruikt worden.

Wij mogen hier voorlopig weer 10 jaar blijven, wel wat meer betalen, maar ja, alles wordt duurder.
En gevaarlijker ook. We krijgen via het drinkwater te veel pfas binnen, wat ons immuunsysteem kan
aantasten; het zit in kleding en antiaanbaklagen en worden heel langzaam afgebroken in het
milieu, dus biologisch afbreekbaar... En Corona regels mogen aan de kaplaars gelapt worden de
hele zomer want er moet geld verdiend worden. Wel op anderhalve meter graag. Ook tijdens de
werkbeurten mag er met meer mensen gewerkt worden. Er is veel te doen....de  paden, de sloten,
de Jeu de boulesbanen, brandnetels, kleefkruid en riet en veel bramen.

Ik heb mijn zevenblad een touwtje gegeven, die bloeit nog mooier dan fluitenkruid. De Drijvende
Tuin van Ivan heeft gezelschap gekregen van nog twee Drijvende tuinen, 1 bij het bruggetje van
ons jongste telgje....50 jaar geleden, toen Ajax Europees kampioen werd en wij feest aan het vieren
waren op het Leidseplein, kreeg ik weeën. Dus op naar het WG in de 1e Helmerstraat. Wel weeën
maar geen ontsluiting en na enkele uren over de gangen wandelen mochten we weer naar huis.
Onze telg kwam 14 dagen later gezond en wel ter wereld en viert hier zijn 50e verjaardag. Op de
tuin. Zijn water is aangesloten, geiser vernieuwd. Feestvieren mag weer...buiten.

Dat het niet altijd goed gaat met het werken bleek afgelopen maand wel. Bijna
einde van de werkbeurt hoorde ik hulpgeroep. Of ik EHBO had...ja, ehbo in de
natuur...gehaald met Geoffrey, Gérard en Annemarie, bij Landschap Noord-
Holland. Robins buurman had geleund op de steekschep, de steel brak en hij
had hem in zijn voorhoofd gekregen. Bloedend als een rund. Ik had kantine
sleutels bij me en mijn telefoon....eerst schone theedoeken op zijn hoofdwond
gelegd. Hem laten zitten op een bankje, gevraagd of hij misselijk was. Niet dus.
En 112 gebeld,om een  ziekenauto gevraagd. Advies gekregen om hem naar
het Boven IJ te brengen. Aldaar de boodschap gekregen dat de huisartsenpost
een beter idee was, na een gemaakte afspraak (coronaregels). Het liep goed
af, hij heeft nu een interessant lidteken naast zijn oog. De week daarop haalde
een andere tuinder bijna 112....zijn trap schoot onder hem uit bij het schoon
maken van een goot; met een klap bleef die hangen op de houten klos bij de
hut. Gelukkig maar.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Veiligheid voor alles. Dat leerden wij bij de arbocursus van
Landschap Noord-Holland. 1 juli wordt hier de cursus ' Omgaan met de bosmaaier 'en op 21
september 'Omgaan met de zeis ' Er mag dan fijn gemaaid worden waar het groen te hoog staat.

Sjarifah 

Druivende tuinen perikelen
Volg de perikelen rondom de Drijvende tuinen op:
https://www.vlottenbouwen.nu/
https://www.at5.nl/artikelen/209600/eerst-subsidie-nu-dwangsom-centrum-weigert-tewaterlating-
drijvende-tuinen
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“Je moet oppassen dat het geen kraaiennest wordt!”
April 2020 voelde ik me verstoten, alsof de jonge
tjes op het schoolplein me weer lachend in mijn
buik stompten. De pandemie had de relatie met
mijn huisgenoten in een klein studentenhuis op
driehoog in West dusdanig onder spanning gezet
dat ik uit huis werd gezet. Woningnet vertelde mij
dat ik nog minstens 10 jaar moet wachten voordat
ik een sociale huurwoning kan krijgen. Daarmee
dreigde dat ik dan misschien toch de strijd met
de malafide huisbaas in de rechtbank moest
gaan uitvechten. Ik zoek geen gelijk enkel wat rust
en vreugd.

Vijf maanden later, september 2020 ben ik blij. Ik woon in Oost en ik ben op cursus wilgentenen
vlechten van Sjarifah op het tuinpark waarvoor ik nu in het krantje schrijf. Het ruikt naar brandnetels
een vleugje zee en oververse appels. De appels mag ik rapen om thuis hete bliksem van te maken.
Hoe dit zo omsloeg en hoe ik hier terecht kwam is een idioot verhaal op zichzelf. Dat zou ik je graag
eens in geur en kleur vertellen wanneer je me ernaar vraagt. Voor dit krantje zou het een te grote
afdwaling betekenen.

Rust en Vreugd.

In april vond ik dat nog een begraafplaatsnaam. Nu wil ik hier aarden, hier zelf een tuintje huren.
Een idee wat ik snel weer uit mijn hoofd zet want de wachttijd is gelijk aan die van woningnet.

Kippen scharrelen rond en een nieuwsgierige zwarte kater schuurt tegen de hoop roodgroene
wilgentenen. We vlechten op het terras van de kantine. Uit het dak van die kantine ontsnapt af en

toe een vleermuis en weerszijden van het terras dreigen
overwoekerd te raken met weelderige pracht. Sjarifah legt
uit dat ik takken van dezelfde lengte en dikte moet uitzoeken
en we beginnen met een basis. Ik denk aan al die knotwilgen
die ik over de jaren zag en waarvan ik nooit goed begreep
waarom we die nou knotten.

Er is geen Hollandsere boom dan de knotwilg. Stel je Neder
land voor: koeien in de wei, een dijkje, water, een molen én
een rij knotwilgen. Om van een wilg een knotwilg te maken
moet je heel veel snoeien en van dat snoeisel vlochten we
onze complete huisraad bij elkaar. Ik zie het Sjarifah zo doen
in ieder geval. Stoelen, manden, bedden, ja zelfs onze dijken
zijn gestut met in elkaar gevlochten matten van wilg.

Sjarifah vertelt dat ze eens een compleet paard ervan heeft
gevlochten.

Tegenwoordig knotten we wilgen zodat het landschap er
cultuurhistorisch bij blijft liggen en met een beetje geluk
eindigt de grondstof op de cursus van Sjarifah. Vlechten is
een ongelooflijk rustgevende bezigheid maar je moet er wel
met je hoofd bij blijven. Ik laat nog regelmatig een steek
vallen. Sjarifah springt dan bij en telt hardop de steken na.
Ze zegt dat ik moet oppassen dat het geen kraaiennest
wordt.

“Maar ik maak ook een kraaiennest” zeg ik terug.
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Hanne maakt een grote wasmand en Henk maakt een eenden korf, voor mij een nieuw woord. Het
is een eivormige mand met een schepje eraan waar de eenden op kunnen springen om vervolgens
in de mand te nestelen en broeden en ik maak dus een kraaiennest.

“Heb je ook een kat?”, vraagt Sjarifah. “Ja”, zeg ik verrast. Sinds ik uit West weg ben heb ik ineens
ook een kat.

“Dan wordt het een kattenmand”, zegt Sjarifah. “Ik heb nog wel een kussentje voor je.” Ze haalt
een rond kussentje voor mij uit de kantine tevoorschijn. Het kussentje dekt precies de losse steekjes
af. Ineens ziet mijn kraaiennest eruit als een hele chique kattenmand.

Glitterende Eenhoorn - www.GlitterendeEenhoorn.nl  - Levenskunstenaar,
bekend geworden als VJ in Paradiso en houdt bijen op het dak van het Volkshotel.

Volkstuin leven
Een volkstuin doe je er niet zomaar even bij.
Het moet een onderdeel van je leven worden,
een hoofdhobby. Het helpt wanneer je drang
om te gaan tuinieren op een volkstuin meer
is dan plantjes verzorgen.

Voor mij is dat het gevoel van vrijheid en de
verbinding met mijn geboorte grond Drenthe.

Op de volkstuin ervaar ik de eenvoud van
het leven. Gelukkig worden van de vogels en
planten om je heen. Bezig met het positione
ren van je zonnepaneel, het aanleggen van
een straatje, dagen lang. De vertraging.

Het gereedschap van mijn ouders in handen
en tegen ze praten. Mijn eigen kinderen de
liefde voor de natuur en het klussen doorge
ven, daarvoor heb ik de tuin.

Ons plekje is nooit af, maar de momenten
van gelukzalig om je heen kijken en zien dat
het goed is worden steeds langer.

Ger Casparie
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Op en rond Schellingwoude

Schellingwouderbreek
De Schellingwouderbreek is een oude dijkdoorbraakkolk in
het oostelijk gedeelte van Nieuwendam in Amsterdam
Noord. De vijver ligt ten noorden van de Monnikendammer
weg, ten zuiden van de Werengouw, ten oosten van de
Volendammerweg en ten westen van de Zuiderzeeweg en 
Schellingwoude. Tot 1921 lag het in de gemeente Ransdor
p die dat jaar werd geannexeerd door Amsterdam.

Ontstaan Schellingwouderbreek en
watersnood
Op 1 november 1570 werd de Zuiderzee
kust getroffen door een zware storm
vloed (extreem hoog water veroorzaakt
door harde wind). De dijken braken en
veel land overstroomde. Deze waters
nood staat bekend als de Allerheiligen

vloed. Ook bij Schellingwoude hield de dijk het niet. Het water dat met grote kracht naar binnen
stroomde spoelde een diepe doorbraakkolk (ook wel breek genoemd) uit. Nadat de dijk was
hersteld, bleef die kolk als een meertje achter. Zo ontstond de Schellingwouderbreek. In de nacht
van 13 op 14 januari 1916 begaf de Waterlandse Zeedijk het voor de laatste keer. Heel Waterland –
inclusief Amsterdam-Noord – liep onder. De schade was groot. Deze ramp was direct reden voor
de aanleg van de Afsluitdijk, die in 1932 klaar was. De Zuiderzee veranderde in het IJsselmeer en
de waterveiligheid ging sterk vooruit.

De vijver staat in verbinding met de Ringsloot rond Nieuwendam. In de waterpartij bevinden zich
aan de noordzijde een tweetal eilandjes die onderling en
met de vaste wal zijn verbonden met een pad. Aan de
westzijde bevinden zich een tweetal schiereilandjes. De
grazige oevers worden door veel watervogels als rustplaats
gebruikt.

Het park rondom de Schellingwouderbreek is rond 1960
aangelegd. Daarvoor was dit park nog grotendeels weiland
met hier en daar een boerderij. Aan de zuidkant zijn 6 huizen
gesloopt toen de Zuiderzeeweg en de witte boogbrug werden aangelegd.

Sinds 2010 vormen vijver en park een geheel met het ten zuiden er van gelegen
nieuwe Schellingwouderpark. In 2020 hebben de 'Vrienden van het Schelling
wouderbreekpark' aan de kant van de Volendammerweg een gedenkplaat
met een barstend 'IJ' geplaatst om op de ontstaansgeschiedenis van de breek
te wijzen. De kolk was oorspronkelijk ovaal van vorm, maar is bij de aanleg van
het park vergraven om meer grillige oevers te realiseren.

Meer info: www.facebook.com/groups/schellingwouderbreekpark/
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Merel Mooiweer ziet ze vliegen (Afl 16)
Tuinsoap rond Merel Mooiweer, die inmiddels tegen de 60 loopt, maar volhoudt dat ze ‘richting
50 gaat’. Ze heeft tegenwoordig een vaste vriend op onregelmatige basis, Harry, die een
strafblad heeft. Een misverstand volgens Merel. En hij helpt zo lekker mee op de tuin.

Merel schudt haar hoofd van links naar rechts, knijpt  haar ogen stijf dicht, en spert ze weer open.
Ze had het goed gezien, een naaktloper!  De blote billen van de streaker verdwijnen tussen de
struiken rechts van het speelveld. De kippen en de twee hanen stuiven beledigd het veld op. Ze
kijkt om zich heen naar de andere tuinders die op het terras bij de kantine staan te kletsen en van
hun borrels genieten, en om de tafel met quiches en salades drommen. Niemand heeft het gezien.

Buurman Jan komt terug van de bar met drie flesjes bier.  Merel pakt het aan en neemt een slok:
‘Weet je wat ik net zag? Een streaker, een naaktloper, daar op het veld.’  Jan lacht: ‘zit je mij nou
te stangen Merel?’ Harry komt erbij staan. ‘Ik heb ons ingeschreven voor de jeu de boulescompe
titie. We kunnen niet meer terug.’
‘Je vrouw heeft net een naaktloper gezien zegt ze.’ Harry glimlacht met die opgetrokken wenkbrauw
van hem die ze in het begin nog zo charmant vond. ‘Merel heeft veel fantasie dat vind ik nou zo
leuk aan haar.’

Aaf komt uit de keuken met een bord vol dampende bitterballen. Jan pakt er een. Ze glimlacht
koket naar Harry, ‘neem er maar twee meteen schatje, ze zijn hier zo op.’ Harry geeft haar een
knipoog en pakt er twee. Aaf loopt verder met de schaal en fluistert in het voorbijgaan naar Merel:
‘Leuk voor je toch, dat je ook eens een vriend hebt?’ Merel kijkt haar geïrriteerd na. Jan en Harry
hebben er lol in.

Merel wandelt met haar bordje eten naar de bosjes waar de ze naaktloper zag verdwijnen. Ze is
vast van plan uit te zoeken wie die naaktloper is. Straks komt ze hem tegen als ze ‘s avonds alleen
over de tuin loopt. Stel je voor. Maar ook is ze gewoon nieuwsgierig. Waarom naaktlopen? Waarom
hier op de tuin?

MW - Juli 2021
Volgende keer: De jeu de boulescompetitie loopt uit de hand

Ter inspiratie
De kruidenbak van tuin 67.

Gecreëerd 10/11 juli 2021.
Hoogte 60 cm, breedte én diepte 90 cm. De
vloer aangebracht halverwege i.e. op 30 cm.

Inhoud van links naar rechts, van achter
naar voor:

(1) roodbladige basilicum (2x), (2) biologi
sche basilicum (2x), (3) bieslook, (4) marjo
lijn, (5) Marokkaanse munt (6) grootbladige
salie (2x), (7) tijm (2x) en tenslotte (8) bi
ologische citroenverbena (verveine odoran
te).

Allemaal geurig en gezond, vermits het goed
aanslaat op Rust & Vreugd…
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Nachtvlinderen
Een keer Nachtvlinderen op Rust en Vreugd?  ja, graag! Een afspraak gemaakt met enkele Amster
dammers die dat al jaren doen. Op 22 juni, de langste dag. Droog, met bijna geen wind werd een
wit laken strak gespannen tussen tentstokken en achter het doel een vangval neergezet. Daarna
afwachten wat er op die sterke ledverlichting afkwam....Edo Goverse en friends probeerde ze alle
maal mooi te kieken met telefoons en fototoestellen.  De uitkomst abominabel. Dit alles na een
artikel in Het Parool over Nachtvlinderonderzoek in Amsterdam.

Uiteindelijjk zijn er meer dan 80 soorten gespot op ons tuinpark!

Schildstipspanner Stompvleugelgrasuil Sporkehoutspanner
Geoogde bandspanner Bessentakvlinder Huismoeder
Vlekstipspanner Gewone grasmot Groene eikenbladroller
Bramenbladroller Groente-uil Buxusmot
Gepijlde micro-uil Braamvlinder Gewone worteluil
Donker halmuiltje Satijnvlinder Appeltak
Ringspikkelspanner Geel beertje Vaal kokerbeertje
Taxusspikkelspanner Witte tijger Stro-uiltje
Driehoekuil / Trapeziumuil Naaldboomspanner Pauwoogpijlstaart
Gevlamde bladroller Schimmelspanner Hagedoornvlinder
Meidoornbladroller Nematopogon spec. Zuidelijke stofuil
Scherpe hermelijnbladroller Zonnesproetbladroller Huisuil
Rozenhermelijnbladroller Hommelnestmot Gewone breedvleugeluil
Dwergspanner onbekend Koolmotje Haarbos
Brandnetelbladroller Witvlekkruidenmot Witte grijsbandspanner
Koolbladroller Zilvervlekbladroller Bruine eenstaart
Kersenbladroller Gewone stofuil Donker brandnetelkapje
Bandlichtmot Grijze stipspanner Koperuil
Wilgenschorsvlinder Gamma-uil Gelobd halmuiltje
Bruine grijsbandspanner Cnephasia spec. Rode dennenspanner
Agaatvlinder Zwarte-c-uil Hopdwergspanner
Tweevlekspanner Gerande spanner Wapendrager
Groene dwergspanner Donkere marmeruil Populierenpijlstaart
Bruine oogbladroller Bruine snuituil Bonte brandnetelmot
Drietand / Psi-uil Houtspaander Spitsvleugelgrasuil
Vroege granietmot Oranje bruinbandspanner Donker klaverblaadje
Gewone witvlakbladroller Liesgrassnuitmot Groot avondrood

Gespotte soorten
 

 

zie ook de achterpagina van dit blad !
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Agenda ALV Rust & Vreugd - 28 Augustus 2021

1 Opening: mededeling bestuur vervangende ALV 2021
2 Mededelingen
3 Ingekomen stukken
4 Notulen Algemene ledenvergadering najaar 2020
5 Jaarverslag secretaris 2020
6 Jaarverslag bouwcommissie 2020
7 Jaarverslag tuincommissie 2020
8 Jaarverslag kantinecommissie 2020
9 Jaarverslag werkgroep ecologisch beheer 2020
10 Jaarverslag jong Rust en Vreugd 2020
11 Bespreking financieel jaarverslag 2021
12 Verslag Kascommissie
13 Goedkeuring en decharge financieel jaarverslag 2020
14 Jaarresultaat
15 Beleid afdelingsbestuur
16 Rondvraag
17 Sluiting

Het bestuur nodigt de leden van de Tuinpark Rust & Vreugd uit voor de digitale Algemene Leden
vergadering van 28 augustus 2021.

Toelichting: In deze uitgave staan de agenda en de reeds beschikbare stukken
De notulen van de begrotingsvergadering van November 2020 zijn opgenomen in het lente
nummer 2021 van het verenigingsblad "Uit en Thuis op Rust en Vreugd" en staan op de web
site van Rust en Vreugd en zijn per stuifmail verstuurd.

Ad. 10 - Er is geen verslag van deze commissie; vanwege de corona epidemie.

Ad. 14 - Onttrekking negatief jaar resultaat 2020 aan Algemene reserve
 
Uiterlijk 12 juli 2021 ontvangt u alle stukken voor de vergadering.
Tot 26 juli 2021 kunnen reacties op verslagen, voorstellen en agendapunten per e-mail of post
worden gestuurd naar de voorzitter: voorzitter@tuinpark-rustenvreugd.nl

Uiterlijk 27 juli 2021 wordt de definitieve agenda per stuifmail gedeeld.

Tot 2 augustus 2021 kunnen leden reageren op eventuele nieuwe agendapunten.

Op 15 augustus 2021 worden ook de stemmingsformulieren per post/e-mail verstuurd en kan
er gestemd worden over relevante agendapunten.

Tot 29 augustus 2021 kan er worden gestemd.Afsluitend verstuurt het bestuur september 2021
de definitieve uitslagen per post en/of e-mail naar de leden.

Voorstellen van leden voor de agenda, kunnen, voorzien van een toelichting, tot uiterlijk
6 weken voor de dag van de ALV, schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Het bestuur kan voorstellen voorzien van een pre-advies.
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Jaarverslag Secretaris 2020
Beste tuinders,

Ook het verenigingsjaar 2020 sluiten we weer af via de digitale snelweg. Een passend sluitstuk van
een best lastig bestuursjaar. Vergaderen was in het begin vrijwel onmogelijk door alle beperkingen.
Maar uiteindelijk wisten we er onze weg in te vinden. Tegenwoordig vergaderen we zelfs digitaal!
Wat eigenlijk best goed werkt maar toch altijd mijn tweede keuze zal zijn. En eerlijk is eerlijk, het niet
actief kunnen raadplegen van de leden is een groot gemis. Maar er is nu eindelijk licht aan het
einde van de tunnel. Laten we hopen dat we corona na dit jaar echt achter ons kunnen laten.

Los van alle corona perikelen waren er nog genoeg andere zaken om ons als tuinders druk om te
maken. Zo kwam de gemeente met een conceptplan voor alle Amsterdamse tuinparken. Dit zou
verregaande gevolgen voor ons als tuinders hebben gehad. Torenhoge huren lagen in het verschiet.
Het ging er een tijdje hard aan toe, wat zelfs heeft geleidt tot het aftreden van het toenmalige
bondsbestuur. De plannen van de gemeente werden gelukkig vrij snel van tafel geveegd en inmid
dels zijn de uitgangspunten van dit conceptplan omgebogen tot iets wat voor alle tuinparken
werkbaar lijkt te zijn. De exacte invulling zal per tuinpark verder vormgegeven gaan worden. Katin
ka (onze vice voorzitter) zal vanuit het bestuur hier het voortouw nemen maar uiteraard zullen jullie
hier als tuinder bij betrokken gaan worden.

En inmiddels is er ook veel rumoer rond de plaatsing van toekomstige windturbines. Alhoewel wij
als tuinpark buiten schot blijven is het absoluut noodzakelijk alert te blijven op deze  ontwikkelingen.
We zijn zeker voorstander van duurzame energie (en nog steeds trots op onze investering in de
zonnepanelen) maar uiteindelijk dienen windmolens niet ten koste te gaan van de tuinparken. 

Hopelijk kunnen we dit jaar elkaar nog eens zien voor een potje Jeu de Boules. Want als ergens de
anderhalf meter te handhaven is dan zou het daar moeten zijn. Dus zet alvast met potlood 28 of
29 augustus in de agenda; afhankelijk van het weer prikken we snel een datum!

Vriendelijke groet,
Maarten Naaijkens
 Jaarverslag Bouwcommissie 2020
Er zijn in het jaar 2020 geen tuin huisjes gekeurd dit I v m de corona epidemie, dit betekent niet dat
u uw opstallen niet moet onderhouden.

Volgens de reglementen van de Bond Van Volkstuinders bent u verplicht uw opstallen goed
te onderhouden.

De commissie heeft dit jaar wel weer een aantal hoofdkraanen vervangen, heeft u een problem
met de hoofdkraan, ga er niet zelf aan werken maar meld dit aan het bestuur. Die zorgt er voor dat
het of gerepareerd wordt of vervangen. Opstallen zijn bekeken en er is ook gelet op de veiligheid
en met name de gas veiligheid, veel gasslangen zijn er vervangen, maar denkt u ook aan de
drukregelaars, sommige tuinders hebben nog steeds geen gaskist dit is verplicht. Houdt u aan de
regels dat voorkomt een hoop narigheid. Ook is het zaak als u een houtkachel heeft om een goede
afvoer te hebben, die moet dan wel dubbelwandig doorgevoerd worden.

Gaat u veranderingen aan uw tuinhuis aanbrengen, neemt u een nieuwe schuur, denk er aan
een tekening in te dienen, dit geldt ook voor alle andere bouwsels die u gaat plaatsen: eerst
een tekening indienen bij het bestuur en dan na goedkeuring gaan bouwen. Dat voorkomt
teleurstelling.

Heeft u vragen of een advies nodig u kunt ons altijd mailen.

Voor een ieder een fijn tuinseizoen.
De bouwcommissie 
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Jaarverslag Tuincommissie 2020

•  Start van het seizoen op 21 februari ’21 met groepen van 10 personen die zich via de website
aanmelden. Deze manier blijven we ook in de toekomst aanhouden met maximale groepen
van 15 personen.

•  Wegwerken van de achterstand in het onderhoud.
•  Japanse Duizendknoop onder controle houden.
•  Controleren en laten verwijderen van de nesten van de Eikenprocessierups.
•  ‘Bouwrijp ’maken van de boomgaard, verhogen van het terrein en planten van de fruitbomen

in de herfst ’21.
•  Eventueel herplanting van bomen die tijdens de stormen van de afgelopen jaren zijn verloren

gegaan.
•  Meedenken met de Bestuur over de toekomstige rol van het Tuinpark.

Het werkbeurtenseizoen 2020 startte door de Coronapandemie op 6 juni in plaats van in maart en
er werd doorgewerkt tot 28 november. Door het redelijk korte seizoen was besloten dat er geen 10
maar slechts 5 werkbeurten gedaan zouden worden uitgevoerd en alleen door tuinders onder de
65 jaar. Begonnen werd met groepjes van slechts 4 personen, later uitgebreid tot 10 personen. Men
kon zich aanmelden via de website.

Door de grote achterstand in onderhoud waren de werkzaamheden legio. Paden op breedte
snoeien, bramen brandnetels en jonge boompjes verwijderen, maaien van riet en snipperen van
de gesnoeide hout. De lanen werden systematisch stuk voor stuk onder handen genomen.

Speciale projecten waren het verwijderen en onder controle houden van de Japanse Duizendknoop
(dit beleid lijkt te werken), het kaal maken van terrein op de kop van parkeerterrein 2 (hier komen
fruitbomen) en helpen bij de poel (daar zijn o.a. honderden bolletjes geplant). Een aantal vrijwilli
gers hebben van de “vlindertuin” een echte vlinder/bijentuin gemaakt. Helaas is de nieuwe kas er
nog niet. Hopelijk komt deze binnenkort en kunnen we onze eigen plantjes zaaien.

In de maanden oktober en november is er veel snoeiwerk verricht. Er zijn geen winterwerkbeurten
georganiseerd.

Plannen voor 2021

 

Jaarverslag Kantinecommissie 2020
Het begon met de kerstspullen opruimen voor de boetseerclub, die op dinsdag kwamen kleien.  Er
waren enkele feestjes met veel kinderen totdat corona uitbrak. Berichten van besmettingen, op tv
beperkingen aangekondigd en in april ging de kantine op slot.  Een laatste kwartaalafrekening
gemaakt en toen niets meer. Het bier bleef staan, ijs en limo raakten over tijd. Duizenden doden in
buitenland en ook hier kreeg men te maken met zieken. Feestjes en bruiloft afgelast. De Wandel
route Boven IJ ging niet door. Er was geen koffie meer voor de werkbeurten en de kantine bleef
dicht. Er was wel een inbraak, waarbij de kassa bijna werd gekidnapt en politiehonden hier de
boeven niet vonden.

Half juni raakte ik in gesprek met Rob Schrama, de man die het goede idee had om  een Drijvende
Tuinen project in te sturen naar de gemeente en daar duizenden stemmen voor kreeg. Hij won en
ik heb in een ver verleden bij Jasper Grootveld gewerkt als vrijwilliger aan de Zeeburgerkade en
meegeholpen om meer natuur op het water te krijgen. Prachtige natuur projecten inmiddels ge
worden die echter ook aan een opknapbeurt toe zijn. Elke tuin heeft onderhoud nodig. Ons bestuur
heeft toestemming gegeven om de piepschuimblokken een half jaar op te slaan, als er maar
buiten gewerkt zou worden. Iedereen blij...per 1 december 2020 konden wij beginnen.

Sjarifah
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Jaarverslag van de Werkgroep Ecologisch Beheer 2020
De onrust over de nieuwe Groenvisie van de gemeente zorgde er voor dat ik me bij Norbert Daemen
aanmeldde om de Schellingwouder Scheg te belopen. Weten wat groeit en bloeit en daarvan leeft
is zo belangrijk. Er werd door De Groene Longenmensen een buitenlucht vergadering gehouden.
Nieuwe opties voor de structuren van Amsterdam. Ook wij kregen corona en bleven met milde
klachten even binnen. Voor de lockdown hebben Hanne en ik het Wilgenlabyrint in IJsselstein
helpen knotten, in akelig zompige omstandigheden. Er werd met 'Natuur je beste Buur' aan een
denkooien gevlochten. De kantine ging dicht maar de hut bleef open. Vakanties mochten niet
doorgaan en op de tuin was het eerst nat, ook heet en druk. Er werd met vrijwilligers bij de ecopoel
hard gewerkt om braam, riet en grassen de baas te worden. Meest met handzeis. KNNV-ers liepen
mee met een excursie in de Schellingwouder Scheg. Eind augustus werd onze bagger door een
paar mannen gecheckt. Er werd met schoolkinderen naar paddenstoelen gekeken in het Vliegen
bos.
1 november maakten we kennis met de Drijvende Tuinenknopers, ook werd er die maand veel met
wilgen gevlochten. In heemtuin de Heimanshof mochten Irma, Hanne en ik hun fijne goudwilg
knotten. Ook Artis wilde een paddenstoelen onderzoek. In december kregen we van dorpsbewoners
de vraag of hier een glijbaan mocht komen....

Sjarifah

Financieel jaarverslag 2020

- Balans 31-12-2020
- Baten en lasten 2020 met de specificaties
- Toelichting reserves en voorzieningen en Afschrijvingsstaat
- Verslag kascommissie
- Bestuursverklaring

We hebben dit jaar een negatief resultaat van € 2.806,- behaald. We hadden al begroot op een
negatief resultaat maar het is toch ruim duizend euro hoger uitgevallen. Door corona zijn een
aantal posten anders geworden dan we hebben kunnen begroten.

Kort samengevat:

Baten: een aantal posten is lager uitgevallen dan begroot (Opbrengst kantine. Verhuur kantine en
Inschrijfgeld aspirantleden).

Lasten: op enkele kostenposten is ruim meer uitgegeven dan begroot (Onderhoud gereedschap en
Kosten tuincommissie). Daar staat tegenover dat enkele kostenposten ruim lager zijn uitgevallen
dan begroot (Vuilafvoer, Evenementen en Gas/Electra).

Maar het belangrijkste was een volledig onverwachte kostenpost: rioolheffing (zie Kosten onvoor
zien). Tot 2019 betaalden wij alleen rioolheffing voor de kantine omdat alleen deze op het riool is
aangesloten. De heffing wordt gebaseerd op het waterverbruik en om die reden hebben we een
aparte meter voor waterverbruik van de kantine. In 2017 werden we voor de eerste keer geconfron
teerd met een hoge rioolheffing, maar het bezwaar daartegen werd gehonoreerd.

Vanaf 2018 wordt het bezwaar niet meer gehonoreerd en wordt de rioolheffing vastgesteld op basis
van het waterverbruik van de gehele tuin. Afgelopen jaar werden we daardoor in december 2020
geconfronteerd met een rioolheffing over zowel 2018/2019 als 2019/2020 voor bij elkaar ruim
€ 3.400,-. Bijkomend vervelend gevolg is dat we ook in de begroting van 2021 geen rekening hebben
kunnen houden met deze uitgave.

Bijlagen:
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Toelichting bij Staat van Baten en lasten 2020
Op pag. 1 staat het totaal van de baten en lasten en het jaarresultaat. Daaronder volgen de
specificaties van deze baten en lasten. De nummers achter de baten en lasten op pag. 1 verwijzen
naar de nummers achter de Specificaties. Zo verwijst 12 achter Overige verenigingsinkomsten op
pag.1 naar 12 Overige verenigingsinkomsten bij de specificaties op pag. 2.

Baten
Jaarnota doorberekend aan leden
Op basis van de gemaakte kosten in de afgelopen jaren en de geplande en voorgenomen acti
viteiten voor het nieuwe jaar wordt een begroting gemaakt. Op basis hiervan wordt de contributie
nota (jaarnota) voor het nieuwe jaar vastgesteld en doorbelast aan de leden. Deze begroting is
op de ledenvergadering besproken en goedgekeurd.

De door de Bond Van Volkstuinders geïnde jaarlasten bestemd voor Rust en Vreugd worden aan
ons overgemaakt en zijn in principe gelijk aan de vastgestelde begrotingsbedragen van de jaar
nota.Toch kunnen er achteraf verschillen ontstaan tussen de begrote bedragen en de daadwer
kelijk ontvangen bedragen. Zo kunnen bijv. verzekeringen hoger of lager uitvallen dan begroot en
dus betaald via de jaarnota’s.

Dat was dit jaar ook het geval (met name door de hoge rioolheffing) en je kunt dat terugzien bij
de post “Kosten onvoorzien”.
 
Baten leden (10) en Kosten leden (11), pag. 2
De kosten zijn veel lager uitgevallen dan begroot omdat er afgelopen jaar geen vuil (behalve glas)
is opgehaald.

Overige Verenigingsinkomsten (12), pag. 2
Bij de “De berekende bijdrage afdeling” staat het bedrag dat de leden via de jaarnota hebben
betaald: Reserve onderhoud sloten (€ 1.725,-), Reserve baggerwerk (€ 5.750,-), Reserve nieuw
materiaal (€ 1.150,-), Reserve onderhoud gebouwen (€ 1.150,-) en Verenigingsbijdrage (€ 7.935,-)
; in totaal € 17.710,-.

Het daadwerkelijke bedrag dat we van de Bond Van Volkstuinders betaald krijgen kan soms ver
schillen van het begrote bedrag. Zo kunnen bijv. verzekeringen hoger of lager uitvallen dan begroot
en dus betaald via de jaarnota’s. Dit jaar is het mede lager uitgevallen omdat het door de tuinders
betaalde bedrag voor grondhuur € 350,- lager was dan begroot.

Afgelopen jaar zijn enkele inkomsten door corona veel lager geweest (Inschrijfgeld aspiranten en
Verhuur kantine), bij elkaar ongeveer € 2.700,- lager dan begroot.

Baten en lasten commissies (13 en 14), pag. 2
“Kantine”: de opbrengst van de kantine is ruim € 3.000,- minder geweest dan begroot.
“Kosten tuincommissie” door snoeien/kappen van bomen zijn de kosten van de tuincommissie ruim
€ 900,- hoger geweest dan begroot.

Overige lasten
Algemene verenigingskosten (15), pag. 3
Onder de post “Onderhoud complex” vallen ook de reserveringen voor baggeren en onderhoud
sloten (bij elkaar € 7.475,-).

Onder “Onderhoud gereedschap en machines” valt ook de reservering van € 1.150,-.
Huisvestingskosten (16), pag. 3
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Onder de post “Kosten onvoorzien” vallen bovengenoemde hoge extra kosten voor de rioolheffin
gen (ruim € 3.400,-).

Daarnaast bleken de kosten voor de verzekeringen ruim € 700,- hoger te zijn dan door de BBV begroot
en dus door de tuinders via de jaarrekening betaald.

“Gas, water en elektra algemeen”: we hebben heel veel kunnen profiteren van de aanleg van de
zonnepanelen en de bijbehorende salderingsregeling en hebben daarnaast door sluiting van de
kantine veel minder uitgegeven voor gas (bijna € 2.300,- minder).

Algemene kosten (20), pag. 3
Door de sluiting van de kantine hebben voor “Evenementen” ruim € 2.200,- minder uitgegeven dan
begroot.

Resultaat
Het resultaat over 2020 is € 2.806,- negatief geworden.
Het bestuur stelt voor dit verlies over 2020 af te boeken van de Algemene reserve.

Namens het bestuur,
Wim Jansen en Ivan Kresinger
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Balans per 31-12-2020     Tuinpark Rust en Vreugd

werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

ACTIVA 2020 2019 PASSIVA 2020 2019

Vaste activa Eigen vermogen

Bedrijfsgebouwen en terreinen € 19.861 € 21.629 Reserve algemene middelen 5 € 37.685 € 37.721

Andere vaste bedrijfsmiddelen € 8.755 € 9.924 Bestemmingsreserves 6 € 32.509 € 40.630

Vlottende activa Resultaat lopend boekjaar 7 -€ 2.806 -€ 36

Voorraad buffet € 299 € 332 Overige voorzieningen 8 € 95.113 € 85.338

Voorraad gas € 288 € 453 Crediteuren -€ 1.710 € 0

Overige vorderingen 2 -€ 2.894 € 899 Nog te betalen kosten 9 € 3.314 € 7.622

Kas € 8 € 1.417 Omzetbelasting -€ 43 -€ 284

Kas (commissies) 3 € 117 € 527

Banken 4 € 137.628 € 135.810

Totaal Actief € 164.062 € 170.991 Totaal passief € 164.062 € 170.991

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Stand Stand 

Materiele vaste activa 1 € 28.616 31-12-2020 1-1-2020

Gebouwen € 57.190 € 57.190

Afschrijving gebouwen -€ 37.329 -€ 35.561

€ 19.861 € 21.629

Voertuigen en gereedschap € 35.877 € 35.877

Afschrijving voertuigen en gereedschap -€ 27.122 -€ 25.953

€ 8.755 € 9.924

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen 2 -€ 2.894

Tussenrekening BVV -€ 3.456 € 837

Overige vorderingen (vooruitbet. kosten) € 562 € 59

Emballage € 0 € 3

Kas commissies 3 € 117

Kas buffetcommissie € 115 € 15

Kas technische commissie € 2 € 512

Banken 4 € 137.628

ING BankNL95INGB0004932700 € 131.049 € 129.231

ING Bank spaarrek. NL18INGB6022533368 € 6.579 € 6.579

RESERVES *

Reserve algemene middelen 5 € 37.685

Continuiteitsreserve (Algemene reserve) 37.685 37.721

Bestemmingsreserves 6 € 32.509 32.509 40.630

Onverdeeld resultaat 7 -€ 2.806

Voorzieningen € 95.113 95.113 85.338

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen kosten kortlopend 9 € 3.314

Tussenrekening overdracht tuinen € 0 € 5.189

Nog te betalen kosten € 3.314 € 2.433

* zie 2020 reserves, voorzieningen en afschrijvingen
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pag. 1

2020

Staat van baten en lasten 

Tuinpark Rust & Vreugd

werkelijk begroting werkelijk begroting

Baten 2020 2020 2019 2021

Baten leden 10 € . € . € . € .
Rentebaten € € € € 
Overige verenigingsinkomsten 12 € . € . € . € .
Baten commissies 13 € . € . € . € .
Onderhoudsbijdrage stadsdeel € . € . € . € .
Advertentie opbrengsten € € € € 

Totaal baten € . € . € . € .

Lasten

Kosten leden 11 € . € . € . € .
Algemene verenigingskosten 15 € . € . € . € .
Verenigingsblad en drukwerk € . € . € . € .
Huisvesting 16 € . € . € . € .
Kantoorkosten 17 € € € € 
Advieskosten 18 € € € € 
Bestuurskosten 19 € € € . € .
Algemene kosten 20 € € . € . € .
Afschrijvingen € . € . € . € .
Bankkosten € € € € 
Kosten commissies 14 € . € . € . € .
Onderhoudsbijdrage stadsdeel € . € . € . € .
Byzondere Baten en Lasten 21 -€ € € € 

Totaal lasten € . € . € . € .

Resultaat boekjaar (winst +/verlies -) -€ . -€ . -€ -€ 
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Specificatie resultaten en begroting pag. 2 (Staat van baten en lasten)

werkelijk begroting werkelijk begroting

2020 2020 2019 2021

Baten leden (10)

Berekend waterverbruik € . € . € . € .
Berekende elektra € € € € .
Berekend vuilafvoer € . € . € . € .

€ . € . € . € .

Kosten leden (11)

Waterverbruik € . € . € . € .
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer € € . -€ € .
Onroerend zaakbelasting/rioolrecht € € € € 
Elektraverbruik € € € € 

€ . € . € . € .

Overige verenigingsinkomsten (12)

Berekende bijdrage afdeling € . € . € . € .
Inschrijfgeld aspiranten € € . € . € 
Berekend entreegeld € € € € 
Berekende boetes € € € € 
Berekende werkuren € € € . € 
Berekende taxaties € € € € 
Diverse opbrengsten € € € € 
Opbrengst verhuur € € . € . € .

€ . € . € . € .

Baten en lasten commissies (13 en 14)

Accu's en gas

Verkoop gasflessen € . € . € . € .
Inkoop gas -€ . -€ . -€ . -€ .
Totaal accu's en gas € € € € 

Kantine

Verkoop kantine € € . € . € .
Inkoop kantine -€ -€ . -€ . -€ .
Kosten barcommissie € € -€ € 
Totaal Kantine € € . € . € .

Onstpanningscommissie

Opbrengst ontspanningscommissie € € € € 
Kosten ontspanningscommissie € -€ -€ € 
Totaal ontspanningscommissie € -€ -€ € 

Diverse commissies

Kosten tuincommissie -€ . -€ . -€ . -€ .
Kosten overige commissies € € -€ € 
Totaal diverse commissies -€ . -€ . -€ . -€ .
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pag. 3 (Staat van baten en lasten)

werkelijk begroting werkelijk begroting

2020 2020 2019 2021

Totale baten commissies (13) € . € . € . € .
Totale lasten commissies (14) -€ . -€ . -€ . -€ .

Algemene verenigingskosten (15)

Onderhoud complex € . € . € . € .
Aanschaf gereedschap en klein materieel € € € € .
Onderhoud gereedschap en machines € . € . € . € 

€ . € . € . € .

Huisvestingskosten (16)

Onderhoud gebouwen € . € . € . € .
Onderhoud inventaris € € € € 
Schoonmaakkosten € € € € 
Kosten onvoorzien € . € € € 
Gas, water en elektra algemeen € € . € . € .

€ . € . € . € .

Kantoorkosten (17)

Kantoorkosten algemeen € € € € 
Porti € € € € 
Internetaansluiting € € € € 
Lidmaatschappen en donaties € € € € 
Diverse lasten € € € € 

€ € € € 

Advieskosten (18)

Administratie- en advieskosten € € € € 
€ € € € 

Bestuurskosten (19)

Bestuurskosten € € € € 
Consumpties medewerkers € € € € 
Vrijwilligersvergoeding € € € . € 

€ € € . € .

Algemene kosten (20)

Evenementen € € . € . € .
Diverse algemene kosten € € € € 

€ € . € . € .

Bijzondere baten en lasten (21)

Kasverschillen € € € € 
Betalingsverschil debiteuren -€ € € € 
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Rust en Vreugd RESERVES en VOORZIENINGEN 31-12-2020     (5./6./8.)

Reserve algemene middelen € .
Saldo begin onttrekking toevoeging Saldo eind

Algemene reserve 37.721€   
onttrekking: verlies 2019 € 

saldo € .

Bestemmingsreserves en
Voorzieningen € .

Saldo begin onttrekking toevoeging Saldo eind

Reserve speelplaats 5.000€     
saldo 5.000€     

Reserve nieuw materieel 19.300€   
toevoeging: van jaarnota 1.150€      

saldo 20.450€   
Reserve inventaris 1.330€     

saldo 1.330€     
Reserve zonnepanelen 15.000€   
onttrekking aanschaf zonnepanelen

(na verrekening subsidie 1117,-) 8.121€     
saldo 6.879€     

Voorziening baggerwerkzaamheden 61.490€   
toevoeging: 

van jaarnota 5.750€      
van jaarnota 1.725€      

saldo 68.965€   
Voorziening onderhoud waterleiding 9.630€     

saldo 9.630€     
Voorziening onderhoud gebouwen 8.224€     

toevoeging: van jaarnota 1.150€      
saldo 9.374€     

Voorziening onderhoud tuinpark 5.001€     
saldo 5.001€     

Voorziening onderhoud bomen 993€         
saldo 993€         

Totaal € . € . € . € .

Totaal reserves en voorzieningen € .

FISCALE AFREKENSTAAT 2020

Activagroep / Naam Huidige  st. Afschr. Afschr. Huidige st. Boek-
aanschaf t/m 2019 2020 afschrijving waarde act.

Gebouwen / Werkgebouw TC € . € . € . € . € .
Landmat. / Trekker-JD X750 € . € . € . € . € .
Landmat. / Takkenkraker € . € . € . € .
Landmat. / Grasmaaier € . € . € . € 

€ . € .
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Bestuurs- en Commissieleden

1e Voorzitter
Gerrit Meijerman (tuin 49)
voorzitter@tuinpark-rustenvreugd.nl
 

Vice Voorzitter
Katinka de Maar (tuin 86)
voorzitter2@tuinpark-rustenvreugd.nl

1e Secretaris
Maarten Naaijkens
secretaris@tuinpark-rustenvreugd.nl
 

 

 
1e Penningmeester
Wim Jansen (tuin 68)
penningmeester@tuinpark-rustenvreugd.nl
 

 

Bestuurslid
Mees Kolvoort (tuin 60)

Bestuurslid / Notulist
Jos Palm (tuin 16)

Inkoop
H. Reerink (tuin 30)

Tuincommissie
Mw. I. Van ’t Hull-Meijer (secretaris,tuin 84)
G.H.Meijerman jr. (tuin 36)
B. Tolmeijer (tuin 88)
Mw. R. Loonen (tuin 33)
Mw. A. Boekhoudt (tuin 72)
Lena de Ronde (tuin 78)
Lynn Shore (tuin 59)

Werkgroep Ecologisch Beheer / Arbo
Mw. S.H.Meijerman (tuin 49)

Buffetcommissie
Mw.S.H.Meijerman (tuin 49)
Annemarie Soeterik (tuin 28)
H. Reerink (tuin 30)

Kascommissie
A.Sijbesma (tuin 74)
H. Bouwmeester (tuin 33)
Dhr. Chevallerau (tuin 1)

Bouw- en Taxatie / Waterbeheer
C. Noordermeer (Voorzitter)
G.H.Meijerman (tuin 49)
Ron Sont (tuin 17)
J.Kok

Redactie / Social Media
Robin Meijerman (tuin 26)
Geoffrey Meijerman (tuin 36)
Sjarifah Meijerman (tuin 49)
Mariëtte Wijne (tuin 56)
Maarten Naaijkens (tuin70)
Marciel Witteman (tuin 67)

EHBO
Annemarie Soeterik (tuin 28)
Sjarifah Meijerman (tuin 49)
Geoffrey Meijerman (tuin 36)

J&O / Jong Rust en Vreugd
Annemarie Soeterik (tuin 28)
Brechtje Schaling (tuin 23)
Saskia Kraak (tuin 20)
Katja Bloem (tuin 110)
Joke Terpstra
Veerle Snijders

Inschrijvingen: zie website van Rust en Vreugd: https://www.tuinpark-rustenvreugd.nl/, het seizoen
2021 duurt van 27 maart 2021 t/m 31 oktober 2021.
 
Bestuur:

 
Commissies:

 
Van de redactie
Opmerkingen, suggesties, foto's voor het volgende krantje graag sturen vóór 5 september
2021 naar de redactie per mail:redactie@tuinpark-rustenvreugd.nl
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Indien onbestelbaar:
Retour:
Redactie Rust en Vreugd
t.a.v. R.A.Meijerman
Overtoom 391-2
1054 JP  Amsterdam
 

www.editoo.nl


