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VERSLAG JAARVERGADERING VRIENDEN VAN PARK DARWIN dd. 15 april 2019 in het Hoekhuis 

Aanwezige leden 
Frédéric ten Broek, Jos Brouwer (penningmeester), Wilma Caris, Jan Dijk (secr. verslaglegging), Jakoba 
Drenth, Sam Drukker (lid kascommissie), Maartje der Kinderen (tuinbeheerder, vrijwilligerscoördinator), 
Karel Kneppelhout (lid kascommissie), Vital van Looveren, Jetty Plokker – van der Werf, Jorien Rooymans, 
Simon Salomé, Annelies Teunissen, Anna Tomson (secr. ledenadministratie), Sonja Vetter (voorzitter), 
Gerard Vink, Henny Vink, Greet Zijderveld, Liesbet Zikkenheimer 
Afmeldingen  
Lida Alberse, Marianne Backer, Ed Mellema, Marcel van Moerbeek, Monique Roosenburg 
Aanwezig – geen lid 
Bea Steenvoorden 

 

Nadat hopelijk iedereen de presentielijst heeft getekend opent de voorzitter de vergadering en heet 
ze iedereen welkom. 
 
Mededelingen.  1. De gemeente gaat als eigenaar en opdrachtgever de kwestie van de precieze 
plaatsing van het tuinhuis overnemen. Zij houden zich daarbij aan het bouwplan. Tussen de 
huisnummers 14 en 15. De vereniging is hierin geen partij meer. 
2. Het huisje van Jan Steenmeijer gaat opgeheven worden. Voor enkele weken wordt in de 
buurt plaatsruimte gezocht om dingen in op te bergen. Niet te ver, we moeten erover kunnen 
beschikken. Alleen bewoners van het Darwinplantsoen komen hiervoor eigenlijk  in aanmerking. Joeri 
heeft ruimte in zijn schuur. Er meldt zich nu alleen iemand van de Maxwellstraat. Voor niet direct 
noodzakelijke dingen is eventueel ruimte in de opgeruimde kelderbox van Jan. Reken op 6 weken, 
misschien langer. 
3. Penningmeester Jos Brouwer gaat zijn stukken vooraf aan de bespreking toelichten en vraagt 
daar ruimte voor. 
4. De voorzitter deelt over punt 6 vast mee, dat volgens de statuten door het bestuur slechts 
mag worden beslist over bedragen (buiten de begroting) tot €500 per jaar. Toen we eraan begonnen 
wisten we niet dat een en ander zich zo groot zou ontwikkelen. In een aantal gevallen (zoals in het 
geval van de architect) zijn we daarbovenuit gegaan zonder de vergadering in te lichten. Daarover 
straks meer. 
5. Er zijn 5 afmeldingen. 
 
Verslag. Met het snoeien van de haag zijn we niet slechts geholpen door de gemeente, het is in zijn 
geheel door de gemeente uitgevoerd. De oude hellingbaan was tegenover nummer 25, die is 
opgeheven. Van de nieuwe wordt door rolstoelers geregeld gebruik gemaakt, meestal vanuit De 
Open Hof. Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
Mutaties in het bestuur. Joeri van den Steenhoven heeft zich tijdelijk moeten terugtrekken wegens 
ernstige privéomstandigheden. Liesbet Zikkenheimer heeft zich geheel uit het bestuur 
teruggetrokken. Veel dank voor al haar werkzaamheden.  
Sonja Vetter en Jos Brouwer zijn (al) drie jaar bestuurslid en kunnen als zij dat willen worden 
herbenoemd. Dat willen zij. De vergadering merkt op, dat dit eerder aan de leden kenbaar had 
moeten worden gemaakt zodat zich tegenkandidaten hadden kunnen melden. Dat klopt. Een punt is, 
dat dit in een zeer laat stadium is ontdekt. Wel is na het vertrek van Liesbet een profielschets en 
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vacature naar alle leden uitgegaan op zoek naar een nieuw bestuurslid. Die heeft niets opgeleverd. 
Echter, een publiciteitsmedewerker is iets anders dan een voorzitter. Niettemin wordt verzocht of de 
vergadering toch akkoord kan gaan met deze herbenoeming. De vergadering gaat bij acclamatie 
akkoord. 
 
Jaarverslag. Naar aanleiding van de weinige vlinders bij de vlindertelling wordt verzocht om meer 
vlindervriendelijke planten.  De tuincoördinator zal dit verzoek meenemen. Eén echt 
vlindervriendelijke plant is er al: de Buddleja. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. De auteur deelt 
mee dat hij gestreefd heeft naar een vlot leesbaar jaarverslag. 
 
Financieel verslag. De penningmeester deelt mee, dat er fouten in het verslag zijn geslopen. Het 
onderaan genoemde bedrag van €19.695,73 is het banksaldo. Het bedrag van €4.421 is de positieve 
reserve, zeg maar winst. Het bedrag van de subsidieregeling maatschappelijke activiteiten moet zijn 
€11.000. De post maatschappelijk initiatief betreft de coördinatoren. Voor de post Groen in de buurt 
(verbetering entree, nestkastje, aanschaf planten) behoeft geen verantwoording te worden afgelegd. 
“Een foto vinden we leuk’”. 
De gemeente gaat het leeuwendeel van het tuinhuis betalen, ook de fundering; het sedumdak 
krijgen we van Donkergroen. De architect kreeg €2000 meer betaald dan de begrote €1000. Dat komt 
door de hoge eisen die de gemeente stelde. De bouw gaat ze zelf begeleiden. De realisatie van het 
tuinhuis is als begroot bedrag overgeheveld naar 2019. En waar in de begroting 2018 ‘elektra’ staat, 
wordt bedoeld: ‘tuinhuis’.  Op dat bedrag kon € 2000 worden bezuinigd, mede omdat de gemeente 
ons helpt. 
We hebben wat meer uitgaven gedaan die boven die €500 uitstegen. We vragen er begrip voor. Zie 
de jaarrekening. Aan vrijwilligers is 2x zoveel uitgegeven als begroot omdat het aantal vrijwilligers is 
gestegen. Zij kregen een bon van €50. Zonder hun inzet, die steeds ruim is geweest, was het allemaal 
niet mogelijk geweest.  
Verder zijn van die post coördinatoren €14.523 de vrijwillige tuincoördinatoren bekostigd die we 
hebben sinds het vertrek van Lynn Shore, en die daarvoor een vergoeding krijgen.  
Sonja deelt nog mee, dat de subsidie Maatschappelijk Initiatief (nu: Burgerparticipatie) jaarlijks wordt 
teruggedraaid.  
De kascommissie heeft in haar rapport de volgende aanbevelingen gedaan (letterlijke overname uit 
haar rapport): 
 
1. De inrichting van de administratie behoeft verbetering opdat controle op rechtmatigheid en 
doelmatigheid beter beoordeeld kan worden.  

2. Betere vastlegging werkzaamheden tuindeskundige en tuincoördinatoren.  

3. Procedure van goedkeuring en betaalbaarstelling van facturen verdiend verbetering 
(functiescheiding).  

4. Ten aanzien van de begroting 2019 met betrekking tot de inkomsten uit extern advies merken we 
op dat inkomsten uit dergelijke (commerciële) activiteiten statutair niet toegestaan zijn. Het uitlenen 
van de door de vereniging ingehuurde tuindeskundige raden wij af, mede om onvoorziene gevolgen 
op het terrein van belastingen en sociale zekerheid.  
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Over de commerciële activiteiten wordt nog gemeld, dat het hier incidentele activiteiten betreft: 
Maartje gaat advies geven aan West en de vereniging krijgt er geld voor. Zie het als een donatie. We 
kunnen als vereniging uit de tuin ook van alles aanbieden, potloden o.i.d. verkopen als marketing. 
We zijn in genen dele  Btw-plichtig. Gesproken wordt nog over Thijsse’s Hof in Bloemendaal en hoe 
het ook kan. Wat een tuinhuis staat daar! 
Met de gemeente konden we geen afspraken maken voor structurele subsidie, bijvoorbeeld voor 
drie jaar. Telkenjare moet die subsidie opnieuw worden aangevraagd, een hele klus voor de 
voorzitter, ze heeft er bijna een dagtaak aan. Uit het feit dat de gemeente het tuinhuis ruim 
subsidieert mag de conclusie getrokken worden, dat zij daar belang aan hecht. Nu Broer Soolsma als 
zeer ervaren buurtmakelaar vertrekt (Sonja en Maartje gaan namens de vereniging naar zijn 
afscheid) moeten we een nieuwe relatie met de gemeente opbouwen. 
Na al deze opmerkingen wordt de kascommissie gevraagd of zij de ledenvergadering kan aanbevelen 
het bestuur te dechargeren voor het door haar gevoerde beleid in 2018. Dat kan zij. De vergadering 
volgt deze aanbeveling op en dechargeert het bestuur. De penningmeester krijgt een applaus. De 
voorzitter merkt nog op dat die er geen specifieke deskundigheid voor heeft. Het is destijds allemaal 
zomaar op zijn bord gekomen. 
De kascommissie heeft dit nu drie jaar gedaan. Sam Drukker zag graag dat een ander zijn plaats 
overneemt. Karel is ook akkoord dat een ander zijn taken overneemt, indien er twee nieuwe 
gevonden worden. De kascommissie wordt omstandig bedankt. 
Het lidmaatschap blijft staan op €10. Sommigen betalen meer. Dat wordt apart genoteerd als 
donatie. Gevraagd wordt nog hoeveel subsidie er is toegezegd. Voor dit jaar bedraagt de subsidie 
Burgerparticipatie €7.200. Maar de gemeente financiert het hele tuinhuis behalve de elektriciteit, het 
sedumdak, het ecotoilet en de zonnepanelen. De uiteindelijk kosten van het tuinhuis zijn begroot op 
€32.500. 
Er wordt nog aanbevolen, een extra post ‘onvoorzien’ van €2000 geoormerkt te reserveren voor het 
tuinhuis. In situaties waarbij dat bedrag moet worden aangesproken is het aan te bevelen desnoods 
een extra steunronde uit te laten gaan onder donateurs. Dat idee neemt de voorzitter over. 
 
Tuinwerkzaamheden. We hebben een uitstekend jaar achter de rug. Van wat we ons in het 
beheerplan 2018/2019 hadden voorgenomen hebben we het nodige gerealiseerd. Maartje somt nog 
eens op wat het afgelopen jaar zoal niet is gedaan aan tuinieractiviteiten, zoals voorjaarsbloeiers 
planten en compost strooien, en noemt de publieksontvangsten.  Nieuw is dat een bezoekster voor 
de middenborder, die flink is aangepakt, een groot aantal irissen heeft gedoneerd. Die zijn nog met 
andere irissen samengevoegd. De geefster wordt bedankt. 
De 1500 bollen die her en der zijn geplant en de voorjaarsbloeiers staan er heel mooi bij en trekken 
insecten aan, maar vormen ook  “een druppel op een gloeiende plaat” op een oppervlak van 4000 
m2. Er worden komende herfst bollen bijgeplant.  De plannen voor 2019 zijn om  de grote border aan 
de Gooisewegzijde aan te  pakken . Waar het tuinhuis komt worden nu veel planten weggegeven. 
Ook aan de club ‘Tuintjes Domselaer/Woltera van Rees’. T.z.t. wordt een asterborder teruggezet. 
Plantensteunen gaan we renoveren en we gaan het naambordjesproject afronden. De eerste 
evenementen hebben we alweer gehad.   
 
Beleidsplan. De laatste zin hoort er niet bij en moet eruit. 
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Tuinhuis. Sonja vat in het kort alles samen zoals het gelopen is. Het roept nu geen vragen op. Alleen 
wacht Karel Kneppelhout nog op antwoord van de gemeente op zijn bezwaarschrift betreffende de 
precieze locatie. Toch gaan ze al bouwen.  
Er komen bij het tuinhuis open tonnen voor wateropslag. 
21 mei begint de bouw van het tuinhuis; de fundering begint 2 weken eerder. Er moet 24 kuub 
worden weggegraven. Die wordt in de gemeente hergebruikt. Het meeste transport vindt door de 
groenkooi en over de weg (ic het voetpad) plaats. De grond moet even ergens een plaats hebben in 
de tuin: naast het te bouwen tuinhuis richting het huidige huisje van Jan. 
 
Voor de inrichtingscommissie worden nog mensen gezocht. Enkelen melden zich aan. De voorzitter 
zal daar qq. nauw bij betrokken zijn. 
 
Bekendheid. Bij ViiA zijn vacatures uitgezet voor vrijwilligers. Er zijn regelmatig binnenlopers die zich 
melden. Er zijn nu 44 actieve vrijwilligers. De tuin moet nog bekender worden. Gewezen wordt op de 
site culturelevacatures.nl. En met de opvolger van Broer heeft Sonja al kennis gemaakt. Via Facebook 
komt een oproep. Ook moeten we  meer bekende mensen uitnodigen bij bijzondere gebeurtenissen.  
 
Rondvraag. Nu neemt Karel het woord. Hij zegt dat hij vaak is weggezet als een tegenstander van een  
tuinhuis. Dat is hij absoluut niet. Al die vrijwilligers verdienen een plek. Hij vindt het naar, dat velen 
hem kennen maar hijzelf bijna niemand. Van dat odium wil hij af. Pas in september was er voor het 
eerst een officieel plan, toen kon hij pas iets zeggen en inspreken. Hij zag graag dat de mensen die zo 
negatief over hem denken zich bij hem melden. 
Sonja antwoordt daarop, dat dit soort processen nooit zonder gedoe verloopt. En uiteindelijk komt 
het tuinhuis op de plek die het bestuur altijd al wilde maar die volgens de gemeente niet kon. Ook 
dankzij degenen die de bouw oge nschijnlijk hebben tegengewerkt. Ooit plande de gemeente er 
woningbouw. Dat is nu helemaal van de baan. We kijken naar de toekomst. We hopen dat ook Karel 
zich welkom voelt in het tuinhuis. Karel antwoordt nog dat hij wel antwoord verwacht van de 
gemeente. 
Jan Dijk vraagt nog, in een tijd die draait om kijkcijfers, hoeveel likes er zijn via Facebook. Liesbet 
meent 300. Gezien andere pagina’s die zij beheert niet erg veel.(jd: website 5 hits per dag) 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering onder dank voor ieders aanwezigheid. 
 
 
 
 
 

 


