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Uitnodiging begrotingsvergadering 

 
Het bestuur van Volkstuinpark De Eendracht nodigt alle leden uit voor de begrotingsvergadering 
op zaterdag 27 november 2010, om 12.00 uur in de kantine. 
 

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. Mededelingen 

3. Notulen algemene ledenvergadering van 24 april 2010 
4. De begroting 2011, zie pagina 10 t/m 13 

 

 
Van het bestuur 
 

De glasbak en de papierbak 

 
Tot onze grote verbazing zijn er weer een glasbak en een papierbak neergezet op ons 
buitenparkeerterrein. Het bestuur heeft direct aan de fa. Van Gansewinkel en aan het Stadsdeel 
laten weten dat we ze liever kwijt zijn, maar tot nu toe heeft dat nog geen resultaat gehad. 

 
Groenafval 
 
Voor het groenafval is er een container geplaatst op het parkeerterrein. In deze container kan 
evenveel afval als in 6 losse containers. Het legen van deze container is veel goedkoper dan 
het legen van de losse containers. 
Gedurende de wintermaanden is de container open voor groenafval. Grote takken kunnen er 
niet in, dus graag alles klein knippen.  
Zoals elke winter kunt u groot snoeihout in de buitensingels leggen, maar wel voorzichtig, let op 
de nieuwe aanplant. 
 
De groencontainer is dus niet voor huisvuil! Mocht er toch huisvuil in worden gedumpt, dan zal 
de container worden afgesloten en zal hij alleen open zijn op de zaterdagochtenden tussen 9.30 
en 12.30 uur. 
 
Het bestuur 
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Notulen van de 48ste jaarvergadering 
Tuingroep De Eendracht, zaterdag 24 april 2010    14.00 uur 
 
Aanwezig: het bestuur: R. Kremer, voorzitter, F. Koens, 2e voorzitter en secretaris, O. 
Jongerius, penningmeester, M. de Boer, 2e penningmeester, F. Versnel, bestuurslid, en 26 
stemgerechtigde leden van de Eendracht. 
 
1.Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en  heet de aanwezigen welkom, met name de leden van 
verdienste: mevrouw Vennik en de heren Vink en Van Haeften. Hij vraagt of iedereen de 
presentielijst wil tekenen. Hij begint de vergadering met het verzoek om een minuut stilte voor 
degenen die ons dit jaar ontvallen zijn. 
 
2. Goedkeuring notulen begrotingsvergadering op 3 december 2009 en de extra 
vergadering op 7 januari 2010 
 
Mevrouw Mol tuin 110 begint meteen over de inhoud van de notulen:  zij is zeer teleurgesteld. 
Zij had gevraagd of er een contract zou komen waarin risico's van schade zouden zijn afgedekt. 
De paden zijn nog erger dan na het baggeren. Zij vraagt ook waar de tuinbanden van de 
Kleuterlaan en de Sportlaan zijn gebleven. De heer Van Haeften tuin 123 vraagt of de broer van 
de voorzitter werkt bij de aannemer die het werk doet. Hij had dat in de vergadering van 
december 2009 gevraagd en toen zei de voorzitter dat zijn broer daar niet werkte. Dat staat niet 
in de notulen. De voorzitter deelt mee dat zijn broer met werken was gestopt; maar nu werkt hij 
weer mee als dat zo uitkomt. Verder vindt de heer Van Haeften dat de tuinbanden er niet netjes 
bijstaan. Een aantal details zijn niet netjes afgewerkt. 
De voorzitter zegt dat het werk nog niet is opgeleverd.  Bij de oplevering zal daar zeker 
aandacht aan besteed worden, evenals aan de toestand van de paden. 
Ed Amiraal tuin 2 merkt op dat de paden er op veel plekken slecht bijliggen, het zou mooi zijn 
als ze wat vlakker gemaakt konden worden. 
S. Litjens tuin 194 meldt dat op de Kleuterlaan en de Sportlaan sommige afsluiterputten van de 
hoofdwaterleiding niet goed meer te vinden zijn. De merktekens zijn verdwenen. De voorzitter 
zegt dat hij dat bij de oplevering zal meenemen. De notulen worden goedgekeurd. 
 
3. Definitieve vaststelling agenda 
Geen wijzigingen. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
De secretaris heeft twee afzeggingen voor de vergadering: van de heer Plate tuin 203 en de 
heer Van der Feen tuin 170. De brief van de heer Van der Feen wordt voorgelezen: lovende 
woorden voor de voorzitter, Ron Kremer, en voor de penningmeester, O. Jongerius. 
De penningmeester heeft een mededeling over de gang van zaken bij het aanleggen van de 
verlichting. Het werk is voor het overgrote deel gedaan. Het bestuur is daar niet helemaal 
tevreden over. Een aantal dingen moeten nog met de aannemer besproken worden, daarna kan 
de oplevering plaatsvinden. Vervelend is dat er een rekening is gekomen voor meerwerk, terwijl 
de klus is aanbesteed voor een vast bedrag, het bedrag dat in de ledenvergadering is 
afgesproken. Het bestuur is het met de meerwerkrekening niet eens. 
 
5. Activiteiten van de Bond van Volkstuinders 
Geen mededelingen van de Bond. Er is geen vertegenwoordiger van de Bond, want het 
bondskantoor wordt vandaag officieel geopend. 
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6. Verslag van de secretaris over 2009 
De secretaris deelt mee dat er in 2009 20 tuinen zijn overgedragen aan nieuwe tuinders. 
Op de tuinruillijst staan de volgende tuinders: 
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 
7. M. van Ittersum. 
Wanneer u op de tuinruillijst wil, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij het bestuur. 
In het voorjaar van 2010 hebben er al weer twee overdrachten plaatsgevonden, er hadden 
sinds het einde van het vorige seizoen 10 tuinders opgezegd, hun huisjes zijn al getaxeerd of 
zullen binnenkort worden getaxeerd. Er staan drie tuinen langer dan een jaar te koop. 
 
7. Verslag van de penningmeester over 2009 
De heer Jongerius: In 2009 ging het financieel goed, net als voorgaande jaren. Er is een kleine 
winst gemaakt zoals het hoort. Want, zoals ik vorig jaar al zei, bij teveel winst zou de begroting 
niet geklopt hebben en dan zouden de leden teveel contributie hebben betaald. Vooruitkijkend 
in dit jaar zal het wat minder worden, maar er is dan ook een grote klus gedaan, die van de 
verlichting, Mijn dank aan de kascommissie voor de controle, en speciaal aan Wil Vennik die 
geholpen heeft bij het opstellen van de cijfers. 
Mevr. Vennik tuin 198 merkt op dat bij de fooienpot van de kantine een 1tje teveel staat: het 
moet zijn € 1.324,15. 
 
8. Verslag van de kascontrolecommissie 
Mevrouw Vennik leest de verklaring van de kascommissie voor:  
Op maandag 15 februari 2010 heeft de kascontrolecommissie de boeken en de financiën over 
2009 van ons volkstuinpark gecontroleerd en in goede orde bevonden. Ook de financiële 
administraties van het clubhuis, de inkoop, de ontspanning en het klaverjassen geven een 
getrouw beeld van de inkomsten en uitgaven. Op grond van deze bevindingen stellen wij de 
algemene ledenvergadering voor om de penningmeester en de subpenningmeester decharge 
te verlenen, onder hartelijke dankzegging voor hun werkzaamheden. Getekend Ayala Bakker, 
Frans van der Feen en Wil Vennik. 
 
9. Beleid bestuur 
Arie van Haeften heeft problemen n.a.v. het onderhoud. Hij heeft gezien dat mensen van het 
onderhoud puin afvoerden van de paden. Verder had hij gedacht dat op 1 april het 
buitenparkeerterrein schoon zou zijn. Hij vraagt of de duikersploeg nog bestaat. Ook vindt hij 
dat het voetbalveld niet bespeelbaar is want het zit vol met puin en glas. Jullie moeten daar wat 
aan doen, zegt hij. De openingstijden van het vuilhok kloppen niet: in het krantje staat het 
anders dan aan het vuilhok. Tenslotte vindt hij dat de kantine er niet mooi bijstaat. De muren 
zijn geschilderd (de kleur vindt hij niet mooi), maar verder moet er nog veel worden opgeknapt. 
De voorzitter geeft Fridtjof Versnel het woord. De duikersploeg bestaat nog maar vorig jaar is 
deze door allerlei omstandigheden wat achterop geraakt. Wat het voetbalveld betreft: door het 
egaliseren is allerlei puin dat er in het verleden op is gegooid naar boven gekomen. Wordt in 
orde gemaakt. Wat de kleur van de kantine betreft: als je dat niet mooi vindt is het jammer. Als 
je vindt dat er nog meer moet gebeuren had je dat ook eerder kunnen melden. Wat het 
afvoeren van puin betreft, het moest weg anders konden we er niet meer door. Het wordt 
meegenomen in de oplevering. 
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Voorafgaande aan de goedkeuring van de jaarcijfers wil de penningmeester nog even 
terugkomen op wat mevrouw Mol heeft gezegd (nl. dat er geen contract was gemaakt met de 
aannemer terwijl dat wel met de leden was afgesproken). Er is wel een contract gemaakt met 
de aannemer. En, zegt de penningmeester, toen de rekening voor meerwerk ter sprake kwam, 
kwam er uit de hoek van mevrouw Mol een daverend gelach van zie je wel, er is geen 
fatsoenlijk contract. Nee hoor, zegt mevrouw Mol, ik zei alleen maar dat mijn rekening er ook 
nog bij kan. Ik had kunnen wachten tot de oplevering om het pad netjes te maken, maar ik kan 
er niet tegen. Een heleboel mensen kunnen dat wel, maar ik niet. Dat doe je niet als tuinder, 
aldus mevrouw Mol. O, was dat het, zegt de penningmeester. 
 
10. Goedkeuring jaarcijfers. 
Niemand heeft bezwaar, bij deze zijn de jaarcijfers goedgekeurd. 
 
11. Samenstelling bestuur 
Aan de beurt voor aftreden zijn Ron Kremer, Otto Jongerius en Marianne de Boer. Otto en 
Marianne zijn wel herkiesbaar. Zij worden opnieuw gekozen. Ron Kremer is niet herkiesbaar. Bij 
deze verlaat hij het bestuur en wil hij de andere bestuursleden hartelijk bedanken voor de 
samenwerking. Hij heeft het heel leuk gevonden, maar hij stopt er nu mee, hij kan er niet meer 
tegen. Hij wil ook alle vrijwilligers bedanken die hem de afgelopen jaren hebben geholpen. 
De vicevoorzitter bedankt hem voor de elf jaren hard werken en deelt mee dat het bestuur hem 
hierbij tot lid van verdienste benoemt. De voorzitter en zijn vrouw krijgen een bloemetje en een 
cadeau namens het bestuur. 
De leiding van de vergadering wordt overgenomen door de vicevoorzitter. Zij meldt dat zij geen 
voorzitter wil worden. De plaats van voorzitter blijft vacant. Het bestuur vraagt mandaat om een 
voorzitter te zoeken. 
Paul van Kooten (tuin 15) stelt zich beschikbaar als bestuurslid. Hij wordt hierbij in het bestuur 
opgenomen. 
Wil Vennik merkt op dat een voorzitter in functie benoemd moet worden. 
 
12. Benoeming kascontrolecommissie 
De leden zijn: Frans van der Feen, Wil Vennik, Johan van Schendel, Ayala Bakker en als 
reserve Joke van den Brink. Wil Vennik stelt zich niet meer beschikbaar. De 
kascontrolecommissie bestaat uit Frans van der Feen, Johan van Schendel, Ayala Bakker en 
Joke van den Brink. Bij de kascontrolecommissie moet nog iemand worden gezocht. Daar krijgt 
het bestuur mandaat voor. 
 
13. Bouwcommissie 
De leden van de bouwcommissie: H. Roschar, J. Minneboo, Th. van der Zon en S. Litjens. J. 
Boogaard is daarbij gekomen. Vanaf nu bestaat de bouwcommissie uit H. Roschar, voorzitter, J. 
Minneboo, S. Litjens, Th. van der Zon en J. Boogaard. 
 
14. Onderhoud 
Onderhoudscommissie bestaat uit A. de Leeuw tuin 175. 
 
15. Overige commissies: Clubhuiscommissie, Ontspanningscommissie, 
Waterleidingcommissie, EHBO, Laancommissie, Redactiecommissie, Inkoop 
Op een vraag uit de vergadering deelt de voorzitter mee dat er op dit moment geen 
elektracommissie is. In het krantje staat dat de plaats van de leden van de elektracommissie 
vacant is, dat is een misverstand. 
De voorzitter meldt dat we een Arbo- coördinator hebben, dat is Ayala Bakker. De website wordt 
onderhouden door Marco van Beijnum, de redactie van de website is Ayala Bakker en Marianne 
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de Boer. 
EHBO-ers zijn S. Kattouw, E. Wirken, A. van Haeften, B. Versnel-Arentsen, H.D. Oosterling, H. 
Oosterling. 
 
16. Benoeming leden stadsdeeloverleg 
F. Versnel wordt benoemd als lid en Paul van Kooten als reservelid. 
 
17. Behandeling van de beschrijvingsbrief van de Algemene Vergadering van de Bond 
van Volkstuinders  
Wil Vennik meldt dat op de agenda staat dat de maximale tuintaxatiewaarde op € 500 gesteld 
wordt. Daar is zij het niet mee eens. De andere aanwezigen zijn het daar ook niet mee eens. De 
afgevaardigden zullen dat in de bondsvergadering laten weten. 
  
18. Benoeming van afgevaardigden naar de algemene ledenvergadering van de Bond van 
Volkstuinders, 5 juni in Ons Lustoord. 
Van het bestuur stellen Fridtjof Versnel en Femke Koens zich beschikbaar als afgevaardigden. 
Niemand van de tuinders geeft zich op om als afgevaardigde mee te gaan. 
  
19. Rondvraag en sluiting 
Paula Mol vraagt of het vroegere mededelingenbord kan worden opgeschoond. Dat zal 
gebeuren. 
 
Wil Vennik meldt dat er verwarring is over de openingstijden van het vuilhok. In de nieuwe 
rubriek in ons krantje staan andere tijden. De voorzitter antwoordt dat deze tijden niet kloppen; 
de openingstijden zijn hetzelfde als vorig jaar. Verder moet er bij de mededeling van de 
bestuurszittingen op de eerste dinsdag van de maand staan: van 20-21 uur. 
Jos Litjens wil weten waarom zij op zaterdag twee euro's meer voor een gasfles moest betalen 
dan een paar dagen later. Richard Schouwenaar van de inkoop legt uit dat de gasprijs een 
aantal euro's is gedaald, en dat de brief met deze mededeling half april binnengekomen is. Hij 
zal de brief in de winkel ophangen. 
Coby van Haeften vraagt of men met het onderhoud van de kantine rekening kan houden met 
de kaartavond op vrijdagavond. 
Zij vraagt ook wanneer het bord met de namen van de leden van verdienste weer in de kantine 
komt. De voorzitter antwoordt dat het bestuur een nieuw bord zal laten maken. 
Arie meldt dat zijn schoonzoon laatst is aangesproken omdat hij met het aggregaat aan het 
werk was. Het is nog april, en in april wordt gebruik van het aggregaat gedoogd. De voorzitter 
beaamt dit, maar vraagt wel rekening te houden met de medetuinders. 
Hij vindt dat de opsluitbanden aan de buitensingels niet netjes zijn geplaatst, en hij vraagt of 
toch de banden op de Kleuterlaan en de Sportlaan kunnen worden teruggezet. Dat stond in de 
brief die het bestuur eind december 2009 aan de leden heeft gestuurd. De penningmeester 
meldt dat dit een fout in de brief is geweest; de banden stonden niet in de offerte van de 
aannemer. 
Gerrie Kusters van tuin 51 biedt aan de banden in de Sportlaan en de Kleuterlaan weer terug te 
plaatsen. Dat aanbod wordt dankbaar aanvaard, applaus! 
Isabelle van Laar vraagt of de stronken bij de buitenparkeerplaats worden weggehaald. Fridtjof 
antwoord dat er steeds meer stronken bijkomen, men dumpt zijn groenafval gewoon daar. De 
voorzitter zegt dat zij er een papier gaat ophangen dat dat verboden is. 
Richard Schouwenaar meldt dat er weer veel wordt gefietst en met de brommer gereden over 
de paden. Dat is niet de bedoeling! 
Fietsen is in april nog gedoogd, tussen 1 mei en 1 september mag niemand fietsen of met de 
brommer rijden. 
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Theo Maijenburg vraagt of de aanhangers van het parkeerterrein gehaald kunnen worden. Er 
staat er nu nog een, die van Bert Drukker. Die moet worden weggehaald. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en voor hun bijdragen en sluit de 
vergadering. Zij wenst iedereen een goed tuinjaar. 

 
 
 

Foto: Opsluitbanden worden geplaatst in de Sportlaan. 
 
 
 

Van de redactie 
 
Kopij voor het clubblad 
 
Hebt u mooie, ontroerende verhalen en/ of leuke foto’s? Hebt u vragen en/ of opmerkingen over 
het clubblad of de website? Neem schriftelijk of digitaal contact op met de redactie De 
Eendracht, Joris van den Berghweg 4, 1067 HS Amsterdam. U kunt uw kopij ook in de 
brievenbus van het bestuur achter laten of mailen naar m-deboer@live.nl. 
 
 
 
 

Na de IJsheiligen (midden mei) kunnen de vorstgevoelige 

planten naar buiten en voor de IJsduivels (28 oktober – 2 

november) moeten ze weer naar binnen. 

mailto:m-deboer@live.nl
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Wie, wat is waar en wanneer 
 
Openingstijden buiten het seizoen 
 
Buitenhek: 1 oktober – 1 april: het hek wordt achter u gesloten! 
 
Inkoop:  oktober, november, februari en maart: zaterdag 10.00 - 11.00 uur. 

In december en januari is de winkel gesloten. 
 
Vuilhok: 1 oktober – 1 april: gesloten 
 
Groencontainer: staat tijdens het winterseizoen op het parkeerterrein. 

De groencontainer is dus niet voor huisvuil! Mocht er toch huisvuil in 
worden gedumpt, dan zal de container worden afgesloten en zal hij alleen 
open zijn op de zaterdagochtenden tussen 9.30 en 12.30 uur. 

 
 

 
Foto: winterse speeltuin De Eendracht, januari 2010 
 
 

Advertentietarieven 2011 (zwart/wit) 
 
Een hele pagina (A5) € 77,00, per jaar 
Een halve pagina       € 40,00, per jaar 
Een kwart pagina       € 25,00, per jaar 
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  Begroting 2011 

Begroting Begroting Begroting 

inkomsten uitgaven inkomsten 

2011 2011 2010 

1.  GRONDHUUR TUINEN / ALG. GROEN  42.000,00   42.000,00   41.000,00  

2.  BIJDRAGE ALGEMENE KOSTEN   23.000,00                -     22.500,00  

3.  KONTRIBUTIES BVV EN AVVN  16.200,00   16.200,00   16.000,00  

4.  ASSURANTIE LEDEN  18.000,00   18.000,00   17.500,00  

5.  ASSURANTIES VERENIGING               -       5.500,00                -    

6.  O.Z. BELASTING GEBOUWEN       750,00        750,00        750,00  

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

8 WATERGELD               -                  -                  -    

9 AFDRACHT INKOOP     2.500,00                -       1.500,00  

10 BRANDSTOF/RITJES TRACTOR       150,00                -          150,00  

11 AFDRACHT KANTINE CLUBGEBOUW    8.500,00                -       8.500,00  

12 ONTSPANNINGSCOMMISSIE               -       4.000,00                -    

13 KWARTAALBLAD EENDRACHT       210,00     1.500,00        320,00  

14 STROOMVERBRUIK     4.000,00     4.000,00     3.200,00  

15 GASVERBRUIK     4.500,00     4.500,00     4.000,00  

16 RENTE & BANKKOSTEN    1.600,00        100,00     2.500,00  

18 WERKUREN EN BOETES               -                  -                  -    

19 OVERDRACHTSKOSTEN    2.000,00                -       2.000,00  

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. 
 
16 Rente op spaarrekening is nu nog maar 1,6 %. Het bedrag op die spaarrekening daalt, o.a. 
door de investeringen in de nieuwe verlichting, dit jaar tot zo’n € 100.000,00. 
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Begroting    Jaarrekening   Jaarrekening    Begroting    Begroting  

   uitgaven   inkomsten   uitgaven     inkomsten   uitgaven   

2010 2009 2009 2009 2009 

   41.000,00         41.076,00         41.076,00     41.000,00     41.000,00  1 

                -           21.999,95                      -       22.000,00                  -    2 

   16.000,00         17.691,65         17.088,70     17.500,00     17.500,00  3 

   17.500,00         17.493,01         17.465,30     17.000,00     17.000,00  4 

     5.500,00                      -             6.079,92                  -         5.000,00  5 

        750,00              750,46              660,05          750,00          750,00  6 

   10.000,00         11.828,26         11.828,26     10.000,00     10.000,00  7 

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

                -             3.937,02                      -         1.500,00                  -    9 

                -                337,50                      -            200,00          200,00  10 

                -           11.878,27                      -         8.500,00                  -    11 

     4.000,00           3.429,20           6.997,05       5.000,00       9.000,00  12 

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

     3.200,00           3.025,46           3.025,46       1.000,00       1.000,00  14 

     4.000,00           2.771,77           2.771,77       1.000,00       1.000,00  15 

        100,00           4.218,97              180,70       4.000,00          100,00  16 

                -             6.540,85                      -                    -                    -    18 

                -             3.027,50                      -         1.500,00          200,00  19 
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20 SUBSIDIE STAD GROENVOORZIENING      5.000,00                      -             5.000,00  

21 ONDERHOUD GEBOUWEN                  -             4.000,00                      -    

22 ONDERH. GEBOUWEN reservering                 -                        -                        -    

23 ONDERHOUD TERREIN                  -                        -                        -    

24 ONDERHOUD TERREIN reservering                 -             4.000,00    

25 ONDERHOUD GROEN                     -             4.000,00                      -    

26 ONDERHOUD GROEN  reservering                 -                        -      

27 SNOEIEN BOMEN, incl.  reservering                    -                700,00                      -    

28 SPEELPLAATS, incl.  reservering                 -                250,00                      -    

29 ONDERHOUD WATERLEIDING                  -                        -                        -    

30 ONDERHOUD VERLICHTING                 -                        -                        -    

31 ONDERH. VERLICHTING reservering                 -             1.000,00           8.000,00  

32 TAKKEN KRAKEN, incl. reservering                 -             2.500,00                      -    

33 EHBO                  -                500,00                      -    

34 REPRESENTATIEKOSTEN                 -             2.500,00                      -    

35 AFSCHRIJVINGEN                  -             6.500,00                      -    

36 BESTUUR SECRETARIAAT                 -             3.200,00                      -    

37 VERGUNNING STADSDEEL                 -                250,00                      -    

38 50 JARIG BESTAAN reservering                                     -                500,00                      -    

39 DIV. BATEN & LASTEN,                  -                        -                        -    

40 BETALINGSVERSCHILLEN                 -                        -                        -    

41 SCHADES                  -                        -                        -    

42 INCASSOKOSTEN                 -                100,00                      -    

43 SALDO                   -             1.860,00           2.980,00  

  TOTAAL  138.410,00       138.410,00       145.900,00  
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                   -             5.702,70                      -            5.000,00                     -    20 

                   -                        -                825,90                     -                       -    21 

                   -                367,84           8.600,00                     -            8.600,00  22 

      12.000,00                      -             2.083,30                     -            4.000,00  23 

           2.083,30           4.000,00      24 

        6.000,00                      -             5.853,15                     -      25 

                      -                        -                       -            6.000,00  26 

        1.000,00           2.925,00           3.925,00                     -            1.000,00  27 

           250,00           4.200,00           4.700,00                     -                       -    28 

        1.000,00              698,43           1.198,43                     -               500,00  29 

        8.000,00                      -                261,93                     -            5.500,00  30 

                   -                261,93                      -            5.500,00                     -    31 

        2.000,00           2.050,00           2.340,00                     -               900,00  32 

           250,00                      -                  35,00                     -               250,00  33 

        2.000,00                      -             1.981,55                     -            1.900,00  34 

        5.800,00                      -             4.741,22                     -            4.000,00  35 

        3.200,00                      -             3.130,03                     -            3.200,00  36 

           250,00                      -                250,00                     -               250,00  37 

           500,00                      -                500,00                     -               500,00  38 

                   -                188,06                      -                       -                       -    39 

                   -                        -                    5,41                     -                       -    40 

                   -           33.527,38         33.527,38                     -                       -    41 

           100,00                15,00                56,87                     -               200,00  42 

                   -                        -             5.396,64                     -               650,00  43 

    145.900,00       213.783,64       213.783,64      150.700,00      150.700,00  
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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! Elektrische gereedschap dat veel lawaai maakt mag alleen gebruikt worden op 

zaterdagochtend tussen 09.00 – 12.00 uur en woensdagavond tussen 19.00 – 21.00 uur. 

 

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

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

9.00 en 12.00 uur en woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Van 1 september tot 1 april worden aggregaten gedoogd. 

 

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

bestuurszitting toestemming tot plaatsing te vragen bij de bouwcommissie. 

 

9. 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. Tuinen worden eens in de twee weken gecontroleerd. 

Wanneer u een nieuwe beschoeiing wilt maken, dan moet u altijd toestemming vragen aan 

de bouwcommissie. 

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

wordt daarvoor een schema gepubliceerd. 



15                 Clubblad De Eendracht winter 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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De laancontrole 
 
Helaas moesten wij regelmatig tuinders aanspreken over het slechte onderhoud aan de paden 
en/of heggen. Als reactie kregen we nogal eens te horen dat er niet tegenop te schoffelen was 
omdat alles zo hard groeide door het vochtige en warme zomer- en najaar. 
Voor dergelijke excuses kunnen we geen begrip opbrengen. Als tuinder weten wij toch dat de 
weersomstandigheden soms vragen om extra inspanning, dat we de handen dan wat vaker uit 
de mouwen moeten steken, een tandje bij moeten zetten…. Bedenk wel, het zou een rare 
wereld zijn als de natuur met ons rekening zou houden.  
Er zijn tuinders die, om welke reden dan ook, de tuin, het pad en de heg een lange 
achtereenvolgende periode helemaal niet onderhoudt. Dat kan natuurlijk niet! Als een tuinder 
ervoor kiest weg te blijven dan moet hij zorgen dat er iemand anders is die deze taken uitvoert. 
Niet alleen komt dat ten goede aan de uitstraling van het tuinpark, ook brieven van het 
onderhoud en uiteindelijk (soms hoog oplopende) boetebedragen zullen dan achterwege 
blijven.  

Foto: Achterstallig onderhoud aan een van de paden 
 
In de achter ons liggende periode zijn we gestart ook mosvorming op de paden aan te pakken. 
Door het regenachtig seizoen is nogal wat mos gegroeid, vooral op paden die in een 
schaduwrijke omgeving liggen. Gelukkig is er door de tuinders positief gereageerd en is het mos 
verwijderd. Wilt u hier aandacht aan blijven geven? 
 
Af en toe komen over die uitstraling van ons tuinpark klachten bij het bestuur binnen.  
Ook krijgen we wel klachten over de last die men heeft van overwaaiend onkruid of ander 
ongemak, de veroorzaker wordt daar dan op aangeschreven. 
 
Denkt u er aan dat u ook in de wintermaanden zorg draagt voor het onderhoud. 
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21 december 
Begin van de winter 
 
Net voor of juist met Kerstmis wordt het weer dikwijls zachter of komt er een einde aan de 
eerste vorstperiode. De kans op een witte kerst is in Nederland dan ook erg klein: in de 20

e
 

eeuw waren er slechts zeven witte kerstdagen (dat betekent sneeuw op eerste en tweede 
kerstdag). 

Foto: Na een sneeuwloze kerst in 2009 was er in januari 2010 wel heel veel sneeuw! 

Aftappen watermeters en waterleidingen 

Het aftappen van de meter gaat als volgt in zijn werk: 
 
1. kraan van de hoofdleiding van de watermeter dichtdraaien, 
2. aan de onderkant de aftapplugjes met een steeksleutel nr. 9 opendraaien, 
3. water er uit laten lopen en de plugjes weer dicht draaien. Pak de watermeter in met 

materiaal dat goed isolereert. 
 
Zorg dat u de leidingen binnen en buiten het huisje, de kranen in de badcel en het reservoir van 
de wc goed leeg laat lopen, zo mogelijk leegblaast en de stankafsluiter van de wc droogmaakt, 
u kunt hier ook wat zout in strooien. 
Ontkoppel de geiser en laat de leidingen leeglopen. Als u dit alles heeft gedaan dan bent u 
beschermd tegen eventuele vorst. 
Sluit u de kranen niet af en laat u de waterdruk wel op de meter staan, dan is het zaak om uw 
meter en de daarbij behorende leidingen goed in te pakken met isolatiematerialen en de meter 
met stro te bedekken om stukvriezen te voorkomen. 
U moet er rekening mee houden dat, als er toch iets kapot vriest, u te allen tijde 
verantwoordelijk blijft en dat ook de kosten voor u zijn. 
Houdt de hoofdkraan en de aftapkraantjes goed gesloten tot het voorjaar. 
Mocht er toch nog iets knappen in uw huisje, sluit dan zo snel mogelijk de hoofdkraan bij uw 
watermeter af. Mocht de hoofdleiding knappen, dan kunt u bellen met de 
waterleidingcommissie: D. Stubbe tel. 06-22405595 of S. Litjens tel. 06-24295367. 
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Kleurplaat
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Commissies 
 

  Tuin 

Onderhoudscommissie A.J. de Leeuw  175 

Inkoopcommissie E. Admiraal  2 
 M.H. van Ittersum  207 
 R.M. Schouwenaar  66 

Bouwcommissie S.W.H.M. Litjens  194 
 J. Minneboo  187 
 H. Rochar  189 
 Th. A. F. J. van der Zon  231 

Kascontrolecommissie A. Bakker  207 
 D. Colvin  146 
 F. van der Feen  170 
 M. Notten  14 
 J.A. van Schendel  199 

Waterleidingcommissie S.W.H.M. Litjens  194 
 J.D.S. Stubbe  8 

Clubhuiscommissie J. van Dieren  51 
 P. Zwaluë  96 

Ontspanningscommissie J. Calbo  93 
 W.E.M. Hart  93 
 G. Kusters  51 
 M.A. de Wolff  36 

Klaverjascommissie Fam. van Bommel  73 
 J. van Gestel  16 

EHBO-commissie A.J. van Haeften  123 
 S. Kattouw  64 
 H.D. Oosterling  103 
 H. Oosterling  184 
 C. van Soest  105 
 A. Versnel-Arentsen  234 
 E. Wirken  44 
    

Arbocoördinator A. Bakker  207 
    

Redactie Clubblad M. de Boer  239 
 P.A. Rouendaal (verspreiding)  79 
    

Website A. Bakker  207 
 M. van Beijnum  39 
 M. de Boer  239 

 

Het Bestuur van De Eendracht wenst u een 
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