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NO 

Notulen Algemene Leden Vergadering 

 

Datum: zaterdag 2 juli 2022 

Tijd: 14:00 – 17.00 uur 

Gespreksleider: dhr. W. Boonstra 

Aanwezig 

• Leden amateur tuinders vereniging ‘Ons Buiten’ (opkomst 64%) 

• Algemeen en enig bestuurslid a.i.: Dhr. Schneiders  

• Notulist (extern): Rozemarijn Wildeman 

• Kiescommissie:  

o Dhr. Reijman 

o Mevr. Dekker 

o Mevr. Van Arnhem 

o Dhr. Gunnink (reserve) 

• Toehoorders inzake betaald parken: 

o Mevr. Jacobz – raadslid van OpHaarlem 

o Dhr. Aynan – raadslid Jouw Haarlem 

Agendapunten 

1. Betaald parkeren 

2. Verkiezingen van nieuw volledig bestuur 

Betaald parkeren 

Gemeente Haarlem geeft aan dat tuindersverenigingen ‘Ons Buiten’ en ‘Eigen Tuin’ akkoord 

zouden hebben gegeven voor het voornemen om betaald parkeren op de Boerhavelaan in te 

voeren. Dit is echter niet het geval. De beide Verenigingen hebben mede door Corona geen 

(fysieke) Algemene Leden Vergadering gehouden en dus is er nooit officieel over gestemd. Er is 

bezwaar aangetekend namens de vereniging door dhr. Schneiders met behulp van lokale 

politieke partijen ‘OpHaarlem’ en ‘Jouw Haarlem’.  

Het bezwaar wordt over enkele dagen besproken in de Gemeenteraad en daarom is het zaak 

dat er officieel over wordt gestemd binnen de Vereniging zodat de uitslag van de stemming kan 

worden gedeeld met de Gemeente Haarlem.  
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Alvorens er wordt overgegaan tot stemming zijn er een paar opmerkingen/ vragen uit de zaal;  

• Er wordt op dit moment veel gebouwd in de omgeving van de Boerhavelaan. Verwachting is 

dat alle bezoekers van die woningen in de omgeving gaan parkeren. Dus is er überhaupt nog 

wel plek voor de tuinders? 

• De nieuwe woningen die er komen schijnen zonder parkeervergunning te worden verkocht. 

Waar gaan die bewoners parkeren? 

• Is er al meer bekend of en zo ja, welke regelingen er voor tuinders zijn als het betaald 

parkeren wordt ingevoerd? Bezoekerstarief? Gereduceerd tarief? 

• Hoe gaat het buiten seizoen? 

Reactie Dhr. Schneiders: “Vereniging streeft er naar een zo goed mogelijke regeling te treffen 

met de Gemeente daar de verwachting is dat het betaald parkeren wordt ingevoerd. Hoe, wat en 

tegen welke kosten is nu nog koffiedik kijken”.  

Stemming: 

De stemming over het betaald parkeren gaat in twee delen: 

1. Voor of tegen betaald parkeren? 2. De Vereniging moet een zo goed 

mogelijke regeling proberen te treffen met 

gemeente indien betaald parkeren wordt 

ingevoerd 

Voor 3 Voor  113 

Onthouden 6 Onthouden 1 

Tegen 105 Tegen 0 

Verkiezing van nieuw volledig bestuur 

Enkele weken geleden is het voltalige oude bestuur opgestapt n.a.v. onenigheid over de 

exploitatie van de kantine. Deze zaak ligt nu bij advocaten en is geen onderwerp van gesprek 

tijdens de huidige vergadering. Het geschil en de mogelijke financiële consequenties zullen door 

het nieuwe bestuur moeten worden beslecht. Hierin is de Vereniging verantwoordelijk niet de 

individuele leden.  

Dhr. Schneiders heeft in de tussentijd als algemeen en enig bestuurslid a.i. de Vereniging zo 

goed als mogelijk proberen te representeren en de organisatie opgenomen voor de verkiezing 

voor een nieuw volledig bestuur waarover vandaag gestemd zal worden.  

Alle kandidaten worden hartelijk bedankt voor hun aanmelding. Helaas hebben niet alle 

kandidaten de minimale 10 steunbetuigingen ontvangen. Zowel de kandidaten die wel genoeg 

steunbetuigingen hebben ontvangen als de kandidaten die dat niet hebben gekregen zijn 

gisteravond per mail geïnformeerd. Het stembiljet, welke iedereen die gerechtigd is te stemmen 

bij aanvang heeft ontvangen, is in volgorde van hoogste aantal steunbetuigingen opgebouwd.  
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Op dit moment kent de Vereniging geen afspraken over een maximale hoeveelheid 

bestuursleden. Dhr. Boonstra adviseert nadrukkelijk om daar wél afspraken over te maken en 

stelt maximaal zeven bestuursleden voor.  

Een bestuur zal dan dus uit de volgende leden bestaan: 

• 1x Voorzitter 

• 1x Penningmeester 

• 1x Secretaris 

• 4x Algemeen bestuursleden  

Om bovenstaand advies door te voeren wordt, door middel van hand op steken, gestemd;  

1. Wel/ niet voor maximaal aantal 

bestuursleden? 

2. Voor een maximaal aantal bestuursleden 

van 7? 

Voor 109 Voor  106 

Onthouden 0 Onthouden 7 

Tegen 5 Tegen 1 

 

Alvorens er wordt overgegaan tot de verkiezing van het nieuwe bestuur zijn er een paar 

opmerkingen/ vragen uit de zaal;  

• Niet alle kandidaten zijn bij een ieder bekend en daarom zou het fijn zijn als zij zich even 

voorstellen. Dit gebeurt na het behandelen van de overige opmerkingen/ vragen uit de zaal. 

Julia Weller, Floor Hooft en Marcel Delnoij zijn op vakantie maar daar kan wel gewoon voor 

worden gekozen.  

• Leden waarmee een conflict is mogen die zich toch kandidaat stellen voor het bestuur? 

Antwoord Dhr. Boonstra: “Ja, volgens de statuten mogen alle leden zich kandidaat stellen 

voor het bestuur”.  

• In verleden zijn er vaak twee secretarissen geweest. Kan dat nu weer? Antwoord Dhr. 

Boonstra: “Nee, van de functies in het bestuur zijn er elk één, wel kan de secretaris of ander 

lid met functie, in overleg, taken overdragen aan een algemeen bestuurslid”.  

De verkiezing voor het nieuwe bestuur gaat middels het invullen van het verkregen stembiljet en 

wordt blind gehouden. Deze wordt vervolgens ingeleverd in een transparante box bij dhr. 

Reijman , waarna de kiescommissie onder toeziend oog van Dhr. Boonstra en de eerder 

genoemde raadsleden zullen tellen. De kandidaten met de meeste voorkeurstemmen zullen 

uiteindelijk plaatsnemen in het bestuur.  

Wanneer is een stembiljet ongeldig en kan de stem dus niet mee geteld worden? 

• Indien er niets is ingevuld (blanco) 

• Indien de persoon die hem heeft ingevuld zijn/ haar naam op het stembiljet heeft gezet 

• Indien het stembiljet onleesbaar is 

• Indien het stembiljet niet duidelijk is 

• Indien het niet duidelijk is op welke manier er voor kandidaat gestemd is. Bijvoorbeeld door 

middel van pijltjes i.p.v. kruisjes.  

• Indien er is gestemd op meer dan één persoon per functie.  

Kortom elke horizontale regel moet een kruisje hebben. Er kan maar op één persoon per functie 

worden gestemd maar als een kandidaat zich naast een functie ook heeft aangegeven als 

algemeen bestuurslid te willen plaats nemen in het bestuur kan er op die kandidaat dubbel 

worden gestemd.  
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De vergadering wordt geschorst nadat alle gerechtigden hebben gestemd en zal worden hervat 

zodra de kiescommissie alle stemmen heeft geteld. In afwachting van de uitslag kan er in de 

lobby een drankje worden genuttigd.  

Uitslag verkiezing nieuw bestuur 

Na geduldig wachten op de telling van de kiescommissie is rond kwart voor vijf de uitslag 

bekend. Niet alle leden hebben op dit moment kunnen of willen wachten. De uitslag zal, buiten 

deze notulen, door Dhr. Schneiders op zondag 3 juli jl. ook bekend worden gemaakt op de 

daarvoor bestemde centrale plek op het tuindersterrein.  

Functie Naam Aantal voorkeursstemmen 

Voorzitter  Jeroen Schneiders 68 

Penningmeester Bianca Bok 47 

Secretaris Merel Lammers 41 

Algemeen Bestuurslid Floor Hooft 44 

Algemeen Bestuurslid Julia Weller 38 

Algemeen Bestuurslid Bert Russel 33 

Algemeen Bestuurslid Iris Cox  23 

Sluiting vergadering  

Na de bekendmaking van het nieuwe bestuur dankt Dhr. Boonstra een ieder hartelijk voor de 

deelname, wenst het nieuwe bestuur succes en sluit officieel de vergadering.   

 

 


