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Uitnodiging begrotingsvergadering 
 
Het bestuur van Volkstuinpark De Eendracht nodigt alle leden uit voor de 
begrotingsvergadering op donderdag 3 december 2009, om 20.00 uur in de kantine van de 
Eendracht. 
 

De begroting voor 2010 is op de pagina's 17-20 van dit blad opgenomen. 
Vragen en opmerkingen over die begroting graag schriftelijk indienen, tot  uiterlijk 10 dagen 
voor de vergadering, bij het secretariaat of in de brievenbus aan de bestuurskamer. 
 

Agenda: 
 

1. Opening 

2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 25 april 2009 
3. De begroting 2010 
4. Wat verder ter tafel komt  

 
 
 

 

Van het bestuur 
 
Vernieuwen verlichting op De Eendracht. 
 
We willen in 2010 een noodzakelijke, maar vrij kostbare operatie uitvoeren: het opknappen 
en waar nodig vernieuwen van de verlichting op het park, en het opknappen van de paden. 
Omdat er voor de bekabeling toch gegraven moet worden is het handig om meteen de 
stoepranden opnieuw te leggen en, waar nodig, te vervangen. Vervolgens kunnen ook de 
paden en groenstroken onderhanden worden genomen. 
 
Een dergelijke operatie kan niet meer in eigen beheer worden uitgevoerd. Het onderhoud 
heeft verschillende opgeroepen gedaan om hulp van tuinders bij het plaatsen van de 
trottoirbanden te krijgen. Alle pogingen in die richting hebben nauwelijks resultaat gehad. 
Daarom hebben wij bedrijven gezocht die daarin gespecialiseerd zijn en offertes 
aangevraagd. 
Een van die bedrijven heeft al een heel uitvoerige en duidelijke offerte afgegeven, een paar 
andere beantwoordden niet aan onze verwachtingen. Op dit moment is er nog een bedrijf 
dat een offerte in de maak heeft, die zal er naar verwachting even solide uit gaan zien als 
de eerste, maar zal vermoedelijk wat voordeliger uitpakken. 
 
Vóór de begrotingsvergadering zal het bestuur een keuze uit deze twee offertes hebben 
gemaakt en zal deze keuze, met argumenten, aan de leden voorleggen. 
Hoe het financiële plaatje er, uitgaande van de cijfers die we nu hebben, precies uit gaat 
zien kunt U in de begrotingscijfers in dit krantje terugvinden, zie pagina 11 en verder. 
 
Nu er zo’n ingrijpende beslissing genomen moet worden, hopen wij dat veel leden 
donderdagavond 3 december naar de vergadering komen. 
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Rectificatie 
 
In het vorig nummer is een gedeelte van een zin weggevallen. 
 
Even over de doorgangen tussen TIGENO en De Eendracht, deze stukken grond zijn niet 
van de tuinparken, maar vallen onder de groenvoorziening van het stadsdeel. We hebben 
geconstateerd dat er weer afval op de tussen paden wordt gedeponeerd, terwijl het door 
Karel met zijn kraan allemaal was verwijderd. We zijn in overleg met de deelraad om een 
constructie te bedenken hoe we dit moeten aanpakken, maar u weet dat er absoluut geen 
groenafval en ander afval gegooid mag worden. Ten eerste omdat de doorgangen vrij 
moeten blijven voor de hulpdiensten, maar ook omdat afval ongedierte aantrekt en 
voornamelijk ratten, en wie wil dat? 
 
Mensen is het nou zo moeilijk uw afval naar de juiste plek te brengen, u gooit het toch ook 
niet in uw eigen tuin. 
(Zie ook pagina 14) 
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  Begroting 2010 Begroting Begroting   begroting  

Inkomsten Uitgaven inkomsten 

2010 2010 2009 

1.  GRONDHUUR TUINEN / ALG. GROEN 41.000  41.000  41.000  

2.  ALGEMENE KOSTEN  22.500  0  22.000  

3.  KONTRIBUTIES BVV EN AVVN 16.000  16.000  17.500  

4.  ASSURANTIE LEDEN 17.500  17.500  17.000  

5.  ASSURANTIES VERENIGING 0  5.500  0  

6.  O.Z. BELASTING GEBOUWEN 750  750  750  

7.  REINIGING en  AFVAL 10.000  10.000  10.000  

8 WATERGELD 0  0  9.000  

9 AFDRACHT INKOOP  1.500  0  1.500  

10 BRANDSTOF/RITJES TRACTOR 150  0  200  

11 AFDRACHT  KANTINE CLUBGEBOUW   8.500  0  8.500  

12 ONTSPANNINGSCOMMISSIE 0  4.000  5.000  

13 KWARTAALBLAD EENDRACHT 320  2.500  250  

14 STROOMVERBRUIK  3.200  3.200  1.000  

15 GASVERBRUIK  4.000  4.000  1.000  

16 RENTE & BANKKOSTEN   2.500  100  4.000  

17 ADM/AANMANINGSKOSTEN 0  0  0  

18 WERKUREN EN BOETES 0  0  0  

19 OVERDRACHTSKOSTEN 2.000  0  1.500  

 

 
Toelichting: 
 
1.Watergeld. Niet meer in de begroting op te nemen. Bedragen per saldo altijd 0, en het 
heeft geen konsekwenties voor de contributiefactuur, waar de post water wordt gebaseerd 
op het verbruik van het voorbije jaar. 
 
13. Kwartaalblad. We stellen de leden voor om het budget te verhogen van 1.500 naar 
2.500, om niet alleen het voor- en achterblad, maar ook nog een aantal binnenbladen te 
voorzien van kleurenfoto’s. 
 
16. Bankrente op spaarrekening is een stuk lager dan een jaar geleden, 2,1 % t.o. 2,7 - 3,75 
% in 2009. Wordt 2,3 % als we naar de ABN gaan. 
En het rentebedrag wordt nog lager door grote uitgaven in 2010 aan verlichting. 
Als het kapitaal met 40.000 daalt wordt het circa 2.500. 
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begroting jaarrekening jaarrekening begroting begroting   

uitgaven  inkomsten uitgaven  inkomsten  uitgaven  

2009 2008 2008 2008 2008 

41.000  38.407  38.897  40.800  40.800  1 

0  21.670  0  21.500  0  2 

17.500  16.988  17.027  16.500  16.500  3 

17.000  16.831  16.910  17.000  17.000  4 

5.000  0  4.640  0  4.500  5 

750  592  700  600  600  6 

10.000  10.077  10.077  10.000  10.000  7 

9.000  5.061  5.061  10.000  10.000  8 

0  1.245  0  1.500  0  9 

200  142  0  250  250  10 

0  8.102  0  8.500  0  11 

9.000  4.129  7.418  5.000  8.000  12 

1.500  215  1.462  250  1.500  13 

1.000  3.001  3.001  3.000  3.000  14 

1.000  3.499  3.499  3.500  3.500  15 

100  4.168  169  3.500  100  16 

0  25  0  0  0  17 

0  8.096  0  0  0  18 

200  3.143  0  1.500  200  19 
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  Vervolg Begroting 2010 Begroting Begroting   begroting  

Inkomsten Uitgaven inkomsten 

2010 2010 2009 

20 SUBSIDIE STAD GROENVOORZIENING 5.000 0 5.000 

21 ONDERHOUD GEBOUWEN 0 0 0 

22 ONDERH. GEBOUWEN           reservering 0  0  0  

23 ONDERHOUD TERREIN incl. reservering                                     0  12.000  0  

24 ONDERHOUD GROEN    incl. reservering 0  6.000  0  

25 SNOEIEN BOMEN           incl.  reservering    0  1.000  0  

26 SPEELPLAATS,               incl.  reservering 0  250  0  

27 ONDERHOUD WATERLEIDING  0  1.000  0  

28 ONDERHOUD VERLICHTING 0  8.000  0  

29 ONDERH. VERLICHTING        reservering 8.000  0  5.500  

30 TAKKEN KRAKEN            incl  reservering 0  2.000  0  

31 EHBO  0  250  0  

32 REPRESENTATIEKOSTEN 0  2.000  0  

33 AFSCHRIJVINGEN  0  6.000  0  

34 BESTUUR SECRETARIAAT 0  3.200  0  

35 ARBO 0  0  0  

36 VERGUNNING STADSDEEL 0  250  0  

37 50 JARIG BESTAAN                reservering                     0  500  0  

38 DIV. BATEN & LASTEN,  0  0  0  

39 BETALINGSVERSCHILLEN 0  0  0  

40 SCHADES  0  0  0  

41 INCASSOKOSTEN 0  100  0  

42 NIEUWBOUW 0  0    

43 SALDO   4.180  0  0  

          

  TOTAAL 147.100  147.100  150.700  

 
23. Onderhoud terrein. Er staat nog een reserve van 3.000. Er is aan het aanbrengen van 
de trottoirbanden uit te geven, volgens offerte: 10.200 = 12.100 inclusief BTW. We moeten 
dan dus begroten: 12.100 – 3.000 = circa 9.000. Plus wat er verder in 2010 aan onderhoud 
terrein zal worden uitgegeven. Voor grind bijvoorbeeld. Schatting nu: 3.000. Samen dus 
12.000. 
 
28. Onderhoud verlichting. Kosten worden volgens offerte: circa 35.000 + BTW = circa 
41.000. Er wordt aan de leden gevraagd toe te stemmen in het aanwenden van de 
reservering van 8000 die er staat als deelbetaling van deze investering. Die wordt dan dus 
41.000 – 8.000 = 33.000. Dit wordt in 20 jaar afgeschreven, d.w.z. 1.650 per jaar. 
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begroting jaarrekening jaarrekening begroting begroting   

uitgaven  inkomsten uitgaven  inkomsten  uitgaven  

2009 2008 2008 2008 2008 

0 5.622,74 0 5.000 0 20 

0 0 1.212,74 0 0 21 

8.600  0  8.600  0  8.600  22 

4.000  460  460  0  0  23 

6.000  0  4.087  0  4.000  24 

1.000  0  1.600  0  1.600  25 

0  0  746  0  700  26 

500  0  1.000  0  1.000  27 

5.500  0  2.500  0  2.500  28 

0  0  0  0  0  29 

900  800  1.400  0  600  30 

250  0  305  0  350  31 

1.900  0  1.911  0  1.900  32 

4.000  0  3.837  0  4.000  33 

3.200  0  2.700  0  3.200  34 

0  0  0      35 

250  0  157  0  250  36 

500  0  500  0  500  37 

0  1.929  634  0  0  38 

0  20  0  0  0  39 

0  45.047  45.047  0  0  40 

200  0  273  0  200  41 

  11.400  11.459      42 

650  0  13.380  0  3.050  43 

                                  

150.700  210.670  210.670  148.400  148.400    

 
 
33. Afschrijvingen. Bedrag is nu ongeveer 4.000, -. Daar komt bij voor nieuwe  
investeringen: verlichting, geschat op 1.650 per jaar. Trottoirbanden : 150 per jaar. 
Bankjes buiten bij kantine, circa 2.500, - is 250 per jaar bij 10 jaar afschrijving. 
Totaal dan voor 2010: circa 6.000. 
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GLASHANDEL 

 
AMSTERDAMSE NOODVOORZIENINGEN 

 

BEENSE 

 

A 
 

X 

N   X   B 

X 
 

 

24 UUR SERVICE 

 
Voor winkels, bedrijven en particulieren 

Bij glasschade en noodvoorzieningen 

 

 

Tel. 020-631 58 85 

Fax 020 633 35 65 
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Afsluiting klaverjascompetitie 
 
Zoals gebruikelijk heeft de klaverjascommissie de eer gekregen om als hekkensluiter van 
het tuinseizoen 2009 de afsluiting van de zomerklaverjascompetitie te organiseren. 
Voor deze feestelijke viering zijn de spelers die 12 van de 20 keer bij de competitie 
aanwezig zijn geweest welkom. Verder worden altijd, als dank voor hun vrijwillige inzet, de 
barmedewerkers uitgenodigd. 
 
De avond begon met het nuttigen van het, traditiegetrouw door de organisatoren en enige 
andere vrijwilligers, zelfbereid lopend buffet. Zoals gebruikelijk zag het er prachtig uit en 
was het bijzonder smakelijk. 
 
Na de maaltijd vond de allerlaatste 2009 zomercompetitiewedstrijd plaats. Door sommige 
spelers werd er deze avond nog erg fanatiek geklaverjast. Het was duidelijk te merken dat 
zij hierdoor hoopten hoger te eindigen in het algemeen klassement. Voor anderen was het 
duidelijk een gezelligheidsavond. 
 
Nadat de spelers uitgeklaverjast waren werden diverse mensen in het zonnetje gezet. 
Daarna werden de competitiewinnaars bekend gemaakt. Er werden vier bekers uitgereikt. 
Te weten: een beker voor de poedelprijs, de marsprijs, de tweede prijs en de eerste prijs. 
Deze werden overhandigd aan: Jo, Ellie, Henk, Arie en Ploon. Arie bleek onverwacht 
tweede te zijn geworden dankzij zijn bijzondere goede hand op deze avond. 
Na afloop hiervan werd de uitslag van deze klaverjasavond bekend gemaakt. Wederom 
kwam Ploon als winnaar uit de bus. Speciaal voor deze afsluitende avond was er voor 
iedereen een prijs. Dankzij de gespaarde wekelijkse inleg van de spelers van € 1,25 waren 
er op deze laatste competitieavond erg mooie prijzen te winnen. 
 
Tot slot werden de winnaars van de tombola bekend gemaakt. Ook hiervoor gold dat de 
prijzen op deze bijzondere avond erg mooi waren. 
 
Voor degene die dat wilden kon tot in de late uurtjes een dansje gemaakt worden. 
 
 
 

Najaar 
 

De tuinders werken in de bruine hoven 
De wereld was verlaten van gerucht 
En het oneindig najaar spande erboven 
De paarlen sfeer van een gelaten lucht. 
 
 

J.C. Bloem 
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 ATCO Dakwerken bv 
   
Uw adres voor: 
 - stalen dakpannen 
 - bitumineuze daken 
 - shingle daken 
 - dakpannen 
 (vrijblijvende prijsopgave) Alles onder 10 jaar 
garantie 
 
Krasseurstraat 55 – 1033 DH Amsterdam. 
Tel / Fax: 020-6335493 – Mobiel: 06-21260073 
 
Email : info@atcodakwerken.nl 

 
 
 

De tuin charmeert, appelleert, voedt en houdt 
vast; neemt de zware angsten van een 
vermoeide ziel weg. 
De tuin geeft opnieuw kracht aan het lichaam 
en streelt de ogen; geeft waarde aan het werk 
en schenkt vele genoegens aan wie hem 
cultiveert. 

 
 
 

Vergilius  

mailto:info@atcodakwerken.nl
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Winterklaar maken 

 
Er bestaat een weliswaar slinkende, maar nog altijd omvangrijke groep van 
winterklaarmakers. 
Toch wint onder tuinders de school van laat maar waaien snel terrein. Want waarom zou je 
nu doen wat ook tot het voorjaar kan wachten? 
Trouwens, bij die traditie van winterklaarmaken om alle planten nog voor de winter tot de 
grond toe af te knippen, zou je de nodige vraagtekens kunnen plaatsen. 
Ten eerste is dat afknippen een heidens karwei, omdat in het najaar  de plantenstengels 
nog taai zijn en je ze stuk voor stuk moet wegsnoeien. In het voorjaar is dat wel even 
anders: dan zijn die stengels door de vorst breekbaar geworden zodat je ze met brede 
armgebaren kunt afmaaien en ze als luciferhoutjes afbreken. 
Ten tweede is het uitstellen van de grote schoonmaak beter voor vorstgevoelige planten, 
want die ontlenen aan al dat afgestorven loof nog heel wat winterbescherming, waardoor ze 
minder rigoureus afgedekt hoeven te worden. Er zijn planten die ook in afgestorven staat 
nog veel van hun charme behouden.  
Ten slotte vinden kleine dieren er een beschutte leefomgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentietarieven 2009 (zwart/wit) 
 
Een hele pagina (A5) € 70,00, per jaar 
Een halve pagina      € 40,00, per jaar 
Een kwart pagina      € 25,00, per jaar 
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Van het onderhoud 
 
Het voetbalveld lag er niet fraai bij dit jaar, maar tijdens het seizoen kon daar niets aan 
worden gedaan. Wij zijn erg blij dat er geen blessures zijn ontstaan door de hobbels en 
bobbels bij de toernooien. Inmiddels is het veld geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid, dus we 
hopen dat er volgend jaar een sportveld zal liggen waar de deelnemers aan het wereld 
kampioenschap in Zuid Afrika jaloers op zullen zijn. 
 
Dringende oproep: 
Ondanks herhaalde verzoeken, wordt er nog steeds afval, zowel restafval, GFT en takken 
op de doorgangen naar TIGENO gedumpt. We doen een beroep op de leden die dit zien 
dat te melden aan het bestuur. Nogmaals, de doorgangen dienen vrij te blijven voor 
ambulance en brandweer. Niemand wil er toch de oorzaak van zijn dat er ongelukken 
gebeuren die voorkomen hadden kunnen worden. 
 
Nu een leuk bericht 
Om het voorjaar extra op te vrolijken hebben we in het najaar duizenden bollen van diverse 
soorten in de grond gestopt, we hopen dat het daardoor een bloemrijk voorjaar wordt. 
 
Het groenafval 
Na wat aanloopproblemen worden de containers nu iedere woensdag geleegd. Wel een 
verzoek: alleen klein groenafval in de bakken. Takken graag, net als vorig jaar, op de 
parkeerplaats, mocht dit door uw leeftijd of gezondheid niet lukken dan op de groenstrook, 
de zaterdagploeg zorgt er dan voor dat het naar het parkeerterrein gebracht wordt. 
 
 
Een prettige overwintering en tot seizoen 2010. 
 
 
 

 
 

                                             Sierui of Allium aflatuense 
 
Plant in november nog sieruien. Ze bloeien wanneer de tulpen en narcissen zijn 
uitgebloeid en wanneer d ezomerbollen nog moeten opkomen. Plant de grotere 
soorten niet te dicht op elkaar: het is niet mooi wanneer de bloemen elkaar raken. 
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Diervriendelijk planten 

 
Bottelroos (Rosa rugosa) is geliefd vanwege de geurende bloem en de feloranje of 
oranjerood gekleurde bottels. Vooral groenlingen zijn gek op de bottels van de bottelroos. In 
het najaar kunnen ze met tientallen op de bottels verschijnen. De bloemen die in juni 
verschijnen worden volop bezocht door hommels. 
 
Duindoorn (Hippophae rhamnoides): de oranjegele bessen worden graag gegeten door 
lijsters zoals kramsvogel en koperwiek. Door de dichte doornige structuur van de duindoorn 
is het een favoriete plek voor diverse vogelsoorten om er hun nest in te bouwen. 
 
Dwergmispel (Cotoneaster dammeri): de rode besjes zijn geliefd bij lijsters en in sommige 
jaren ook pestvogels. 
 
Gelderse roos (Viburnum opulus) mag in een vogelvriendelijke tuin niet ontbreken. Ver in de 
winter en vroeg in het voorjaar eten de vogels de bessen van de Gelderse roos. 
Goudvinken, kramsvogels en pestvogels kunnen dan in enkele dagen een struik leeg eten. 
 
Hondsroos (Rosa canina):is door de dichte structuur zeer in trek bij vogels om er hun nest 
in te bouwen. De bottels zijn een lekkernij voor lijsters, groenlingen en soms pestvogels. 
 

Hulst (Ilex aquifolium): lijsters zijn dol op de grote orangjerode bessen. 
 

Jeneverbes (Juniperus communis) is zeer geliefd als broedplaats voor kleine vogels. Door 
de dichte structuur is hij bijna ondoordringbaar. De groene besjes worden door vogels 
gegeten. In sommige jaren komen er zelfs pestvogels op af. 
 
De bessen van kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) zijn erg mooi en geliefd bij veel 
vogels. 
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Nieuwsbrief van Vruchtboomkwekerij 
G.Snel, Naarden 
 
- Het is al weer enige tijd geleden dat de laatste vruchten van de boom zijn geplukt, de 

bladeren zijn gevallen en de boom is aan zijn winterrust begonnen. 
- Misschien hebt u nog vruchten bewaard en kunt u nog genieten van de afgelopen 

oogst. 
- Fruitbomen hebben een periode van rust en kou nodig. In landen waar dit niet zo is 

kunnen geen 
- appel- en perenbomen groeien. Zo rond half januari begint de sapstroming al weer op 

gang te komen zonder dat wij dit zien. 
- Ook in de winter kunt u genieten van de bomen, door de mooie contouren en, als ze 

aangevroren zijn, door de rijp of bedekt met sneeuw. 
- Juist in die rustperiode (als de bladeren van de boom zijn) kunt u snoeien. Laat u niets 

wijs maken dat u niet mag snoeien als het vriest. 
- Geheugensteuntje: zolang u het zelf niet te koud hebt kunt u snoeien. 
- In de winter kunt u heel goed zien of er bloemknoppen aan de bomen zitten. 

Bloemknoppen ‘staan’ op het hout en bladknoppen ‘liggen’ op het hout. Heel belangrijk 
om dit te weten, vooral bij het snoeien. Voor snoeitips bezoek onze website. 

- U kent waarschijnlijk ons advies! Als u niet weet wat u moet snoeien, snoei dan niet. 
- Er worden helaas veel fouten gemaakt bij ondeskundige snoei. 
- U mag snoeien, het moet niet. 
- Pruimen mag u nu niet snoeien, dat gebeurt na de oogst. Bent u dit vergeten dan mag 

u snoeien als de bloei begint. 
- Walnoten worden nooit of weinig gesnoeid, moet er toch een tak verwijderd worden 

doe dit rond de langste dag (21 juni). Dit om het zogenaamde bloeden van de boom te 
voorkomen. 

- De maanden november en december zijn altijd zeer geschikt om nieuwe bomen te 
planten. 

- Hebt u nog plantplannen doe dit dan zo vroeg mogelijk in het voorjaar (februari- 
maart). 

- Pas geplante bomen in de winter geen water geven. 
- Geen houtsnippers gebruiken rond de stam. Ten eerste trekt dit muizen aan die aan 

de wortels gaan eten, ten tweede bij vertering van de snippers wordt er stikstof uit de 
grond opgenomen. 

- Stikstof hebben de bomen juist nodig om te groeien. 
- Wilt u de bomen bemesten met echte stalmest, dan kunt u dit doen in januari. 
- Andere meststoffen pas toedienen in april. 
- Als er nog veel afgevallen bladeren onder de bomen liggen kunt u deze het beste 

verwijderen. 
- Als er gras onder de bomen groeit kunt een beter nog een keer maaien zodat het blad 

versnipperd wordt, dan zullen de bladeren snel verteren. (bijvoorbeeld ‘s morgens na 
een nachtvorst). 

- Op afgevallen bladeren overwinteren graag schimmels vandaar dit opruimen, zodat u 
schoon het voorjaar ingaat. 

- Ons werd gevraagd: 
- Moet ik de bomen inpakken, want ze hebben het zo koud. 

- Fruitbomen zijn zeer goed bestand tegen vorst. Er hoeven geen maatregelen te 
worden genomen. 
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Kleurplaat 
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Bestuursmededelingen 
 
1. Bestuurszittingen. Van april t/m september, elke eerste dinsdag van de maand in het 

clubgebouw, van 20.00 tot 21.00 uur. Aanwezig zijn dan de secretaris, de penningmeester, 

de bouwcommissie en de onderhoudscommissie. 

 

2. Slaapvergunning. Zonder slaapvergunning mag niet worden overnacht op de tuin. 

Slaapvergunningen kunnen worden gehaald bij de bouwcommissie tijdens de 

bestuurszittingen. 

 

3. Werkuren. Alle leden van de Eendracht moeten werkuren maken. U kunt de werkuren 

ook door familie, vrienden of kennissen laten uitvoeren. Vrijstelling van werkuren geldt 

alleen voor leden van 70 jaar en ouder, mits zij vijf jaar of langer lid van de Eendracht zijn.  

 

4. Adreswijzigingen. Adreswijzigingen alleen schriftelijk aan het secretariaat. Vermeld 

alstublieft niet alleen uw tuinnummer, maar ook uw nieuwe telefoonnummer. 

 

5. Huisdieren. Honden en katten mogen alleen aangelijnd buiten uw eigen tuin komen. 

 

6. Geluidsoverlast. Het is verboden radio, televisie, grammofoon of muziekinstrumenten 

zodanig aan te zetten of te bespelen dat dit voor anderen hinderlijk is. Houd het geluid 

binnen! 

 

7. Waterverbruik. Sproeien van de tuinen is alleen toegestaan tussen 07.00 en 10.00 en 

tussen 19.00 en 22.00 uur. Wees zuinig met water! 

 

8. Verbrandingsmotoren en aggregaten. Het gebruik van deze apparaten is verboden 

tussen 1 april en 1 oktober. Een uitzondering wordt gemaakt voor zaterdagochtenden 

tussen 9 en 12 uur en woensdagavonden tussen 19.00 en 21.00 uur. 

 

9. Schotelantennes. Wanneer u een schotelantenne aanschaft, dan dient u tijdens de 

bestuurszitting toestemming tot plaatsing te vragen bij de bouwcommissie. 

 

10. Onderhoud. U dient ervoor te zorgen dat het pad voor uw tuin onkruidvrij is, dat de 

heggen geknipt zijn, dat de slootkant onkruidvrij is, en dat overhangende takken niet lager 

hangen dan 3 meter boven het pad. Wanneer u een nieuwe beschoeiing wil maken, dan 

dient u contact op te nemen met de bouwcommissie voor de hoogte van de beschoeiing. 

 

11. Baggeren.  In het najaar moeten de sloten gebaggerd worden. In het najaarsclubblad 

wordt daarvoor een schema gepubliceerd. 
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Commissies   Tuin 
    
Onderhoudscommissie A.J. de Leeuw  175 
 A. van de Molegraaf  129 
Inkoopcommissie R.M. Schouwenaar  66 
 M.H. van Ittersum  207 
 F. en J. van den Brink  3 
 E. Admiraal  2 
 B. Drukker (financiën)  38 
Bouwcommissie H. Roschar  189 
 J. Minneboo  187 
 S.W.H.M. Litjens  194 
 F.J.P. van Schayk  151 
 J. Boogaard  19 
 Th. A. F. J.  van der Zon  231 
Kascontrolecommissie F. van der Feen  170 
 W. Vennik  198 
 J.A. van Schendel  199 
 M. van Ittersum  207 
 J. van den Brink (reserve)  3 
Waterleidingcommissie J.D.S. Stubbe  8 
 S.W.H.M. Litjens  194 
Elektracommissie F. de Smalen  32 
Redactie clubblad M. de Boer  239 
 A. Versnel-Arentsen  234 
 P.A. Rouendaal  79 
Clubhuiscommissie J. van Dieren  51 
 N. Korthuis  150 
 P. Zwaluë  96 
Ontspanningscommissie M.A. de Wolff  36 
 G. Kusters  51 
 B. Drukker (financiën)  38 
 W.E.M. Hart  93 
 J. Calbo  93 
Klaverjascommissie J. van Gestel  16 
 Fam. van Bommel  73 
EHBO-commissie A.J. van Haeften  123 
 S. Kattouw  64 
 E. en K. Wirken  44 
 A. Versnel-Arentsen  234 
 H.D. Oosterling  103 
 H. Oosterling  184 
Website A. Bakker  207 
 M. van Beijnum  39 
 M. de Boer  239 
Arbocoördinator A. Bakker  207 
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