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Van de voorzitter 

Beste tuinders, 

Het nieuwe seizoen staat al weer voor de deur. Na een lange, koude winter met veel 

sneeuw – wat was het trouwens prachtig op de tuin – zijn we vast allemaal blij dat het voor-
jaar is. 
Zoals u misschien niet allemaal weet stop ik met er mee en zal ik vanaf april de „voorzitters-

hamer‟ overdragen. Na elf jaar is het tijd om op te stappen. 
Ik weet nog dat de vorige voorzitter Arie Spooren mij vroeg om in het bestuur te komen. 
Als een kip zonder kop dacht ik: ach, of ik nu 24 uur in het onderhoud maak of in het be-

stuur wat maakt dat nou uit…. al snel kwam ik er achter dat het ietsje meer was! Maar ik 
klaag niet, ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. 
Maar er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan en daarom is dit het laatste epistel 

van mij. 
Het was en is leuk in het bestuur. Vooral als je het niet met elkaar eens bent en er wordt 
dan toch tot een oplossing gevonden waar een ieder vrede mee heeft geeft dat veel vol-

doening.  
Ik wil dan ook alle bestuursleden waar ik de afgelopen jaren mee heb samengewerkt be-
danken voor de prettige tijd. 

Als voorzitter kun je het nog zo goed bedoelen, maar zonder de steun van de diverse com-
missieleden gaat het niet. Ook jullie heel erg bedankt. 
Verder wil ik alle tuinders en vrijwilligers die mij de afgelopen jaren hebben gesteund harte-

lijk bedanken. 
Want zonder jullie kan een vereniging niet bestaan. 
Ik hoop dan ook dat jullie het (nieuwe) bestuur zullen steunen met dezelfde inzet als voor-

heen. 
Als laatste wil ik mijn steun en toeverlaat bedanken. U raadt het al: mijn vrouw. 
Het zal wel vreemd worden voor haar, geen gezeur meer over van alles en nog wat. Geen 

tuinders meer aan het hek, ze lopen nu gewoon voorbij en zeggen dan tegen elkaar: kijk 
daar nou eens… hij ligt in de zon. Hij heeft zeker niks anders te doen! 
 

Helaas is er ook een minder leuk bericht. Net als op een aantal andere tuinparken in Am-
sterdam hebben de koperdieven ook ons tuinpark bezocht. 
Er zijn 41 schades veroorzaakt. 

  
Als ik dit stukje schrijf is de aannemer net klaar met de nieuwe verlichting en de paden. 
De kosten zijn iets hoger uitgevallen omdat de kabels die er lagen toch niet goed genoeg 

waren. Daarom is besloten om gelijk de paden ook maar op te knappen zodat een ieder 
weer een normaal naar zijn of haar tuin kan komen. 
 
Als laatste rest mij u een mooi tuinseizoen toe te wensen met veel zon-uren. 

 
 
Uw (nog heel even) voorzitter, 

 
Ron Kremer 
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Agenda algemene ledenvergadering 
Zaterdag 24 april om 14.00 uur 
 
Attentie: 
vragen uiterlijk schriftelijk indienen 3 april (brievenbus bestuur) 
 

1. Opening 

  
2. Goedkeuring notulen ledenvergadering gehouden op 7 januari 2009. 
  

3. Definitieve vaststelling van de agenda. 
  
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 

  
5. Activiteiten van de Bond van Volkstuinders. 
  

6. Verslag van de secretaris over 2009. 
  
7. Verslag van de penningmeester over 2009. 

  
8. Verslag van de kascontrolecommissie. 
  

9. Beleid bestuur. 
  
10. Samenstelling bestuur. 

  
11. Benoeming van de kascontrolecommissie. 
  

12. Benoeming bouwcommissie 
  
13. Benoeming van de onderhoudscommissie. 

  
14. Benoeming van de overige commissies 
  

15. Benoeming afgevaardigden stadsdeeloverleg: 
  
18. Behandeling van de beschrijvingsbrief van de algemene vergadering van de Bond van 
Volkstuinders, zaterdag 5 juni 2010, 13.00 uur, plaats nog niet bekend. 

 
19. Benoeming van de afgevaardigden naar de algemene vergadering van de Bond van 
Volkstuinders. 

 
20. Rondvraag en sluiting. 
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Notulen van de begrotingsvergadering 
Volkstuinpark Eendracht, donderdag 7 januari 2010    20.00 uur 
 
Aanwezig: het bestuur: R. Kremer, voorzitter, F.A. Koens, secretaris, O. Jongerius, 
penningmeester, M. de Boer, tweede penningmeester, en F. Versnel, bestuurslid. 
20 stemgerechtigde leden van de Eendracht. 

 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en wenst iedereen een gelukkig en gezond 2010. Hij 
begint met het voorlezen van de brief die op 16 december 2009 aan alle leden is verstuurd.  
Aan alle leden van Volkstuinpark Eendracht 

Beste tuinders, 
Zoals de leden van de Eendracht in de laatste jaren hebben kunnen zien is de verlichting 
van de Eendracht in erg slechte staat. Sommige lantaarnpalen vallen bijna om, enkele 

lampen doen het niet, de kabels liggen deels boven de grond. Zoals de installatie nu is zal 
deze bij inspectie worden afgekeurd. Wanneer de brandweer op ons tuinpark moet zijn, 
moet een aantal palen opzij worden gedraaid anders worden ze kapot gereden. De schade 

is dan voor rekening van de Eendracht. 
Het is duidelijk dat de verlichting vernieuwd moet worden en het bestuur heeft besloten dit 
grote karwei uit te besteden. Het werk bestaat uit twee grote delen. Het elektrisch 

installatiewerk; dit moet worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf. Het overige 
werk is zo omvangrijk dat we ook dit moeten laten uitvoeren. Het bestuur heeft offertes 
aangevraagd bij een aantal bedrijven. We hebben er vijf gekregen, waarvan er drie het 

gehele werk omvatten. In de bijlage vindt u een vergelijking van deze offertes: het werk en 
de prijzen. 
We hergebruiken het verlichtingsmateriaal zoveel mogelijk. De huidige armaturen zijn 

zuinig: 30W per lamp. We gaan voorlopig nog niet uit van led verlichting. Daarvoor zou een 
veel hogere investering nodig zijn en er zijn geen subsidies voor deze kosten te krijgen. We 
hebben ook onderzocht of het mogelijk was stroom afneempunten aan te leggen voor de 

tuinders. Omdat dit rond € 20.000 extra zou gaan kosten en omdat de Eendracht te weinig 
stroom krijgt van de leverancier heeft het bestuur besloten hiervan af te zien. 
De werkzaamheden omvatten: 

- alle tuinbanden langs de buitensingels, de Kleuterlaan en de Sportlaan verwijderen 
- aparte groepenkasten aanleggen voor verlichting en kantine 
- nieuwe lantaarnpalen plaatsen (op de twee nog bruikbare na) 

- twee extra palen plaatsen naast de kantine 
- kabels ingraven 
- nieuwe tuinbanden ingraven langs de buitensingels, de Kleuterlaan en de Sportlaan. 

- de paden weer herstellen 
Het bestuur van de Eendracht stelt voor om een bedrag van € 46.536,00 voor de uitvoering 
van dit werk in de begroting 2010 op te nemen. 

Zoals afgesproken bij de begrotingsvergadering van 3 december jl. nodigt het bestuur u uit 
voor een tweede begrotingsvergadering. Deze zal plaats vinden op 7 januari 2010 om 20.00 
uur. 

Tijdens de vergadering zal een afbeelding van de nieuwe lantarenpalen te zien zijn, en een 
plattegrond van de tuin met daarop de plaats van de lantarenpalen. 
Met vriendelijke groet,  Het bestuur 

bijlagen: 
- agenda begrotingsvergadering 7 januari 2010 20.00 uur 
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- begroting 2010 

- toelichting op de begroting 
- notulen begrotingsvergadering 3 december 2009 

 

De voorzitter merkt op dat er in de bijlage twee offertes worden vergeleken, en niet drie 
zoals in de brief staat. Verder is het bedrag van € 46.536,00 niet juist, dat moet zijn  
€ 47.093,00. 

Vragen uit de vergadering: waarom staan er 600 opsluitbanden op de begroting, we hebben 
er toch al 600? Otto antwoordt dat we er 1200 nodig hebben. De oude palen worden in 
eigen beheer verwijderd en gratis opgehaald door de oudijzerboer. Op een vraag van Eddy 

Koster antwoordt de voorzitter dat er voor stopcontacten in de lantarenpalen te weinig 
stroomtoevoer van Nuon komt. Bovendien zou het € 20.000 extra kosten om voorzieningen 
daarvoor te treffen. Frans van der Feen merkt op dat er in de Bretten en in Sloterdijkermeer 

helemaal geen verlichting is. Is dat niet een idee? Theo van der Zon vraagt wat het zou 
kosten om wel voldoende stroomtoevoer te krijgen. De voorzitter antwoordt dat hij dat niet 
weet, dat is een zaak van Nuon. We hebben al jarenlang contact met Nuon over de 

onvoldoende stroomtoevoer en we komen er niet verder mee. De Bond heeft daarover ook 
contact met Nuon gehad. 
Arie van Haeften vindt het jammer dat de Bond hier zo weinig aan doet. Hij vindt ook dat dit 

besluit eigenlijk niet genomen kan worden nu er zo weinig mensen zijn gekomen. Uit de 
vergadering komt de opmerking dat alle leden de gelegenheid hebben gekregen om te 
komen en/of commentaar te leveren. Verder zou Arie toch graag zien dat we het in eigen 

beheer doen. Ron merkt op dat er delen van het werk in eigen beheer gebeuren, zoals het 
demonteren van de palen. 
Andy Schmidt tuin 120 vraagt wanneer het werk gaat gebeuren? De voorzitter antwoordt 

dat er in februari wordt begonnen. Het moet voor 1 april klaar zijn, inclusief de paden. Paula 
vraagt of er gedacht is aan het risico van schade. De penningmeester antwoordt dat we een 
contract gaan opstellen. 

R. van den Bergh tuin 136 vraagt zich af of de tuin er geld genoeg voor heeft. Hij mist een 
balans en een verlies- en winstrekening. De penningmeester antwoordt dat die elk jaar in 
het krantje van april staan. De tuin heeft genoeg reserves om dit te betalen. 

De voorzitter brengt het voorstel om € 47.093 op de begroting te zetten voor vernieuwing 
verlichting in stemming. Er zijn twee stemmen tegen. Het voorstel is bij deze aangenomen. 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun vertrouwen. 

Frans van der Feen brengt in herinnering dat het voorstel om € 1.000 extra voor meer 
kleurenpagina's in het clubblad op de begroting te zetten nog besproken moet worden. 
Paula Mol merkt op dat niemand het krantje leest, dus dat extra kleurpagina's ook niet nodig 

zijn. Frans maakt de redactie een compliment voor het krantje, hij leest het altijd van a tot z. 
Het voorstel om voor het clubblad € 1.000 extra op de begroting te zetten wordt nu in 
stemming gebracht. Wie is daar tegen? 11 stemmen tegen, 5 stemmen voor. Dit voorstel 
wordt afgewezen. 

 
Eddy Koster vraagt naar de € 2.500 voor bankjes voor de kantine. De penningmeester legt 
uit dat dit gaat over een aantal nieuwe banken die het bestuur wil plaatsen op het voorplein 

voor de kantine. 
 
2. De begroting 

De voorzitter vraagt goedkeuring voor de begroting. 
De begroting wordt aangenomen, met inachtneming van de afwijzing van de € 1.000 extra 
voor het clubblad. 
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3. Sluiting 

Wil Vennik van tuin 198 vraagt nog naar het kappen van de coniferen bij de kantine, die een 
slaapplaats voor de ransuilen waren. De man van de uilenwerkgroep was daar niet blij mee, 
hij is bang dat de uilen geen andere slaapplaats meer hebben op De Eendracht en 

wegtrekken. De voorzitter antwoordt dat de bomen helaas weg moesten omdat ze in slechte 
staat waren en bijna omvielen en zo een bedreiging voor de kantine waren. Fridtjof zegt dat 
hij geprobeerd heeft de uilenwerkgroep te bereiken. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en wenst hen een prettig tuinseizoen  
 
 

 
 
 

 

Overleden 
 
Tot ons leedwezen hebben wij vernomen dat op 2 maart Dhr. P. J. Stubbe, tuin 45, is over-

leden. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Advertentietarieven 2010 (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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Verslag van de secretaris over 2009 
 
In 2009 zijn er 20 tuinen overgedragen aan nieuwe tuinders. 
Aan het begin van seizoen 2010 staan er tien tuinen te koop.  
Hierbij een overzicht van de overdrachten van maart 2009 - maart 2010: 
 
   nr. oud    nieuw    
  

10 O. Vonk J.H. Vonk 
18 M.R. Shankar Mevr. K. Schaap 
27 L. Krom Mevr. M.G. Westerbeek-Borgers 
33 Mevr. P.M.J. Huisman Mevr. M.A. van der Meer 
34 Mevr. M. van der Velde  F. Bloem 
47 A. da Piedade Gonçalves M.D. Amim 
59 Mevr. M. Veen  Mevr. J.S. Galle 
71 Mevr. I. Egas R.F. de Bakker 

116 Ü. Vural Mevr. F. Er-Koçak 
128 J.W. Schlesinger C.E. Fayolle, K.P. Schmidt 
146 F. Andana Guerrero D.L. Colvin 
177 Eendracht J. Gronert 
179 Eendracht Mevr. E. Schaap 
180 W. Olfers Mevr. G. Topçu 
183 H.J. Voorn Mevr. M. Buddelmeijer 
201 K.K. Kremer R.A. Schollee 
212 Mevr. H.J.T. Köhne Mevr. H. Afkerin 
218 Mevr. M. Gerritse W.H. Hilhorst 
222 Mevr. M. Streefkerk E. Wiggelinkhuizen 
229 H. Achkari M. Aamarou, S. Mounouar 

 
 
De tuinruillijst: 
1. Mevrouw A. Pelders, alleen voor huisje 149 
2. Mevr. S. Boogaard-Kuulkers 
3. R. Kremer 
4. G.W. Schol 
5. B. Versnel-Arentsen 
6. L. Spaans 
Wanneer u op de tuinruillijst wil, dan kunt u schriftelijk een verzoek 
indienen bij het bestuur 



8                 Clubblad De Eendracht voorjaar 2010 

 
 

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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Van het onderhoud 
 

Stukje van het onderhoud over het winterseizoen. 
 
Gedurende de wintermaanden is er hard gewerkt op ons Tuinpark. 
Het was noodzakelijk de paden open te graven om de bekabeling voor een deel te vernieu-

wen en nieuwe lantaarnpalen te plaatsen. Ook zijn er nieuwe stoepranden langs de buiten-
singels geplaatst. De paden zijn weer met grind aangevuld. Nu kunnen we beginnen met de 
herinrichting van de groenstroken. We willen veel bodem-bedekkers, zodat het minder 

arbeidsintensief wordt, dan kunnen we de corvee uren besteden om de tuin op andere 
plekken te verfraaien en onderhouden, dat geeft wat variatie in de werkuren. Dus mensen 
als jullie bodem-bedekkers of andere planten overhebben, neem dan contact op met het 
onderhoud. 

 
Het leek een rustige winter te worden zonder inbraken. Helaas toen de sloten dichtgevroren 
waren, begonnen de koperrovers op diverse tuinparken. Ze leken aan De Eendracht voorbij 

te gaan, maar helaas wij werden ook bezocht, twee nachten van 15 op 16 februari en van 
16 op 17 februari. De politie heeft de nacht van 17 op 18 februari de hele nacht op het 
tuinpark gewaakt, maar helaas zonder resultaat. Na de balans te hebben opgemaakt zijn er 

ongeveer 40 huisjes "bezocht" hier zijn alle koperleidingen gestolen, met veel schade aan 
de huisjes. De schade loopt in de duizenden euro‟s. Ontzettend vervelend voor de betrok-
ken tuinders, het bestuur is met de verzekering in onderhandeling om de schade zo snel 

mogelijk af te handelen en tot betaling over te gaan. 
 
Nog maar weer eens de tussenpaden.  

Ondanks herhaalde verzoeken wordt er nog steeds afval gedumpt op de doorgangen tus-
sen Tigeno en De Eendracht: hier mag geen groenafval, takken e.d. gedumpt worden. 
Zeker geen huisvuil of grofvuil, er zijn zelfs bankstellen gesignaleerd. We zullen in overleg 

gaan met Tigeno over het opknappen van de paden, zodat er weer een behoorlijke door-
gang plaats kan vinden. Laten we op de tuin wat sociale controle toepassen, meldt het aan 
het bestuur als u iemand iets ziet dumpen. 

 
Oproep: 
Medewerkers gezocht voor het groenafval op de woensdagavond, het levert u minder cor-

vee uren op, en u leert meer tuinders kennen, gezellig toch. 
Wij zijn op zoek naar een werkbegeleider op de woensdagavonden eens in de 14 dagen. 
Ook voor de kantine zoeken we nog medewerkers, ook dat kan u werkuren schelen, dit 

alles in overleg met het onderhoud. 
De speeltuin is vorig jaar flink uitgebreid. We zijn nog op zoek naar speelgoed, vooral em-
mertjes en schepjes en zandvormpjes. 

 
Het is nu maart, maar door het winterse weer lijkt het tuinseizoen nog ver weg. Ik denk dat 
ik niet alleen voor mezelf spreek als ik zeg dat de winter voor mijn gevoel nog nooit zolang 

heeft geduurd als deze. 
Wij wensen u een fantastisch tuinseizoen toe. 
 

Het onderhoud 
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Hierbij een stukje over composteren. 

Hoe begin ik eraan? 

Afhankelijk van de grootte van je tuin, kies je een systeem van thuiscomposteren. 

Zoek voor je compostproject in je tuin een plekje met een onverharde ondergrond, dat 
enkele uren (ochtend)zon krijgt. 

Plaats het compostvat op een zevental betonnen trottoirtegels waartussen je enkele 
centimeters ruimte laat. Leg onderaan op de bodemplaat van het vat een dikke laag luchtig 

materiaal: houtsnippers, fijne takjes, houterige stengels van vaste planten, dennennaalden,  
  

 
 
Nu kun je beginnen met de verwerking van je tuin- en keukenresten. Enkele vuistregels: 

 Zorg voor een goede afwisseling van „bruin‟ en „groen‟materiaal: groen materiaal 

heeft weinig structuur. (b.v. stro, houtsnippers). 
 

 
 

 Vermijd grote hoeveelheden van eenzelfde materiaal. Snij grof materiaal (vb. 
koolstronken, preibladeren, volledige uien en uitgeperste, sinaasappels) in 

kleinere stukken. 
 

 Gebruik wekelijks de beluchtingsstok in het compostvat. Prik hem op een vijftal 

plaatsen in het composterend materiaal, draai een kwartslag en trek hem weer 
naar boven. Zo maak je schouwen waardoor de lucht bij de zuurstofminnende 

compostorganismen komt. 
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 Zorg voor voldoende vocht en zuurstof, maar laat het composterend materiaal 
niet te nat worden. 

Je kan het vochtgehalte heel makkelijk controleren: neem een handvol halfverteerde 
compost en pers het samen in je hand. Kan je er helemaal geen vocht uitknijpen dan is het 
materiaal te droog. In dat geval moet je de compost bevochtigen. Kruipt de compost tijdens 

het samendrukken als een platte brij tussen je vingers, dan is het materiaal veel te vochtig. 
Je kan dan best wat structuurmateriaal toevoegen. Zie je wat vocht tussen je vingers 
verschijnen maar behoudt de compost nadien zijn luchtige structuur, dan is de vochtigheid 
optimaal. 

Als het vat bijna vol is, moet je het „omzetten‟. Verwijder de romp van het vat en leg het deel 
van de compost waarin nog veel wormen actief zijn, opzij met een riek. Verteerde compost 

kun je meteen gebruiken. Het resterende materiaal meng je grondig dooreen en breng je 
opnieuw in het vat. Vergeet niet eerst opnieuw een laag luchtig materiaal op de bodem te 
leggen! 

U ziet het is niet moeilijk uw eigen compost te maken bovendien heeft het een paar voorde-
len, u hoeft uw groenafval niet weg te brengen, geen compost te kopen en het is goedkoper 

voor De Eendracht waardoor de kosten voor het afval naar beneden kunnen. Wie weet 
betalen we volgend jaar wel minder voor de afval afvoer en wordt het daardoor ook goed-
koper voor de tuinders. 

 
Het onderhoud 
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Tuinlessen 

 
 
Bert Kuit, hovenier, tuinder op De Eendracht. 
 
Tijdens de (gratis) tuinlessen, elke eerste zaterdag van de maand, loop ik met belangstel-
lenden van tuin naar tuin om ter plekke een onderwerp uit te diepen. Bij voldoende belang-

stelling zou ik er met een groep er op uit willen trekken, naar Aalsmeer en naar Boskoop 
bijvoorbeeld. 
Als u vragen hebt, wilt u deze dan voorbereiden, ik zal ze dan tijdens de les beantwoorden. 

 

April 
Snoei in het voorjaar + het gebruik van zomerbollen 
 

Mei 
In de ochtend naar Boskoop met een bootexcursie aldaar 
 

Juni 
In de ochtend naar de veiling in Aalsmeer 
 

Juli 
Hoe houd ik mijn tuin onkruid vrij zonder gif te gebruiken 
 

Augustus 
Zomersnoei bij mensen in de tuin of in het publieke gedeelte van het complex 
 

September 
Najaarssnoei en voorjaarsbollen 
 

 
De les start om 12.30 uur en duurt 1 ½ uur. Het vertrekpunt is bij de Inkoop. 
 

 

Meer natuur, minder werk en meer tijd 

om te genieten van je tuin: het kan! 
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Van de redactie website 
 
In de zomer van 2008 zijn we begonnen met het opzetten van de website van De Eendracht 

(www.volkstuinparkdeeendracht.nl). Zo langzamerhand staat alle van belangzijnde 
informatie er volgens ons op. De bezoekersaantallen zijn goed te noemen: alleen al in de 
maanden juni, juli en augustus 2009 hebben bijna 2000 mensen onze site bezocht. Voor 

ons als websitecommissie is dit hoge aantal bezoekers zeker reden om met nog meer 
enthousiasme verder te gaan. 
 

De website is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een tuinhuisje op ons 
volkstuinpark. Van ieder te koop aangeboden huisje wordt er dan ook een foto op de site 
geplaatst. Verder hebben we geprobeerd om er zoveel mogelijk informatie op te plaatsen 

die voor eventuele nieuwe tuinders van belang is. Zo staan bijvoorbeeld onze tuinregels op 
de site, ook staat er met de toepasselijke titel “bezint eer gij begint” een waarschuwing op 
dat het hebben van een volkstuin de nodige tijd vergt.  

 
Verder is de website vanzelfsprekend voor u als tuinder bedoeld. U kunt bijvoorbeeld een 
schadeformulier downloaden, de verzekeringsvoorwaarden of de 

gasveiligheidsvoorschriften nog eens nalezen. Ook kunt u met Google Earth inzoomen op 
uw tuinhuisje.  
 

Mocht u vorig seizoen niet aan de diverse activiteiten hebben deelgenomen dan kunt u op 
de site een verslag vinden van verschillende activiteiten welke natuurlijk voorzien is van de 
nodige foto‟s. Wie weet gaat u komend seizoen wel deelnemen aan de activiteiten. 

Iedereen, en speciaal de nieuwe tuinders, is welkom. Voor de tuinders die wel hebben 
deelgenomen is het wellicht ook leuk om hiernaar te kijken. U krijgt vast en zeker weer veel 
zin in het komende seizoen. 

 
Tot slot, wij ontvangen nog steeds graag digitale foto‟s van dieren, en vooral van vogels, die 
u op ons park heeft gezien (mailen naar: t.eendracht@planet.nl). Wij proberen namelijk tot 

een overzicht te komen van alle dieren die op ons tuinpark wonen. Enige tijd geleden 
hebben wij van een van onze tuinders een filmpje ontvangen waarop een ransuil te zien is. 
Nogmaals dankjewel Ronald! Het filmpje is via de link op de Homepagina van de site te 

bewonderen. 

http://www.volkstuinparkdeeendracht.nl/
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Programma ontspanningscommissie 2010 

 
Van 11 juni t/m 11 juli WK voetbal. 

 
In deze periode wordt een Salsa avond georganiseerd, rekening houdend met Oranje. 

 
Zaterdag 15 mei Openingsavond 

Zaterdag 5 juni Karaoke Avond 

Zondag 18 juli Voetbaltoernooi 

Zaterdag 24 juli Superbingo 

Zondag 25 juli Kinderdag 

Zondag 1 augustus Zeskamp 

Zaterdag 7 augustus Country avond 

Zondag 15 augustus Volleybaltoernooi 

Zaterdag 21 augustus Superbingo 

Zondag 22 augustus Biljart toernooi 

Zaterdag 28 augustus Laatste dansavond 

Zaterdag 4 september Laatste kaartavond 

   

 Gedurende het seizoen 
   

Dinsdag Biljart en spellenavond  

Woensdag Jeu de Boules en darten  

Donderdag Jeu de Boules  

Vrijdag Klaverjassen  
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 Jaarrekening 
2009 

jaarrekening jaarrekening begroting begroting 

inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven 

2009 2009 2009 2009 
 

1. GRONDHUUR TUINEN / ALG. 
GROEN 

41.076,00 41.076,00 41.000,00 41.000,00 

2. BIJDRAGE ALGEMENE KOSTEN  21.999,95 0 22.000,00 0 

3. KONTRIBUTIES BVV EN AVVN 17.691,65 17.088,70 17.500,00 17.500,00 

4. ASSURANTIE LEDEN 17.493,01 17.465,30 17.000,00 17.000,00 

5. ASSURANTIES VERENIGING 0 6.079,92 0 5.000,00 

6. O.Z. BELASTING GEBOUWEN 750,46 660,05 750,00 750,00 

7. REINIGING en AFVAL 11.828,26 11.828,26 10.000,00 10.000,00 

8 WATERGELD 11.543,13 21.525,98 9.000,00 9.000,00 

9 AFDRACHT INKOOP  3.937,02 0 1.500,00 0 

10 BRANDSTOF/RITJES TRACTOR 337,50 0 200,00 200,00 

11 AFDRACHT  KANTINE 
CLUBGEBOUW 

11.878,27 0 8.500,00 0 

12 ONTSPANNINGSCOMMISSIE 3.429,20 6.997,05 5.000,00 9.000,00 

13 KWARTAALBLAD EENDRACHT 215,00 1.672,64 250,00 1.500,00 

14 STROOMVERBRUIK 3.025,46 3.025,46 1.000,00 1.000,00 

15 GASVERBRUIK 2.771,77 2.771,77 1.000,00 1.000,00 

16 RENTE & BANKKOSTEN 4.218,97 180,70 4.000,00 100,00 

17 ADM/AANMANINGSKOSTEN 0 0 0 0 

18 WERKUREN EN BOETES 6.540,85 0 0 0 

19 OVERDRACHTSKOSTEN 3.027,50 0 1.500,00 200,00 

20 SUBSIDIE STAD 
GROENVOORZIENING 

5.702,70 0 5.000,00 0 

21 ONDERHOUD GEBOUWEN 0 825,90 0 0 

 

Toelichting: 
 
5.Assuranties vereniging 

De verenigingseigendommen worden eens per zes jaar opnieuw getaxeerd, daardoor 
waren er in 2009 hogere kosten dan normaal. 
 

7.Reiniging 
De kosten van de reiniging gingen begin 2009 sterk omhoog doordat er een nieuw bedrijf 
verantwoordelijk werd. De Bond wist wel een nieuw contract te sluiten op de oude 

voorwaarden, maar twee maanden betaalden we de hogere prijs . Het verschil is betaald uit 
de reservering die er nog stond voor nog niet gefactureerde rekeningen reiniging uit eerdere 
jaren. 
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jaarrekening jaarrekening begroting begroting jaarrekening jaarrekening  

inkomsten uitgaven  inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven  

2008 2008 2008 2008 2007 2007  

38.407,00 38.897,00 40.800,00 40.800,00 38.396,48 38.481,16 1 

21.670,00 0 21.500,00 0 20.703,50 81,51 2 

16.988,00 17.027,00 16.500,00 16.500,00 16.445,30 16.862,70 3 

16.831,00 16.910,00 17.000,00 17.000,00 16.841,66 16.846,69 4 

0 4.640,00 0 4.500,00 0 4.467,94 5 

592,00 700,00 600,00 600,00 587,50 600,00 6 

10.077,00 10.077,00 10.000,00 10.000,00 9.832,40 10.000,00 7 

5.061,00 5.061,00 10.000,00 10.000,00 13.511,86 13.511,86 8 

1.245,00 0 1.500,00 0 2.474,76 0 9 

142,00 0 250,00 250,00 204,75 160,70 10 

8.102,00 0 8.500,00 0 6.816,64 0 11 

4.129,00 7.418,00 5.000,00 8.000,00 3.341,25 6.178,65 12 

215,00 1.462,00 250,00 1.500,00 275,00 1.260,89 13 

3.001,00 3.001,00 3.000,00 3.000,00 3.440,40 3.440,40 14 

3.499,00 3.499,00 3.500,00 3.500,00 4.916,20 4.916,20 15 

4.168,00 169,00 3.500,00 100,00 3.981,13 53,76 16 

25,00 0 0 0 35,00 0 17 

8.096,00 0 0 0 5.379,56 0 18 

3.143,00 0 1.500,00 200,00 3.010,58 0 19 

5.622,74 0 5.000,00 0 12.376,80 0 20 

0 1.212,74 0 0 0 11.977,82 21 

 

8.Watergeld 
Nadat we waren overgegaan op eigen watermeters per tuin is er jaren geen afrekening 
meer gekomen van Waternet, ondanks aandringen van onze kant. De betaalde 

voorschotten die er nog stonden zijn aan de tuinders terugbetaald. Nu er eindelijk een 
afrekening is gekomen, blijkt dat teveel te zijn geweest, en moest er over die jaren worden 
bijbetaald. We willen, nu de jaarrekening dat toelaat, dat verlies nemen zonder het apart 

aan de tuinders door te berekenen. Na deze afrekening is nu alles rechtgetrokken tot eind  
2009 en gaan we vanaf 2010 betalen wat in dat jaar wordt gebruikt. 
 

20. Subsidie stad groenvoorziening 
De kosten die hier bij horen zijn geboekt onder onderhoud groen (24), snoeien bomen (25) 
en takken kraken (30). 
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 Vervolg 
jaarrekening 2009 

jaarrekening jaarrekening begroting  begroting 

inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven 

2009 2009 2009 2009 
 

22 RESERVE ONDERH. GEBOUWEN 367,84 8.600,00 0 8.600,00 

23 ONDERHOUD TERREIN 0 2.083,30 0 0 

24 RESERVE ONDERHOUD TERREIN  2.083,30 4.000,00 0 4.000,00 

25 ONDERHOUD GROEN 0 5.853,15 0 0 

26 RESERVE ONDERHOUD GROEN 0 0 0 6.000,00 

27 SNOEIEN BOMEN 0 2.925,00 0 0 

28 RESERVE SNOEIEN BOMEN 2.925,00 1.000,00 0 1.000,00 

29 SPEELPLAATS 0 4.700,00 0 0 

30 RESERVE SPEELPLAATS 4.200,00 0 0 0 

31 ONDERHOUD WATERLEIDING 0 698,43 0 0 

32 RESERVE ONDERHOUD 

WATERLEIDING  

698,43 500,00 0 500,00 

33 ONDERHOUD VERLICHTING 0 261,93 0 0 

34 RESERVE ONDERHOUD 

VERLICHTING 

261,93 0 0 5.500,00 

35 TAKKEN KRAKEN 0 1.440,00 0 900,00 

36 RESERVE TAKKEN KRAKEN 2.050,00 900,00 0 0 

37 EHBO  0 35,00 0 250,00 

38 REPRESENTATIEKOSTEN 0 1.981,55 0 1.900,00 

39 AFSCHRIJVINGEN  0 4.806,22 0 4.000,00 

40 BESTUUR SECRETARIAAT 0 3.130,03 0 3.200,00 

41 ARBO 0 0 0 0 

42 VERGUNNING STADSDEEL 0 250,00 0 250,00 

43 RESERVE 50 JARIG BESTAAN 0 500,00 0 500,00 

44 DIV. BATEN & LASTEN 188,06 0 0 0 

45 BETALINGSVERSCHILLEN 0 5,41 0 0 

46 SCHADES  33.527,38 33.527,38 0 0 

47 INCASSOKOSTEN 15,00 56,87 0 200,00 

48 NIEUWBOUW 0 0 0 0 

49 SALDO  5.331,64 0 650,00 

 TOTAAL 217.801,64 217.801,64 

 

150.700,00 150.700,00 
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jaarrekening jaarrekening begroting begroting jaarrekening jaarrekening  

inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven 

2008 2008 2008 2008 2007 2007 

0 8.600,00 0 8.600,00 5.910,00 0 22 

460,00 460,00 0 0 0 4.964,21 23 

0 0 0 0 0 0 24 

0 4.087,00 0 4.000,00 0 4.187,49 25 

0 0 0 0 0 0 26 

0 1.600,00 0 1.600,00 0 600,00 27 

0 0 0 0 0 0 28 

0 746,00 0 700,00 0 700,00 29 

0 0 0 0 0 0 30 

0 1.000,00 0 1.000,00 0 0 31 

0 0 0 0 0 0 32 

0 2.500,00 0 2.500,00 0 2.626,33 33 

0 0 0 0 1.500,00 5.500,00 34 

0 0 0 0 0 0 35 

800,00 1.400,00 0 600,00 3.750,00 2.950,00 36 

0 305,00 0 350,00 0 1.095,79 37 

0 1.911,00 0 1.900,00 0 1.695,79 38 

0 3.837,00 0 4.000,00 0 3.577,98 39 

0 2.700,00 0 3.200,00 0 2.917,58 40 

0 0 0 0 0 0 41 

0 157,00 0 250,00 0 157,42 42 

0 500,00 0 500,00 0 500,00 43 

1.929,00 634,00 0 0 100,00 677,63 44 

20,00 0 0 0 6,60 0 45 

45.047,00 45.047,00 0 0 4.295,27 4.295,27 46 

0 273,00 0 200,00 110,00 172,51 47 

11.400,00 11.459,00 0 0 0 0 48 

0 13.380,00 0 3.050,00 1.405,69 0 49 
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Balans 

 31.12.09 31.12.08 31.12.07 

    

postbank 9.161,37 2.064,00 8.788,18 

postbank kapitaal 0 0 0 

postbank rentemeerrekening 142.437,31 158.218,34 154.054,45 

kas 2.523,65 203,01 1.638,90 

obl. AVVN 0 0 0 

totaal inventaris 20.085,92 11.049,38 11.071,19 

voorraad inkoop 12.126,94 11.198,65 11.256,21 

saldo inkoop 7.692,39 5.928,68 7.100,86 

voorraad clubgebouw 5.136,94 4.800,00 4.379,00 

debiteuren 2.354,10 2.172,50 1.625,06 

andere transitoria 19.555,44 9.215,59 12.779,71 

voorziening watermeters 2.371,75 7.606,75 12.270,08 

sleutels 1.332,76 0 0 

saldo 31/12 0 0 1.405,69 

Totaal 224.778,57 212.456,90 226.369,33 

 
 

 
 31-12-09 31-12-08 31-12-07 

    

kapitaal 134.478,44 118.414,03 120.628,46 

voorziening eigen tuinen  3.660,70 0 0 

kruisposten overboeking 325,92 2.569,44 7.519,08 

waarborgsommen 5.013,92 2.940,00 3.375,00 

transitoria schulden 10.769,42 45.069,32 65.029,90 

reserveringen 64.956,27 29.884,14 29.616,89 

Vooruit ontvangen posten 242,26 0 200,00 

tussenrekening 0 200 0 

saldo 31/12 5.331,64 13.379,97 0 

transitoria 0 0 0 

Totaal 224.778,57 212.456,90 226.369,33 
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31.12.06 31.12.05 31.12.04 

   

6.759,30 27.397,52 18.354,93 

0 0 73.216,86 

120.146,91 97.008,11 0 

1.253,49 181,93 1.399,46 

0 272,26 272,26 

11.775,17 12.549,19 15.297,21 

12.246,25 12.720,95 11.930,95 

5.156,84 5.420,27 8.440,63 

3.741,00 3.654,00 2.886,00 

382,90 1.387,81 0 

15.968,95 9.419,18 19.836,98 

14.857,12   

0 0 0 

0 0 0 

192.287,93 170.011,22 151.635,28 

 
 
 

31-12-06 31-12-05 31-12-04 

   

106.583,85 92.310,35 85.752,25 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

85.704,08 77.700,87 65.883,03 

192.287,931 170.011,22 151.635,28 
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Financieel verslag clubgebouw 2009 
 
Verkopen 39.800,03  Inkopen 26.954,36 
   Kosten 967,40 

Ontvangen rente   Voorraad 1-1-09 4.800,00 
Voorraad 31.12.09 3.959,75  Winst 2009 11.038,02 
 43.759,78   43.759,78 

 
 
In 2009 heeft het clubgebouw aan fooien € 11.324,15 ontvangen. 

Het restant van de fooien in 2008 bedroeg € 3.462,91. 
In 2009 is € 2.675,00 uitgegeven aan de speeltuin en € 30,00 aan het tentenkamp. 
Er is nu een saldo van € 3.462,91 (2.082,91 + 1.324,15 – 2.704,80). 

 
 

Afdracht clubgebouw 
 
Giro  1.0742,41   
Kas  812,49   

Onderweg  2.050,70   
  13.605,60   
     

Fooien 2.082,26    
Biljart 30,23    
Transitoria -385,16 _________   

  1.727,33   
  ________   
  11.878,27   

     
Voorraad 1-1-09 4.800,00    
Voorraad 31-12-09 3.959,75 _________   

  840,25   
  _______   
Winst  11.038,02   

     
Afdracht  11.878,27   

 
 
 
 
Wij willen de tuinders er op wijzen dat de kantine, buiten het seizoen, te huur is voor 
feestjes, informeer hier eens naar. 
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Financieel verslag inkoop 
 

Verkopen 32.417,62  Inkopen 29.261,34 
Saldo 31.12.09 12.126,94  Kosten 117,25 

   Kosten verlies 30,30 
   Voorraad 1/1/09 11.198,65 
 ________  Afdracht   3.937,02 

 44.544,56   44.544,56 
Balans 31.12.09     
Kas 66,36    

Postbank 10.071,99    
Voorraad 12.126,94  Cadeaubonnen 

nog in omloop 
 

00,00 
Nog te ontvangen         00,00   Nog te betalen 2.445,96 

 22.265,29  Vermogen 19.819,33 
    22.265,29 
Afdracht aan bestuur  19.819,33      

Minus start  15.882,31   
  3.937,02   
(3.008,73 + 928,29)     

Winst + voorraadmutatie     
 

Financieel verslag klaverjascommissie 2009 
 

Balans 01-01-2009 1.253,66 

Inkomsten 5.601,15 
Totaal 6.854,81 
Uitgaven 5.602,19 

Balans 31-12-2009 1.252,62 
 

 
Hiervan zijn inmiddels weer aankopen gedaan e.d. 

 
Onder uitgaven: dit zijn niet alleen prijzenaankopen maar ook kosten o.a. speelkaarten, 
attenties bij ziekten, etc. etc. 

 

Balans ontspanningscommissie 2009 
 
Inkomsten:   Uitgaven:  
     
Bijdrage bestuur 4.000,00  Prijzen 2.527,55 

Bingo 1.575,20  Muziek 3.950,00 
Tombola's toernooi 1.513,00  Onkosten 479,00 
Tombola's avonden 341,00  Sportprijzen 40,50 

Startgeld 0,00  Zeskamp 0,00 
Lening        0,00  Restant kas    432,15 
 7.429,20   7.429,20 
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Verklaring van de kascommissie 
De Eendracht 
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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. De maanden april en 

september wordt het gebruik gedoogd. 

 

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 

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 
 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 
 A. Bakker  207 
 J. van den Brink (reserve)  3 
Waterleidingcommissie J.D.S. Stubbe  8 

 S.W.H.M. Litjens  194 
Elektracommissie Vaccant   
Clubhuiscommissie J. van Dieren  51 

 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. Wirken  44 
 A. Versnel-Arentsen  234 

 H.D. Oosterling  103 
 H. Oosterling  184 
    

    
    

Arbocoördinator A. Bakker  207 
    
Redactie Clubblad M. de Boer (eindredactie)  239 

 A. Versnel-Arentsen  234 
 P.A. Rouendaal  79 
Redactie Website A. Bakker  207 

 M. van Beijnum  39 
 M. de Boer  239 
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Wie, wat is waar en wanneer 
 
Openingstijden hek 
April - oktober 6.00 uur tot een half uur na zonsondergang. 

 

Openingstijden winkel 
April – oktober: zaterdag 10.00 -12.00 uur & woensdagavond 19.00-20.00 uur. 
 

Afvoer huisvuil 
Donderdagavond 17.00 - 18.00 uur 
Zondagmiddag 16.00 - 17.00 uur. 
 

Afvoer groen 
Woensdag avond 19.00-20.00 uur. 

 

Overdracht huisjes 
April – oktober elke zaterdag 09.30 – 12.00 uur, op afspraak. 
 

Parkeerplaats is geen stalling 
 
Nu het seizoen weer begint gaat de parkeerplaats weer volop gebruikt worden. Denkt u er 
aan dat De Eendracht geen stalling is. Gestalde aanhangwagens, 2

e
 of 3

e
 auto‟s e.d. 

voorkomen dat uw medetuinders de hun auto kunnen parkeren. 
Gestalde objecten zullen worden genoteerd. Als ze ondanks onze waarschuwing blijven 
staan zullen ze op uw kosten door het stadsdeel worden verwijderd. 

 

Reglementen 
 
Zo af en toe horen wij opmerkingen van tuinders die niet helemaal op de hoogte zijn van de 
regels. In de meeste gevallen gaat het om nieuwe tuinders. 

Wij raden u aan vooral de boekjes door te lezen die u, bij aanvang van uw lidmaatschap,  
heeft ontvangen. Het is niet de meest gezellige lectuur, het is wel erg belangrijk voor 
iedereen te weten wat uw rechten en uw plichten zijn. 

Een mooie gelegenheid om dit eens te doen op een zonnige dag uw tuin. 
 
 

 
 


