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Agenda algemene ledenvergadering 
Zaterdag 7 mei om 14.00 uur 

 
Attentie: 
vragen uiterlijk schriftelijk indienen 26 april (brievenbus bestuur) 
 
1. Opening 
 
2. Goedkeuring notulen begrotingsvergadering gehouden op 27 november 2010. 
 
3. Definitieve vaststelling van de agenda. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
5. Activiteiten van de Bond van Volkstuinders. 
 
6. Verslag van de secretaris. 
 
7. Verslag van de penningmeester.  

a. Overschrijding begroting. Toelichting door F.C. Kollen, advocaat van de Bond van 
    Volkstuinders. 
b. Zeer groot waterverbruik door lekkages. Dit zal hoofdelijk worden omgeslagen. 
c. Registratie watermeterstanden 

 
8. Verslag van de kascontrolecommissie. 
 
9. Beleid bestuur. 
 
10. Samenstelling bestuur. Femke Koens treedt af. Het bestuur heeft nieuwe leden nodig. 
 
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. Datum en plaats van de vergadering zijn nog niet bekend. 
 
19. Benoeming van de afgevaardigden naar de algemene vergadering van de Bond van 
      Volkstuinders. Twee afgevaardigden zijn bekend, het bestuur zoekt een derde 
      afgevaardigde. 
 
20. Bouwvoorschriften: aanbouwsels, overkappingen etc. 



4                 Clubblad De Eendracht   Voorjaar 2011 

 

Van het bestuur 
 
Bert Drukker heeft in 2010 zijn werk als penningmeester van de kantine gestaakt. Het is 
toen tijdelijk overgenomen door de algemeen penningmeester, Otto Jongerius.  
 
Het bestuur heeft inmiddels iemand anders bereid gevonden om het werk van Bert met 
ingang van het nieuwe seizoen over te nemen, Christa Kruize.  
De administratie van de Ontspanningscommissie wordt voortaan ook door haar gedaan.  
Wat betreft de Inkoop vindt het bestuur een aparte penningmeester niet langer nodig, de 
administratie daarvan is inmiddels zo ver geautomatiseerd, dat de beheerder de cijfers heel 
goed rechtstreeks kan aanleveren bij de algemeen penningmeester.  
 
Het bestuur betreurt het besluit van Bert Drukker om te stoppen. We danken hem voor zijn 
jarenlange inzet voor de gemeenschappelijke zaak.  
 
Het bestuur van de Eendracht 
 
 
 

Van de secretaris 
 
In 2001 kwam ik in het bestuur van De Eendracht, toen Ron Kremer mij vroeg of dat iets 
voor mij was. Daarvoor had ik al een aantal jaren het clubblad gedaan. Toen André van 
Bommel ophield als secretaris heb ik het secretariaat van hem overgenomen. 
Nu, na tien jaar in het bestuur, heb ik besloten op te houden als secretaris van het bestuur. 
Ik heb het altijd met plezier gedaan, en nu is het tijd om het werk over te dragen aan een 
andere tuinder.  
 

Nieuwe secretaris nodig! 
Helaas hebben we nog niemand gevonden die het secretariaatswerk overneemt. Mocht er 
iemand onder u zijn die geïnteresseerd is, meld u zich! Het werk omvat o.a. het bijhouden 
van de ledenadministratie (waarvoor al een goed systeem in de computer zit) en het 
regelen van overdrachten. Voor het notuleren van de vergaderingen heeft het bestuur 
gelukkig al een vrijwilliger gevonden! 

 
Femke Koens 
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Notulen van de begrotingsvergadering 
zaterdag 27 november 2010, 12.00 uur 
 
Aanwezig: het bestuur:  O. Jongerius, penningmeester (voorzitter van de vergadering), F.A. 
Koens, secretaris en (tijdelijk) voorzitter, M. de Boer, tweede penningmeester, F. Versnel, 
bestuurslid en P. van Kooten, bestuurslid. 
35 stemgerechtigde leden van Eendracht. 
 
 
1. Opening  
Otto Jongerius opent de vergadering en deelt mee vandaag deze vergadering te zullen 
voorzitten, omdat de tijdelijk voorzitter ook secretaris is en de notulen moet maken. Hij heet 
iedereen welkom, in het bijzonder de leden van verdienste. 
 
2. Mededelingen 
Hij deelt mee dat het bestuur een brief heeft gekregen van A. van Haeften tuin 123, die 
verzocht een punt op de agenda te zetten: de brief aan de leden betr. aanbouwsels etc. van 
augustus 2010. Dit kan niet omdat het verzoek twee weken voor de vergadering is 
ingediend. We kunnen wel iets zeggen over de aanbouwsels. Hij geeft het woord aan Paul 
van Kooten. Paul: het bestuur heeft aan de Bond gevraagd wat precies een aanbouw is, en 
daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Zodra we antwoord hebben zullen we dat 
aan de leden laten weten. Daarnaast staat het bestuur op het standpunt dat we daar 
coulant mee om moeten gaan, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over wat je nu hebt 
staan. Arie van Haeften tuin 123 zegt dat hij wel op tijd was met het verzoek een punt op de 
agenda te zetten, dat kon tot tien dagen voor de vergadering. De voorzitter legt uit dat dit 
alleen geldt voor vragen over de begroting.  
Volgens de Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders moet een verzoek om 
iets op de agenda te zetten zes weken voor de vergadering worden gedaan .De brief aan 
alle leden komt aan de orde in de volgende vergadering. Monnie Litjens tuin 194 zegt dat de 
bouwcommissie met de bondsbouwcommissie heeft gepraat en dat de voorzitter van de 
bondsbouwcommissie zegt dat een aanbouw een attribuut is. Hij merkt op dat de notulen 
van april 2010 in het krantje van zomer 2010 staan en ook in het krantje van winter 2010. 
Dat is dubbelop. Dat is een fout, zegt de voorzitter, maar niet zo'n ernstige fout. De 
voorzitter zegt nogmaals dat de kwestie van de aanbouwsels in de algemene 
ledenvergadering voorjaar 2011 aan de orde zal komen. 
  
3. Notulen afdelingsvergadering 24 april 2010 
A. van Haeften tuin 123 vraagt hoe het zit met de oplevering van de verlichting. De 
voorzitter antwoordt dat dit aan de orde komt in de algemene ledenvergadering voorjaar 
2011, want dan gaat het over de jaarcijfers van 2010. A. van Haeften vraagt hoe het zit met 
het zoeken naar een nieuwe voorzitter. De voorzitter van de vergadering antwoordt dat het 
bestuur in de volgende ledenvergadering zal komen met een voorstel voor een nieuwe 
voorzitter. Arie vindt het vreemd dat hij niet allerlei zaken aan de orde kan stellen die hem 
niet bevallen. De voorzitter antwoordt dat daar de algemene ledenvergadering voor is, 
omdat daar in het algemeen veel meer leden komen. De notulen van de vorige vergadering 
worden wel behandeld, maar alleen om ze vast te stellen. 
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2. De begroting 
De voorzitter vraagt of er vragen zijn over de begroting. 
A. van Haeften tuin 123 vraagt waarom de onkosten voor de tuinbanden op de Sportlaan en 
de Kleuterlaan niet op de begroting staan? Dat komt omdat wij genoeg tuinbanden hadden, 
maar die zijn uit de tuin waar zij waren opgeslagen weggehaald door tuinders, die zeggen 
dat ze daar toestemming voor hadden. Ed Admiraal van tuin 2 heeft tuinbanden gekregen 
van de ploeg van de aannemer van de verlichting die bezig was ze af te voeren. Daarna is 
een groot aantal tuinbanden opgeslagen in tuin 119. Die laatste tuinbanden waren bestemd 
voor de Kleuterlaan en de Sportlaan, maar die zijn nu door individuele tuinders weggehaald. 
Zij zeggen daar toestemming voor te hebben gevraagd, maar dat hebben ze niet aan het 
bestuur gevraagd. Dat had wel moeten gebeuren. Paula Mol zegt dat nergens staat dat je 
toestemming aan het bestuur moet vragen om banden te gebruiken die opgeslagen zijn. 
Fridtjof Versnel zegt dat je daar natuurlijk wel toestemming aan het bestuur moet vragen, 
omdat het bezit van de tuin is en dus van alle tuinders. 
Nu moet voor nieuwe banden een post op de begroting worden gevonden. 
A. van Haeften vraagt naar het geld wat er gereserveerd is voor het jubileum. De voorzitter 
zegt dat het op dit moment € 4.000 is, maar dat als de vergadering vindt dat het meer moet 
zijn, dan kunnen we dat nu besluiten. Voor de plannen die er nu zijn is het genoeg. 
A. van Haeften mist de begroting van de ontspanningscommissie, de kantine en het 
kaarten. De voorzitter zegt dat de ontspanningscommissie wel in de begroting staat. De 
cijfers van de kantine en van het kaarten staan nooit in de begroting. 
Verder geen vragen. 
De begroting wordt goedgekeurd, met inachtneming van de aanvulling voor nieuwe 
tuinbanden. 
 
3. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst. 
Monnie Litjens tuin 194 wil nog zeggen dat hij in overleg met Fridtjof Versnel gezorgd heeft 
dat apparatuur in de kantine winterklaar is gemaakt. Fridtjof merkt op dat het nog niet 
gebeurd was door ziekte van een lid van de kantinecommissie. 
Arie van Haeften klaagt dat er niemand van het bestuur aanwezig was bij een bijeenkomst 
over de Tuinen van West. Hij overhandigt het bestuur een inspraakformulier. Fridtjof 
Versnel antwoordt dat hij de afgelopen tijd altijd naar die bijeenkomsten is geweest, maar 
één keer niet kon. 
De voorzitter dankt Arie voor zijn opmerking. Hij zegt dat de vorige voorzitter Ron Kremer dit 
soort zaken altijd bijhield, maar dat het huidige bestuur zijn uiterste best doet om alles te 
volgen.  
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen nogmaals en sluit de vergadering. 
 
Aanvulling: De penningmeester O. Jongerius stelt er prijs op aan de notulen toe te voegen 
dat hij mevrouw W. Vennik van tuin 198 bedankt voor haar hulp bij het opstellen van de 
begroting. 
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Winterbewoning 
 
Zondag, 2 januari 2011, er ligt ijs op de sloten en het lijkt erop dat ik hier alleen op De 
Eendracht woon. Richard en Tilly zijn naar hun huis in Frankrijk en van de andere 
opgegeven winterbewoners is geen spoor te vinden. Mijn beste vrienden Annelies, Nikolai 
en Eric komen eten. Ik heb hard gewerkt. Op vrijdag meer dan een kilo Limousin 
runderlappen gekocht, uit Frankrijk afkomstig biologisch vlees van koeien die een mooi 
leven hebben geleid. In een goede rode wijn een nachtje gemarineerd, samen met verse 
kruiden, nog steeds uit eigen tuin: rozemarijn, tijm en laurierblaadjes. Op zaterdag 
aangebraden en op de houtkachel met groenten en aardappels gestoofd. Het huis aan kant, 
een extra beurt met de stofzuiger (aggregaat aangezet) en de accu’s lekker opgeladen. 
Ik heb een extra tafel naar binnen gebracht en mooi gedekt met een zacht tafellaken en 
daarop mooi wit linnen.  
Gesteven en gestreken servetten, vierkante borden en met in Mexico gekocht decobestek 
maken het af. 
Voor ze aankomen nog even de eveneens uit Mexico 
afkomstige waterglazen en wijnglazen gepoleerd. 
Kaarsen op tafel, de elektrische schemerlampen aan, 
een muziekje opgezet en de terrasverlichting 
ontstoken. 
Ze weten niet wat ze zien, hoe kan dat nou weer? Ze 
meenden zeker in een primitief huisje aan te komen 
met wat olielampen en een geïmproviseerd dineetje. 
Nee hoor, ze noemen het restaurantwaardig, en dat 
is het ook. De avond verloopt geweldig en pas na 
elven laat ik ze uit bij de poort. Het was weer erg 
geslaagd. 
Twee weken ervoor, op 15 december, hadden mijn vriend Elí en ik nog een feestje 
gegeven, er waren zowat vijftien goede vrienden en vriendinnen gekomen om afscheid te 
nemen van Elí die weer aan het werk moest in Mexico. 
Een leuk buffetje met aardigheden, eenvoudige wijnen en kerstversiering deed het 
volkstuinhuisje wederom lijken op een gewoon huis, alleen wat kleiner! 

Het is alweer het tweede jaar dat ik in de winter op 
De Eendracht woon. Ik vind het echt geweldig. 
Het gevoel in de zomer dat je midden in de natuur 
woont zet zich gewoon voort. Veel mensen denken 
dat het afzien is, maar echt waar, dat is niet zo. 
Je moet er wel wat voor doen natuurlijk, hout 
hakken, veel schoonmaken, want een houkachel 
geeft meer stof in huis, maar erg is dat allemaal 
niet. 
Ik werd onlangs nog door een vriendin gebeld, ze 
vroeg of het niet erg donker was en koud. Ik zei, 

maar lieve schat, ik heb gewoon elektriciteit hoor, en ik kijk gewoon tv op zowat 30 kanalen. 
Ik heb ook internet, redelijk snel, 8 mbps, met een dongel van T-mobile. Ze was 
stomverbaasd. Ze begreep het denk ik helemaal niet. 
Ik wandel een paar keer per dag met de hond, veelal in een leuk bos of op het strand, maar 
minimaal een keer lopen we het hele park rond, om een uur of elf in de avond. Zaklantaarn 
mee en iets zwaars in de hand, je weet maar nooit. Bang ben ik nooit, maar er staan soms 
vreemde auto’s op de buitenparkeerplaats. Dan rammel ik luidruchtig aan de poort en  
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controleer het nachtslot. Vaak is de poort niet op slot, tuinders 
komen en gaan, maar trekken vaak alleen maar dicht, ook in de 
avond. Heel raar! Ik schijn dan ook wat in de richting van de 
auto’s en doe of ik telefoneer en de hond kalmeer. Meestal zijn 
ze als ik nog eens langsloop wel verdwenen. Dat hoop ik ook 
echt, want er zijn ook dit jaar weer genoeg weken dat de 
bevroren sloten goed begaanbaar zijn. 
Als ik dan thuiskom trek ik de gordijnen dicht en kijk nog wat tv. 
 
Vorig jaar werd het meestal erg laat, omdat we alletwee van de 
Olympische Spelen wilden genieten, en dan liefst live. 
Drie uur werd het meestal wel voor we onder de wol kropen. Het 
is echt leuk om te merken dat de accu’s, mits goed opgeladen, 
voor uren tv garant staan. In mijn huidige woninkje heb ik alles 
op 230 volt, voorheen had ik twee bedradingen, 12 volt voor de 

verlichting en 230 voor de apparatuur. Ik vind wat ik nu heb 
veel comfortabeler en de spaarlampen en led-verlichting zijn 
goedkoper dan de speciale lampen van de Pittenspecialist. 
De geiser heb ik alleen aan om te douchen, afwassen doe ik 
met gloeiend heet water van de ketel die altijd op de kachel 
staat. Scheelt weer een hele hoop gesjouw met gasflessen 
en wat minstens zo belangrijk is, het is lekker goedkoop. 
Naast hout dat opgestapeld ligt in de houtopslag gebruik ik 
ook geperste houtbriketten van Hornbach, en soms, als ik lui 
ben en zin heb om mezelf te verwennen, koop ik zakken kant 
en klaar hout. 
Toch verlang ik naar het voorjaar en de zomer. Het is wel 
lekker rustig buiten het seizoen, en dat heeft ook wel wat. 
Toch ben ik het liefste veel buiten in de tuin of op het 
overdekte terras, want voor de tuin zijn we hier, toch? 

 
 
 

Extra opmerkingen: 
- Mede-tuinders: graag na zonsondergang de poort niet alleen dichttrekken, maar ook 
  afsluiten! 
- Er is steeds iemand die de poort opentrekt zonder de pen omhoog te zetten. Dit levert echt 
  problemen op, zo is de pen wel eens geheel uit het lood getrokken en moest verdorie op 
  een donkere avond met schroevendraaien en hamer weer op zijn plek gezet worden. 
  Pen dus altijd omhoog zetten! 
 
 
 
 
 
Lex Spaans T 3 
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Verslag van de secretaris over 2010 
 
Overdrachten 

 
nr. oud nieuw 

3 F. van den Brink R.A.A. Spaans 

7 W.M. Neuhaus A.M.E. Munsterman-Bührs 

21 G. den Boggende S. Kappert 

23 H.W. Croes M. Croes 

91 J.H.G. van Stigt H. Premsela 

101 R. de Bruin L.L. Grouiller 

102 J. Westerbaan E. Brands 

107 F. Belmer L. van Tuijl 

116 F. Er-Kocak B. Herdem 

120 R. Schmidt F. Er-Koçak 

137 A.A. Achterbergh Th. Kruize 

148 G. Keçe F. Kutuk-Kabakci 

173 A. Wijker M. Bagci 

225 Mevr. R. Meefout E. de Haan 

237 L. Spaans F.A. Koens 

 
De tuinruillijst is als volgt: 
1. Mevr. A. Pelders tuin 159, alleen voor huisje 149  
2. Mevr. S. Boogaard-Kuulkers tuin 17 
3. R. Kremer tuin 20 
4. G.W. Schol tuin 97 
5. Mevr. B. Versnel-Arentsen tuin 234 
6. Mevr. M. van Ittersum tuin 207 
7. Mevr. B.T.M. Oosterling-de Lange, tuin 103 
8. Mevr. Y. Jongerius-de Boer tuin 238 
9. Mevr. W.G. Mulder-Roos tuin 208 

 
         a d r e s w i j z i g i n g 
Het secretariaat verzoekt u dringend om adreswijzigingen schriftelijk of per email te melden. 
Het komt nog vaak voor dat wij zendingen terugkrijgen omdat het adres van de tuinder niet 
meer klopt. Doe een briefje in de brievenbus, of stuur een mailtje aan 
t.eendracht@planet.nl. 

 
 b e s t u u r s z i t t i n g e n 
De bestuurszittingen in 2011 vinden plaats gedurende het tuinseizoen op de eerste dinsdag 
van de maand, dus op 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus en 6 september. Tijdens de 
bestuurszittingen kunt u vragen stellen aan het bestuur, aan de onderhoudscommissie en 
de bouwcommissie. 
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    Jaarrekening Jaarrekening Begroting Begroting 

JAARREKENING 2010 inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven 

 2010 2010 2010 2010 

1 GRONDHUUR TUINEN / ALG. GROEN 40.590,64  40.590,64  41.000,00  41.000,00  

2 BIJDRAGE ALGEMENE KOSTEN 22.499,46               -    22.500,00               -    

3 KONTRIBUTIES BVV EN AVVN 16.508,65  16.516,80  16.000,00  16.000,00  

4 ASSURANTIE LEDEN 17.489,25  17.489,25  17.500,00  17.500,00  

5 ASSURANTIES VERENIGING                -    5.303,17               -    5.500,00  

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

7 REINIGING en AFVAL 9.440,47  9.440,47  10.000,00  10.000,00  

8 WATERGELD 14.072,84  14.072,84               -                -    

9 AFDRACHT INKOOP  4.060,87                -    1.500,00              -    

10 BRANDSTOF/RITJES TRACTOR 279,25               -    150,00              -    

11 AFDRACHT  KANTINE CLUBGEBOUW 5.581,83               -    8.500,00             -    

12 ONTSPANNINGSCOMMISSIE 3.668,65  6.212,49              -    4.000,00  

13 KWARTAALBLAD EENDRACHT 180,00  1.131,73  320,00  1.500,00  

14 STROOMVERBRUIK  4.387,68  4.387,68  3.200,00  3.200,00  

15 GASVERBRUIK  4.235,90  4.235,90  4.000,00  4.000,00  

16 RENTE & BANKKOSTEN 2.056,61  188,74  2.500,00  100,00  

18 WERKUREN EN BOETES 5.738,78             -                -               -    

19 OVERDRACHTSKOSTEN 2.262,25  245,78  2.000,00             -    

20 SUBSIDIE STAD GROENVOORZ. 5.818,53             -    5.000,00             -    

21 ONDERHOUD GEBOUWEN             -    762,41              -                -    

 
Toelichting bij jaarrekening 2010 
 
20) Subsidie stad. De kosten waar die subsidie voor is gegeven staan bij 23. 
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Jaarrekening Jaarrekening Begroting Begroting   

Inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven 

2009 2009 2009 2009 

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

21.999,95               -    22.000,00           -    2 

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

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

            -    6.079,92       -    5.000,00  5 

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

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 

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

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

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

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

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

6.540,85            -                -           -    18 

3.027,50             -    1.500,00  200,00  19 

5.702,70           -    5.000,00          -    20 

            -    825,90               -           -    21 
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  VERVOLG  JAARREKENING 2010 Jaarrekening Jaarrekening Begroting Begroting 

  inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven 
   2010 2010 2010 2010 

22 RESERVE ONDERH. GEBOUWEN 762,41    -     -            -    

23 ONDERHOUD TERREIN          -    27.089,18       -    12.000,00  

24 RESERVE ONDERHOUD TERREIN 2.556,95              -             -            -    

25 ONDERHOUD GROEN         -    4.712,70             -    6.000,00  

26 RESERVE ONDERHOUD GROEN        -             -            -        -   

27 SNOEIEN BOMEN   incl.  reserverin       -    1.000,00         -    1.000,00  

28 SPEELPLAATS,   incl.  reservering  -    418,98         -    250,00  

29 ONDERHOUD WATERLEIDING -    1.000,00        -    1.000,00  

30 ONDERHOUD VERLICHTING -    850,85         -    8.000,00  

31 RESERVE ONDERH. VERLICHTING  -              -    8.000,00         -    

32 TAKKEN KRAKEN   incl  reservering -    2.000,00           -    2.000,00  

33 EHBO    -     399,58          -    250,00  

34 REPRESENTATIEKOSTEN     -    2.190,74          -    2.000,00  

35 AFSCHRIJVINGEN     -    5.974,91         -    5.800,00  

36 BESTUUR SECRETARIAAT -    3.131,16         -    3.200,00  

37 VERGUNNING STADSDEEL  -    250,00       -    250,00  

38 RESERVE 50 JARIG BESTAAN  -    500,00        -    500,00  

39 DIV. BATEN & LASTEN -    3.123,37            -       -    

40 BETALINGSVERSCHILLEN   -    35,63         -        -    

41 SCHADES 12.056,23  12.056,23         -         -    

42 INCASSOKOSTEN 35,00  41,20        -    100,00  

43 CORRECTIES ADMINISTRATIE 5.475,41              -         -        -    

45 SALDO 5.594,31                   -    2.980,00                  -    

  TOTAAL 186.102,43  186.102,43  145.900,00  145.900,00  

 
Toelichting bij jaarrekening 2010 
 
23) Onderhoud terrein. We hebben hier een overschrijding van de begroting, 
      van € 12.000 naar € 27.089. Ter vergadering zal het bestuur zich verantwoorden, 
      bijgestaan door de advocaat van de Bond. 
39) Diverse baten en lasten: voornamelijk de advocaatkosten. Zie punt 23. 
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Jaarrekening Jaarrekening Begroting Begroting   

inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven 

2009 2009 2009 2009 

367,84  8.600,00  -    8.600,00  22 

          -    2.083,30  -    4.000,00  23 

2.083,30  4.000,00  -    -    24 

         -    5.853,15  -    -    25 

        -    -    -    6.000,00  26 

2.925,00  3.925,00  -    1.000,00  27 

4.200,00  4.700,00  -    -    28 

698,43  1.198,43  -    500,00  29 

- 261,93  -    5.500,00  30 

261,93 -    5.500,00  -    31 

2.050,00 2.340,00  -    900,00  32 

-    35,00  -    250,00  33 

- 1.981,55  -    1.900,00  34 

-    4.806,22  -    4.000,00  35 

-    3.130,03  -    3.200,00  36 

-    250,00  -    250,00  37 

-    500,00  -    500,00  38 

188,06  -    -    -    39 

-    5,41  -    -    40 

33.527,38  33.527,38  -    -    41 

15,00  56,87  -    200,00  42 

-    -    -    -    43 

               -    5.331,64                  -          650,00  45 

217.801,64  217.801,64  150.700,00  150.700,00    
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Balans 31.12.10 31.12.09 31.12.08 

        

ING         9.748,58       9.161,37       2.064,00  

ING rentemeer rekening       89.491,32   142.437,31   158.218,34  

Kas            493,69       2.523,65          203,01  

Obl. AVVN                   -                    -                    -    

Totaal inventaris        44.721,05     20.545,42     11.049,38  

Voorraad inkoop       13.958,67     12.126,94     11.198,65  

Saldo inkoop         5.984,51       7.692,39       5.928,68  

Voorraad clubgebouw         4.053,15       3.959,75       4.800,00  

Debiteuren          3.885,65       2.354,10       2.172,50  

Transitoria vorderingen       14.613,18     19.555,44       9.215,59  

Voorziening watermeters                   -         2.371,75       7.606,75  

Sleutels         1.282,76       1.332,76                  -    

Vooruitbetaalde posten            242,26                  -                    -    

Tussenrekening kantine en inkoop       15.502,17                  -                    -    

Tussenrekening overdrachten            776,47                  -                    -    

Saldo 31/12         5.594,31                  -                    -    

Totaal 210.347,77 224.060,88 212.456,90 

 
 

  31.12.10 31.12.09 31.12.08 
        

Kapitaal     139.309,64   133.695,75   118.414,03  

Voorziening eigen tuinen            208,41       3.660,70                  -    

Kruisposten overboeking            465,77          325,92       2.569,44  

Waarborgsommen         5.668,92       5.013,92       2.940,00  

Transitoria schulden         3.180,08     10.769,42     45.069,32  

Voorziening watermeters         2.408,25                  -                    -    

Reserveringen       58.046,41    64.956,27    29.884,14  

Vooruit ontvangen posten            864,29          242,26                  -    

Tussenrekening diversen            196,00                  -            200,00  

Saldo 31/12                   -         5.396,64     13.379,97  

Transitoria                   -                    -                    -    

Totaal     210.347,77  224.060,88  212.456,90 
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31.12.07 31.12.06 31.12.05 

      

      8.788,18        6.759,30     27.397,52  

  154.054,45    120.146,91     97.008,11  

      1.638,90        1.253,49          181,93  

                -                    -            272,26  

    11.071,19      11.775,17     12.549,19  

    11.256,21      12.246,25     12.720,95  

      7.100,86        5.156,84       5.420,27  

      4.379,00        3.741,00       3.654,00  

      1.625,06           382,90       1.387,81  

    12.779,71      15.968,95       9.419,18  

    12.270,08      14.857,12    

                -                    -                    -    

                -                    -                    -    

                -                    -                    -    

                -                    -                    -    

      1.405,69                  -                    -    

226.369,33 192.287,93 170.011,22 

 
 

31.12.07 31.12.06 31.12.05 
      

  120.628,46    106.583,85     92.310,35  

                -                    -                    -    

     7.519,08                  -                    -    

     3.375,00                  -                    -    

   65.029,90                  -                    -    

                -                    -                    -    

   29.616,89                  -                    -    

        200,00                  -                    -    

                -                    -                    -    

                -                    -                    -    

                -       85.704,08     77.700,87  

226.369,33 192.287,93 170.011,22 
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Financieel verslag clubgebouw 
 
Verkopen 31.080,56  Inkopen en kosten 25.498,73 
Voorraad 31/12/10 4.053,15  Voorraad 1/1/10 3.959,75 
                    -     Winst 5.675,23 
Totaal 35.133,71   35.133,71 
 
 
Er is in 2010 aan fooien ontvangen:  1.047,62 
Het restant van de fooien in 2009 bedroeg: 2.082,26 
Saldo fooien:    3.129,88 
 

Balans en afdracht  
 
Bank 8.266,21  
Kas      835,19  
Totaal  9.101,40 
   
Fooien 3.129,88  
Transitoria/kruisposten      389,69  
Totaal  - 3.519,57 
   
Voorraad 1/1/10 - 3.959,75  
Voorraad 31/12/10   4.053,15  
Mutatie  93,40 
   
Winst  5.675,23 
Winst – voorraadmutatie = afdracht  5.581,83 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Financieel verslag ontspanningscommissie 
 
Bijdrage bestuur 2.543,84  Prijzen 1.021,14 
Kassaldo 1/1 432,15  Muziek e.d. 3.791,63 
Bijdrage stadsdeel Zeskamp 1.187,03  Inkopen 1.399,72 
Bingo/tombola’s 3.236,50  Huur Zeskamp 1.187,03 
Totaal 7.399,52  Totaal 7.399,52 
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Financieel verslag inkoop 

 

 
 
 

Balans 31/12/10 
 
Kas 180,71  Nog te betalen E. 14.920,27 
Bank 20.508,87  Nog te betalen overig 254,25 
Voorraad 13.958,67  vermogen 19.943,18 
Nog te ontvangen 469,45                -    
Totalen 35.117,70   35.117,70 
 
 
Afdracht aan bestuur 19.943,18 
Minus start  15.882,31 

  4.060,87 

 
 
 
 

Financieel verslag klaverjascommissie 
 
 
Balans  01-01-2010  1.252.62 
Inkomsten 5.280,55 
Totaal 6.533.27 
Uitgaven -5.303.39 
Balans 31-12-2010 1.229.78 
 
 
Hiervan zijn inmiddels weer aankopen gedaan e.d. 
 
Onder uitgaven: 
dit zijn niet alleen prijzenaankopen maar ook kosten, o.a. speelkaarten, attenties, etc. etc. 

Verkopen Kas 29.348,40  Inkopen Bank 12.027,71 
Idem transit 2009  469,45  Idem via rekening E.  14.920,27 
idem Bank 224,85  idem Kas 794,05 
Voorraad 31/12/10  13.958,67  onkosten Bank 71,53 
    Voorraad 1/1/10  12.126,94 
               -     Afdracht 2010  4.060,87 
Totalen  44.001,37    44.001,37 
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Verklaring van de kascontrolecommissie  
 
Op woensdag 2 maart 2011 heeft de kascontrolecommissie de boeken en de financiën over 
2010 van ons volkstuinpark gecontroleerd en in goede orde bevonden. 
 
Ook de financiële administraties van kantine, inkoop, ontspanning en klaverjassen geven 
een getrouw beeld van de inkomsten en uitgaven. 
 
Op grond van deze bevindingen stellen wij de Algemene Ledenvergadering voor het 
bestuur decharge te verlenen en de penningmeester en de andere administrateurs te 
bedanken voor hun nauwgezet en secuur uitgevoerde werkzaamheden. 
 
(Was getekend:) 
Mw. Ayala Bakker 
Dhr. Johan van Schendel 
Dhr. Frans van der Feen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verklaring van het bestuur 
 
Het bestuur van tuingroep De Eendracht verklaart hiermee, dat het de jaarrekening 2010 
heeft goedgekeurd en voor akkoord getekend. 
 
(was getekend:) 
Mw. F.A. Koens 
Mw. M. de Boer 
Dhr. F. Versnel 
Dhr. P. van Kooten 
Dhr. O. Jongerius 
 
 
 
Amsterdam, 25 maart 2011 
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Van het onderhoud 
 
Inmiddels is de zomerploeg weer aan het werk voor het algemene onderhoud op de 
zaterdagen. Wat blijkt: de opkomst is aan het begin van het seizoen onder de maat. Terwijl 
juist in het voorjaar veel werk verzet moet worden. Als je namelijk in het voorjaar het 
(on)kruid weg haalt, heb je daar het hele jaar plezier van. Dat is n.l. minder schoffelwerk in 
de rest van het jaar en kan er meer tijd worden besteed aan ander tuinwerk. Mensen neem 
jullie verantwoordelijkheid en kom volgens je rooster op de opgegeven zaterdagen of 
woensdagavonden. 
 
Omdat er dit jaar enorm veel groot snoei- en groenafval was, is er voor gekozen het af te 
voeren in plaats van het te laten versnipperen. Dit had twee voordelen: ten 1e het was 
goedkoper, ten 2e we hadden daardoor niet een enorme berg houtsnippers, die altijd veel 
plaats inneemt en die veel tijd en mankracht kost om op te ruimen. 
 
Een paar vragen voor onze tuinders: we willen graag op de buitensingels 
bodembedekkers planten, dus als u teveel heeft a.u.b niet weggooien, maar inleveren bij 
het onderhoud op zaterdag. 
Heeft u buitenspeelgoed over, misschien is het wat voor de speeltuin. 
 
We zoeken nog een chauffeur voor de grasmaaier voor het nieuwe seizoen. 
 
Zoals u gemerkt zult hebben zijn de papier- en de glasbak op het buitenterrein 
weggehaald. Voorheen kwam de gemeente ze gratis legen, nu moet De Eendracht ervoor 
betalen. Het is niet de bedoeling dat de vereniging gaat betalen voor het legen van de 
bakken terwijl ook de omwonenden hun papier en glas komen brengen en niet alleen dat, 
maar er lag dikwijls ook ander zwerfvuil zoals grofvuil en chemisch afval, dat dan door het 
onderhoud afgevoerd moest worden. 
 
 
 

Het groenafval 
Het verzamelde groenafval in de rolcontainers werd in het verleden door de gemeente 
gratis opgehaald. Daar zijn ze nu mee gestopt, we werden hierdoor gedwongen het door 
een particuliere firma te laten afvoeren. Het legen van een rolcontainer kost € 25,00, dit 
komt dan per jaar op ongeveer € 4.500,00. Daarom heeft het bestuur gekozen voor een 
gesloten afneemcontainer, die geplaatst is op het parkeerterrein. Per 1 april komt er een 
slot op en kan op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur klein groenafval aangeboden worden. 
Composteren op je eigen tuin is natuurlijk ook een mogelijkheid, want wat is er mooier dan 
je eigen grond te maken. 
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Programma ontspanningscommissie 2011 
 
APRIL 
Zondag  17 april   Voorjaarsreceptie 

 

MEI 

Zaterdag  7 mei   Openingsavond 

Zaterdag  21 mei   18+ Bingo 

 

JUNI 

Donderdag 9 juni   Kledingparty 

Zondag  12 juni   Viswedstrijd 

 

JULI 

Zaterdag  2 juli   Apres-Ski alias Tiroler-avond 

Zondag  10 juli   Koppelkraken 

Zaterdag  16 juli   Superbingo 

Zondag  24 juli   Voetbaltoernooi 

 

AUGUSTUS 

Zaterdag  6 augustus  Kindermiddag 

Zondag  7 augustus  Volleybaltoernooi 

Zaterdag  13 augustus  Superbingo 

Zondag  14 augustus  Koe-schijten & boerenbruiloft 

Zaterdag  20 augustus  Foute avond 

Zondag  28 augustus  Zeskamp 

 

SEPTEMBER 

Zaterdag  3 september  Laatste dansavond 

Zondag  11 september  Biljarttoernooi 

Zaterdag  17 september  Laatste avond klaverjassen 
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Bericht van de Klaverjasclub 
 
Zoals bij de meester klaverjassers wel bekend is, zijn Annie en André van Bommel gestopt 
met de klaverjasclub. Vooral om gezondheidsredenen van André.  
 
Namens alle klaverjassers willen wij Annie en André nogmaals bedanken voor hun 
jarenlange inzet en fijne samenwerking van dertien jaar. André blijft ons nog wel steunen 
met de financiën zolang hij dat nog kan. Arie van Haeften neemt deze taak van hem over, 
en ook Coby helpt ons als dat nodig is. Verder hebben we Evert Velkert en Corrie de Vries 
bereid gevonden ons te helpen, vooral met het inkopen doen. 
 
Tot en met 10 april (laatste kaartmiddag) is er winterkaarten. Dan is er op 25 april, Tweede 
Paasdag, onze Paasklaverjasmiddag, vanaf 13.00 uur. Neem gerust iemand mee! 
 
Na de Pasen beginnen we weer op de vrijdagavond, dus vanaf 29 april. Op zaterdag 10 
september is de laatste kaartavond. 
 
Ook willen we dit jaar weer een koppelkraakmiddag houden, en wel op zondag 10 juli. 
Graag van te voren opgeven bij Arie van Haeften of José van Gestel, liefst per koppel. 
 
Oproep vooral aan de nieuwe tuinders: komt allen gezellig klaverjassen, vanaf 29 april elke 
vrijdagavond. Graag aanwezig zijn om 19.45 uur, aanvang 20.00 uur, kosten € 1.50. 
 
Groetjes en hopend op een mooi zonnig klaverjasseizoen 2011, 
 
Arie, Evert, Corrie en José 
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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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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. 
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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. 
 
Eindredactie: Marianne de Boer  T 239 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentietarieven 2011 (zwart/wit) 
 
Een hele pagina (A5) € 74,00, per jaar 
Een halve pagina       € 40,00, per jaar 
Een kwart pagina       € 25,00, per jaar 

mailto:m-deboer@live.nl
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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 

woensdag 19.00-20.00 uur. 
 

Afvoer huisvuil 
Donderdag 18.00 - 19.00 uur 
Zondag  16.00 - 17.00 uur. 
 

Afvoer groen 
Woensdag 19.00-20.00 uur. 
 
 

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

Reglementen 
 
Tuinders die niet helemaal op de hoogte zijn van de regels zijn in de meeste gevallen 
nieuwe tuinders. Daarom blijven we in deze rubriek aanraden 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 te weten wat uw rechten en uw plichten zijn. 
Een mooie gelegenheid om dit eens te doen op een zonnige dag uw tuin 
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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 
 Th. A. F. J. van der Zon  231 

 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 
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