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BESTUUR WEER OP VOLLE STERKTE
Met de verkiezingen die vorige maand zijn
gehouden en waar honderd tuinders hun stem
hebben uitgebracht, is het bestuur van TIGENO
weer op volle sterkte gekomen. Omdat Sureyya
Erkilet door persoonlijk omstandigheden niet is
toegetreden, bestaat het bestuur nu uit negen
personen.
Eind november zijn we voor de eerste keer bij
elkaar gekomen. In de vergadering die in een
positieve sfeer verliep, hebben we de taken als
volgt verdeeld:
• Peter Burchartz (1e voorzitter)
• José Visser (2e voorzitter)
• Henny Timmerije (1e secretaris)
• Laila Albers (2e secretaris)
• Petra Bleijenberg (1e penningmeester)
• Evert Middendorp (Bouwzaken)
• Jan Snoek (Techniek & Installaties)
• Michaël Wolschrijn (Groen)
• Rita Snoek (Beleid & Communicatie).
We zijn nog op zoek naar een 2e penningmeester.
DIGITALE STEMMING BEGROTING 2021
Onder normale omstandigheden zouden we
direct een ledenvergadering organiseren in het
clubhuis, om u met de nieuwe bestuursleden
kennis te laten maken en de begroting van 2021
vast te laten stellen. Maar we hebben te maken
met de coronamaatregelen en kunnen niet bij
elkaar komen.
Echter, zonder goedgekeurde begroting kan onze
vereniging geen uitgaven doen. Om dit probleem
op te lossen zal er een digitale stemming worden
georganiseerd. Alle tuinders ontvangen volgende
maand de begroting 2021 via de e-mail of post.
U kunt aan ons laten weten of u wel of niet
instemt met de voorgestelde begroting. Uiteraard
wordt de begroting voorzien van een toelichting.
Gelukkig zijn we een financieel solide vereniging.
TOEKOMSTPLAN VOLKSTUINEN IN IJSKAST
Verder zijn we in de afgelopen maand intens
bezig geweest met de Uitvoeringstrategie
Volkstuinenbeleid van de Gemeente Amsterdam.
Hierin staat het beleid voor de Amsterdamse
volkstuinparken in de komende 25 jaar. Naast

allerlei voorstellen om de volkstuinparken te
moderniseren, dreigen forse huurverhogingen.
Dit alles leidde tot een storm van protest in
Amsterdam. Een petitie tegen de verhoging van
de pachtprijs werd meer dan 28.000 keer
ondertekend. Op de gemeentelijke inspraakavond van 8 december gaven zo’n 120 personen
(waaronder drie leden van het bestuur van
TIGENO) hun kritische mening over de
Uitvoeringsstrategie.
Het gebrek aan draagvlak heeft Wethouder
Marieke van Doorninck doen besluiten om een
pas op de plaats te maken. Haar plannen voor de
toekomst van de volkstuinen in Amsterdam, die
op 16 december in de gemeenteraad behandeld
zouden worden, zijn in de ijskast gezet. De
huurverhoging voor volkstuinen is voorlopig van
de baan. Wethouder Van Doorninck gaat de
komende maanden in gesprek met de volkstuinverenigingen. Die hebben een alternatief plan
gemaakt. In het voorjaar moet duidelijk worden
hoe het verder gaat.
GEEN NIEUWSJAARSRECEPTIE
Door de coronamaatregelen is er in januari geen
nieuwjaarsreceptie. Hopelijk kunnen we bij de
opening van het tuinseizoen in het voorjaar
feestelijk het glas heffen met elkaar.
Voor nu wensen we alle tuinders van TIGENO
prettige feestdagen en een voorspoedig 2021!

