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Even voorstellen 
Beste tuinders van De Eendracht, 
 
Dit keer geen voorwoord van de voorzitter, maar een voorstelronde van een nieuw bestuur. 
Sinds eind april heeft ons volkstuinpark een nieuwe samenstelling van het bestuur. We 
hebben inmiddels een bestuur van in totaal acht leden. Nieuwelingen tot tuinders die op de 
tuin zijn opgegroeid en ervaringsdeskundigen op veel verschillende gebieden. En niet te 
vergeten enthousiast en volop positieve energie om er samen iets moois van te maken. In 
dit clubblad stellen wij ons graag voor.  
 
Voorzitter – Marieke van der Linden 
Ik ben Marieke van der Linden, 43 jaar en geboren en 
getogen in Noordwijk. Ik ben 21 jaar werkzaam binnen de 
sociale huursector. Sinds drie jaar als adviseur Strategie, 
daarvoor als wijkteamleider en als consulent voor bestaande 
en nieuwe huurders.  
 
Sinds 2004 huren mijn man Jeroen en ik een volkstuin op De 
Eendracht. Een grote tuin, met een heerlijke moestuin. Zo’n 
2,5 jaar geleden raakte ik als vrijwilliger bij het uitdelen van 
de baggeremmers in gesprek met twee bestuursleden. Je 
kent het wel, gezellig praatje over van alles en nog wat, maar toen kwam dé vraag: “Heb je 
geen interesse om bij het bestuur te komen?”.  
Oeps, deze vraag had ik niet zien aankomen, maar toch liet het me niet los. Ik had er al 
vaker met Jeroen over gehad om iets meer te doen voor de vereniging, uitdelen van 
baggeremmers á la, maar bestuurslid?  
 
En zo geschiedde…sinds het voorjaar 2013 ben ik bestuurslid. En op 30 mei 2015 door de 
afdelingsvergadering gekozen tot voorzitter van De Eendracht. Mijn motto: “Met, voor en 
door tuinders”. Met dit in mijn achterhoofd heeft het bestuurswerk  mij veel moois gebracht. 
Ik ben meer betrokken geraakt bij de vereniging, weet wat er speelt en heb nieuwe 
vriendschappen gesloten. En tja, het is ook moeilijk, omdat je soms lastige en niet populaire 
keuzes moet maken. En daarnaast kost het gewoon veel tijd, waarbij je soms wenst dat het 
weekend uit zeven dagen bestond.  
 
 

Vicevoorzitter – Ludo Smeets 
Mijn naam is Ludo, 51 jaar geleden geboren in Gronsveld (L) 
en ik woon nu zo'n 25 jaar in Amsterdam, waar ik werk als 
bedrijfsleider bij Neef Louis Design.  
 
Vier jaar geleden heb ik zelf mijn tuinhuisje gebouwd en ben 
langzaam aan steeds meer betrokken geraakt bij het reilen 
en zeilen van ons park. Al vrij snel kwam het besef dat we 
hier op een uniek stukje paradijs zitten waar we met z'n allen 
samen kunnen bepalen hoe we een en ander organiseren. 
Dat zou naar mijn idee zo open, transparant en democratisch 
mogelijk moeten zijn.  

 
Ook al zijn het heel veel verschillende individuen met hele diverse wensen en gewoontes op 
dit park; samen kunnen we heel veel. Samen zijn we De Eendracht! 
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 Secretaris - Simone Grent 

En dan ben je secretaris van een volkstuinpark! Sinds april 
dit jaar heb ik de eer om met een enthousiast team te 
werken aan het wel en wee van volkstuinvereniging De 
Eendracht. Wat komt er een hoop bij kijken! Eigenlijk alles 
wat in een grote woonplaats gebeurt, vindt op kleine schaal 
plaats binnen de singels van De Eendracht. Ik vind dat erg 
fascinerend. 
 
In 2000 ben ik op mijn 23ste vanuit de Kop van Noord-
Holland naar Amsterdam geëmigreerd. Ik ben wat je noemt 
een plattelandsmens in de grote stad. Daarom ben ik zo blij met onze vorig jaar verworven 
volkstuin op De Eendracht. Bloed kruipt waar het niet gaan kan! En nu pendel ik dus bijna 
dagelijks tussen 'Thuis' in de Jordaan en 'T(uin)huis' op De Eendracht. Ik vind het heerlijk 
om in de tuin te rommelen. Momenteel ben ik bezig een paar 'makkelijke' moestuinen (in 
bakken) aan te leggen en mijn tuin anders in te delen. Ik leer dagelijks nieuwe dingen over 
mijn tuin, en het geeft me veel voldoening. Mijn dochter Lisa geniet er van de vrijheid om in 
de natuur rond te banjeren, en mijn vriend Peter vindt er rust na zijn drukke werkdag. 
 
Voor wie wil weten wat ik 'hiervoor' gedaan heb; ik was onder andere 
activiteitenbegeleidster, beleidsmedewerkster (kunst & cultuur), accountmanager, 
klantmedewerkster (verkoop & klachten) en zelfstandig mediastyliste. In het verleden heb ik 
in verschillende bestuursfuncties mijn steentje bijgedragen. Reken maar dat deze 
uiteenlopende ervaring me nu als secretaris goed van pas komt! Van nature ben ik 
goedlachs, nuchter, stabiel en flexibel. Ik sta open voor belangen en wensen van anderen, 
hou erg van gezelligheid en zit vol ideeën. 
 
 

2
e
 Secretaris – John van Geffen 

Vanaf begin dit jaar 2015 ben ik actief in de Tuincommissie 
Nieuwe Stijl. Het begint al lekker te draaien. We krijgen zicht 
op wat er allemaal nog moet en vooral kan gebeuren. Vanaf 
30 mei jl. maak ik nu deel uit van het bestuur. Deze 
combinatie geeft mij extra mogelijkheden. Ik wil mij inzetten 
met twee speerpunten: een mooi tuincomplex en 
ondersteuning van het secretariaat. Samen weet je meer 
tenslotte. 
 
In mijn werkzame leven heb ik jarenlang bestuurservaring 
kunnen opdoen op diverse niveaus. Veel ervaring heb ik ook 

opgedaan in het voeren van een secretariaat op directieniveau en voor 
vertegenwoordigende organen zoals de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg.  
 
Los van dit alles is mijn passie toch wel om samen met mijn echtgenote een mooie tuin te 
realiseren nu rondom ons tuinhuis. De prachtige Engelse tuinen zijn daarbij onze grote 
favoriet. Het leuke van Engelsen is dat zij formeel lijken in hun gedrag maar in hun tuinen 
bijna alles toelaten als je het maar goed organiseert. De Hollanders kunnen wel een potje 
bij ze breken. Kent u bijvoorbeeld Piet Oudolf (70) uit Hummelo, onze grootste 
tuinontwerper ooit? Hij ontwerpt tuinen van New York tot Stockholm. Zijn motto is: “Gras is 
het schildersdoek voor bloemen en planten zijn de muzieknoten”. Een mooi motto voor mij. 
Een mooi tuincomplex realiseren waar je op mooie paden heerlijk kunt wandelen en 
genieten van de dynamische natuur. Kortom, ik heb er veel zin in. 
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 Penningmeester - Patricia van der Haas 

Ik ben Patricia van der Haas, 37 jaar jong, geboren en 
getogen in Amsterdam, sinds zeven mooie jaren samen met 
mijn vriend Ferry en moeder van Rowi, een super lief en 
gezellig meisje van 2.5 jaar oud.  
 
Sinds mijn HAVO ben ik werkzaam in de administratie, 
boekhouding en loonadministratie. In de avonduren heb ik 
diverse opleidingen gevolgd op financieel gebied. Dit wil ik 
zeker nog gaan doorzetten, maar mijn prioriteit ligt op dit 
moment bij mijn gezin.  

 
Momenteel ben ik werkzaam bij Wieringen Prins Hoveniers / Pius Floris Boomverzorging. Ik 
ben hier verantwoordelijk voor de gehele boekhouding en loonadministratie, inclusief de 
maandrapportages en eindcijfers. Tevens doe ik thuis nog wat kleine boekhoudingen als 
zelfstandige. Ik hoop dit in de toekomst wat te gaan uitbreiden zodat ik minder in loondienst 
kan gaan werken. Zo kan ik hopelijk wat meer tijd voor mijn gezin creëren.  
Ik ben sinds 3 jaar tuinder op De Eendracht. Ik ben hier terecht gekomen via vrienden van 
ons, en ben ze daar nog steeds dankbaar voor! De eerste twee jaar was het hard werken, 
maar we hebben nu een heel mooi huisje en krijgen het tuinieren ook al aardig onder de 
knie. We genieten volop en wonen hier ook in de zomermaanden. Mijn dochter wil niks 
anders meer, als ik haar van het kinderdagverblijf haal en we rijden voorbij het tuincomplex 
omdat we bijvoorbeeld nog even boodschapjes moeten doen, barst ze in huilen in uit en 
roept ze; "Nee mama ik wil niet naar huis, ik wil naar de tuinhuis!" 
Voordat ik zelf tuinder werd wist ik eigenlijk niet eens van het bestaan van Volkstuinen. Ik 
vind het heel bijzonder hoe dit allemaal word gerund door vrijwilligers en vind het een mooi 
concept. Ik wil daar dan ook graag mijn steentje aan bijdragen, vandaar dat ik deze taak op 
mij heb genomen! We hebben een leuke ploeg en we hebben er allemaal zin in! 
 
 
2

e
 Penningmeester - Hanneke van Tongeren  

Mijn naam is Hanneke van Tongeren, ben 51 jaar, uit de 
Jordaan (van origine een provinciaaltje uit Deventer).  Sinds 
kort ben actief als 2e Penningmeester in ons bestuur.    
 
Acht jaar geleden heb ik mijn tuintje gekocht. Ik vind het  
hier zo fijn dat ik vorig jaar zelfs besloten heb te 
overwinteren.  En…ik wil niet meer anders. Ik weet  niet 
eens of ik nog in een normaal huis kan wonen!  Wat heeft 
een mens toch weinig nodig!  
 
Sinds 10 jaar ben ik werkzaam als docent Duits op een 
VMBO-school in Amstelveen. In mijn vorige leven ben ik jarenlang Facility Manager 
geweest, heb dit ook gestudeerd.  Alle kennis en ervaringen die ik heb opgedaan in het 
bedrijfsleven kan ik nu zeer goed gebruiken in mijn nieuwe bestuursfunctie.  Mijn motto is: 
“niet kletsen maar boenen” en dat ben ik nog niet verleerd heb ik de afgelopen weken 
gemerkt!   
 
Ook ben ik een echt “mensen-mens”  en ben ik daarom regelmatig - samen met mijn 
hontekont Duif- te vinden op de tuinpaden, in het clubhuis (voor en achter de bar), bij de 
inkoop (waar ik om de week nog gas versleep) en sinds kort in het bestuursgebouw. En ik 
ben met heel veel plezier lid geweest van de projectgroep Natuurlijk Tuinieren.   
Al met al  best een druk baasje - dit met heel veel plezier overigens ;-)    
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Bestuurslid – Wil Vennik 
Sinds mei 1989 hebben wij met veel plezier een tuin op De 
Eendracht. In juni 1989 ben ik toegetreden als secretaris en 
enkele jaren later de functie van penningmeester op mij 
genomen. Na een aantal jaren ben ik hiermee gestopt en 
later nog 2e penningmeester geweest. 
Daarna nog vele jaren in de Kascontrole van De Eendracht 
en een aantal jaar in de financiële commissie van de Bond 
van Volkstuinders. Tevens heb ik daarna buiten het bestuur 
om de helpende hand geboden aan enkele 
penningmeesters, te weten Lidewijde, Otto en Ralf. 
 
Ik ben 61 jaar en al 37 jaar gelukkig getrouwd met Cor. Verder werk ik fulltime als 
boekhoudster bij een havenbedrijf in Amsterdam. 
 
 

Bestuurslid – Paula Mol 
Naar aanleiding van de jaarvergadering van 25 april en het 
verloop ervan heb ik contact gezocht met Marieke van der 
Linden om mijn diensten aan te bieden voor dit nieuwe 
bestuur. Na een gesprek met het nieuwe bestuur werd ik 
hartelijk welkom geheten. Zoals de meeste wel maar de 
nieuwe tuinders nog niet weten heb ik in het verleden al tien 
jaar in het bestuur gezeten als secretaris. 
 
Naar deze functie gaat mijn voorkeur niet meer uit, laat dit 
jonge bestuur haar taak maar naar eigen kunnen uitvoeren. Ik 
wil ze alleen heel graag bijstaan met het vele werk en zal ook 

zeker zelf taken gaan uitvoeren. Maar dit zal hoofdzakelijk bij het openbaar groen van het 
complex liggen en een stukje natuurlijk tuinieren en alles van wat er op mijn pad komt.  
 
En dan nog even iets over mijzelf. Mijn naam is Paula Mol, 61 jaar, vrouw van Frans, 
moeder en oma. Ik woon inmiddels al 45 jaar op de tuin, waarvan 2 jaar met mijn ouders, 25 
jaar op tuin 82 en inmiddels alweer 18 jaar op tuin 110 met heel veel plezier. Tuinieren is 
mijn leven!  
 

Wie doet wat?  

Vragen kunt u stellen via ons mailadres: bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl of tijdens 
de bestuurszitting op de eerste dinsdag van de maand. Binnen het bestuur is een eerste 
rolverdeling gemaakt. Een uitgebreider overzicht volgt later. 
Overdrachten Hanneke en Patricia 

Financiële administratie Patricia, Hanneke en Wil 

Algemeen onderhoud terrein  
(o.a. groen, afval, tuincommissie, klusjes) 

Paula, John en Ludo 

Natuurlijk Tuinieren Marieke, Hanneke en Paula 

Reglementen Simone, John en Marieke 

Adreswijzigingen Simone en Patricia 

Ontheffingen / vergunningen Simone en John 

Website / clubblad Simone en Marieke 

Externe contacten Marieke en Simone 

Iedere commissie krijgt vaste contactpersonen binnen het bestuur. De commissies worden 
daarvan binnenkort op de hoogte gesteld. 

mailto:bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl
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Bestuursmededelingen 

1. Bestuurszittingen 
Van april t/m oktober zijn elke eerste dinsdag van de maand ten minste twee bestuursleden 
van 20:00 tot 21:00 uur aanwezig in het clubgebouw. Ook de bouwcommissie is dan 
aanwezig. 
 
2. Slaapvergunningen 
Aan het begin van het tuinseizoen kan een slaapvergunning worden aangevraagd bij het 
bestuur. Deze wordt verleend als een huisje aan de veiligheidsnormen voldoet, wat wordt 
gecontroleerd door de bouwcommissie. Logees mogen alleen overnachten als ook de 
tuinders zelf aanwezig zijn. In de winter mag er alleen overnacht worden na toestemming 
van het bestuur en van de Bond. Er moet dan ten minste drie nachten per week op de tuin 
geslapen worden en aan het bestuur moet worden meegedeeld welke nachten dat zullen 
zijn. Alleen tuinders die langer dan twee jaar een tuin bezitten komen in aanmerking. 
Aanmelding voor winterbewoning moet plaatsvinden vóór 15 augustus bij het 
afdelingsbestuur. 
 
3. Werkuren 
Alle tuinders van De Eendracht moeten per jaar 24 werkuren maken. De werkuren kunnen 
ook door familie, vrienden of kennissen worden uitgevoerd. Alle tuinders krijgen een rooster 
waarop aangegeven staat op welke zaterdagochtenden (van 9:00 tot 12:00 uur) zij verwacht 
worden. Als één van de data niet schikt kan een andere datum gekozen worden, met dien 
verstande dat niet gewerkte uren vóór 1 juli ook vóór 1 juli moeten worden ingehaald. 
Vrijstelling van werkuren geldt alleen voor tuinders van 70 jaar en ouder, mits zij ten minste 
vijf jaar tuinder op De Eendracht zijn. Niet gewerkte uren worden aan tuinders in rekening 
gebracht à € 25 per uur. 
 
4. Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen moeten schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat gestuurd worden. 
Vermeld alstublieft naam, tuinnummer, nieuw adres, (nieuw) telefoonnummer en e-
mailadres. 
 
5. Huisdieren 
Honden en katten mogen alleen aangelijnd buiten de eigen tuin komen. 
 
6. Geluidsoverlast 
Het is verboden explosiemotoren tijdens het tuinseizoen in gebruik te hebben, behalve op 
woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur en op zaterdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur.  
Op zes zaterdagen is het gebruik van explosiemotoren toegestaan van 9:00 tot 17:00, te 
weten: 4 april, 25 april, 30 mei, 27 juni, 22 augustus en 9 september 2015. In april en 
september wordt het gebruik van explosiemotoren gedoogd. Het is verboden muziek of 
geluiden anderszins zodanig ten gehore te brengen dat dit voor anderen hinderlijk is. 
 
7. Schotelantennes 
Voor het plaatsen van een (schotel)antenne dient toestemming gevraagd te worden bij de 
bouwcommissie. 
 
8. Onderhoud 
Een tuinder is verplicht om de eigen tuin, bouwsels, beplanting, de aan de tuin grenzende 
paden, hagen, sloten, slootkanten en beschoeiingen goed te onderhouden en/of te 
vernieuwen. De tuin moet vrijgehouden worden van rommel en vuilnis. Tuinen worden 
regelmatig gecontroleerd. Wanneer een nieuwe beschoeiing nodig is, of iets aan het huisje 
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of de schuur verbouwd moet worden, is altijd toestemming nodig van de bouwcommissie. 
 
9. Baggeren 
In het najaar moeten de sloten gebaggerd worden. In het najaarsclubblad wordt daarvoor 
een schema gepubliceerd. 
 
10. (Brom)fietsen 
Het is verboden om tussen 1 mei en 1 september te (brom)fietsen, behalve voor kinderen 
tot 7 jaar. Ontheffing kan worden gevraagd bij het bestuur op basis van een recente 
medische verklaring. Ontheffingen gelden voor één seizoen. Scooters dienen op de 
parkeerplaats te worden geparkeerd en mogen nooit op het terrein rijden. Gezien de vele 
klachten van tuinders zal het bestuur er op toezien dat een ieder zich aan deze regel gaat 
houden. Er zal worden opgetreden conform de reglementen, er worden geen 
waarschuwingen meer uitgedeeld. Voor een overtreding geldt een boete van € 50. 
 
11. Schade 
Tuinen van andere tuinders mogen niet betreden worden als daar niet expliciet 
toestemming voor gegeven is door de betreffende tuinder. Er mag in geen geval schade 
aangericht worden aan andere tuinen, bijvoorbeeld door te snoeien of planten te 
verwijderen. 
 
12. Verkoop tuinhuisje 
Wanneer een tuin wordt opgezegd en het huisje moet worden verkocht, dan meldt de 
verkoper dat schriftelijk aan het bestuur. Tuin en huisje zullen worden getaxeerd door de 
bouw- en taxatiecommissie en tuintaxatiecommissie. Nadat het taxatieformulier is 
ondertekend door de verkoper, wordt een te-koop-bericht met foto en bedrag gepubliceerd 
in het bestuursraam en op de website. Het huisje mag niet voor een hoger bedrag verkocht 
worden dan de taxatie aangeeft, wel voor een lager bedrag. Voorrang als koper krijgen 
andere tuinders van De Eendracht, en vervolgens aspirantleden die op de wachtlijst staan. 
Onbewoonbaar verklaarde huisjes zullen als sloophuisje worden aangeboden. 
 
13. Aanwezigheid buiten het tuinseizoen 
Buiten het tuinseizoen is het tuinders tussen 22.00 uur en 06.00 uur niet toegestaan om 
zich op het tuinpark te bevinden. Uitzondering hierop geldt voor tuinders die formele 
toestemming tot winterbewoning hebben van het bestuur en de Bond van Volkstuinders. 
Het officiële tuinseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. De officiële periode van 
winterbewoning loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.  
 
14. Watermeterstand 
In de maand juli moeten tuinders de stand van hun watermeter zelf opmeten en uiterlijk 31 
juli aan het bestuur doorgeven. Dit kan via een e-mail aan bestuur@volkstuinpark-de-
eendracht.nl, of door het formulier 'Opgave watermeterstand' op de volgende bladzijde in de 
brievenbus te doen. 
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Opgave watermeterstand 
In de maand juli dient iedere tuinder de stand van de 
watermeter op te geven aan het bestuur. Daarvoor kunt u 
dit formulier gebruiken.  
 
Als u niet in het clubblad wilt knippen, is een briefje met 
onderstaande gegevens ook goed.  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Naam:   ....................................................................... 
 
Tuinnummer:  ....................................................................... 
 
Datum:   ....................................................................... 
 
Stand watermeter:  ....................................................................... 
 
(Lees de cijfers af in het witte gedeelte, niet in het rode gedeelte.) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Inleveren uiterlijk 31 juli 2015: 
 
a) per e-mail:   bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl 
 
b) in de brievenbus bij de bestuurskamer 
 
c) per post:  Volkstuinpark De Eendracht 
   Joris van den Berghweg 4 
   1067 HS Amsterdam 
 
NB.  
Wanneer de meterstand niet aan het bestuur is opgegeven wordt het waterverbruik geschat 
op 50 m

3
 (zie Huishoudelijke Reglement van de afdeling Tuinpark de Eendracht art. 9.7). 
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Nieuwe service: tractor met chauffeur 
Weet u af en toe ook niet hoe u die zware bouw- en tuinmaterialen van de parkeerplaats 
naar uw tuin moet krijgen? En ziet u het niet zitten met de platte kar? Onze 
tractorchauffeurs helpen u graag! Vanaf heden kunt u eenvoudig ritten boeken om uw 
materialen met de tractor naar uw tuin te laten bezorgen. 
 
Het is zo geregeld! 
U koopt een tractorrit in de tuinwinkel, en ontvangt hiervan een bon. De prijs van een rit 
bedraagt € 3.50 (of € 5.00 als u ook gebruik maakt van de zandschepper). Met de bon 
reserveert u vervolgens een rit bij een chauffeur van de tractorploeg. Privéritten worden 
alleen uitgevoerd op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur. Met de chauffeur 
spreekt u een dag en tijdstip af om de materialen naar uw tuin (of van uw tuin af) te laten 
vervoeren. 
 
Neem zelf contact op met één van onze gecertificeerde chauffeurs: 
Saïra van Essen   
Frans van Hulst   
George Petrovai   
Cor Vennik   
Fridtjof Versnel   

 
Boodschappen uit de tuinwinkel laten bezorgen? 
Op woensdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur en op 
zaterdagochtend tussen 12:00 en 17:00 uur kunt u 
boodschappen uit de tuinwinkel laten bezorgen. De 
bezorging kunt u in de tuinwinkel reserveren. 
 

 

Bondbestuur en de media 
In de media zijn begin juni diverse artikelen verschenen over mogelijke financiële 
problemen bij de Bond van Volkstuinders. Deze artikelen gaan over mogelijke BTW-plicht 
van de Bond en haar afdelingen. Er wordt verwezen naar stukken die de kascommissie van 
tuinpark Kweeklust naar het bondsbestuur heeft gestuurd en dit op eigen initiatief heeft 
gedeeld met derden. Dit heeft geleid tot onnodige en onterechte commotie. Persberichten 
hierover kunt u vinden op de website van de Bond: www.bondvanvolkstuinders.nl  
 
Op donderdag 4 juni heeft een al eerder gepland gesprek plaatsgevonden met de 
belastingdienst. Het gesprek is open en constructief verlopen. Afgesproken is dat de Bond 
aan de Belastingdienst een Formeel Standpunt vraagt. Het betreft hier ingewikkelde materie 
en daarvoor is zorgvuldig onderzoek nodig. De Bond wacht daarom het antwoord op dit 
verzoek in alle rust af en hebben toegezegd dat als dit standpunt bekend is de afdelingen 
hiervan direct op de hoogte te stellen. Voor alle duidelijkheid: vooralsnog is er geen enkele 
sprake van een dreigend faillissement van de Bond van Volkstuinders.  
De Bond heeft nadrukkelijk gevraagd om de media niet zelf te woord te staan maar door te 
verwijzen naar de Bond van Volkstuinders. Zij staan de media graag te woord hierover.  
 
Als bestuur van De Eendracht zullen we de ontwikkelingen volgen en u informeren zodra 
we meer weten. 

http://www.bondvanvolkstuinders.nl/
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Notulen afdelingsvergadering 
De Eendracht, 25 april 2015 
 
Aantal aanwezige leden volgens de presentielijst: 75 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
 
Bij afwezigheid van Paul van Kooten wordt de vergadering voorgezeten door Marieke van 
der Linden. 
 
Voordat de vergadering wordt geopend roept Marieke van der Linden de leden naar voren 
om de presentielijst te tekenen. In ruil voor die handtekening krijgt men per tuin o.a. een 
stembiljet en een stemkaart uitgereikt, alsmede een verklaring van de kascommissie. 
Na dit ‘oponthoud’ opent Marieke van der Linden om 14:20 uur de vergadering en 
verwelkomt alle aanwezigen en in het bijzonder de afgevaardigde van de Bond, Ralf 
Grevelink. 
Ze licht de afwezigheid van Paul van Kooten toe en leest de brief voor waarin hij verklaart af 
te treden als voorzitter wegens te drukke werkzaamheden. Hij bedankt allen voor het in hem 
gestelde vertrouwen.  
De agenda wordt vastgesteld, zoals gepubliceerd. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Er zijn afmeldingen ontvangen van zes tuinders 
Er zijn brieven binnengekomen van Tuinder 123, Tuinder 003, (namens de 
inkoopcommissie) en Tuinder 198. De vragen daarin worden bij de betreffende 
agendapunten behandeld. 
De voorzitter wijst, naar aanleiding van een brand in een geiserkast in de afgelopen week, 
nog weer eens op het belang van veiligheid van installaties en een vrije doorgang op alle 
paden ten behoeve van hulpdiensten. Dus geen goederen op het pad en overhangende 
takken verwijderen! 
Applaus voor Tuinder 234 die door het dichtdraaien van een kraan erger wist te voorkomen. 
Tuinder 123 oppert om de hoekpalen te verwijderen, want nu is het heel lastig voor een 
brandweerwagen om de bocht in één keer te maken. Het bestuur zal dit bespreken. 
Op verzoek van Tuinder 228 nemen we een minuut stilte in acht voor hen die ons ontvielen. 
 
3. Vaststellen notulen afdelingsvergadering 29 november 2014 
 
Tuinder 228 zegt dat hij in de vorige vergadering niet speciaal zijn eigen tuin heeft genoemd 
als mooier maar gezegd dat er op het park mooiere tuinen zijn dan de bekroonde. 
De notulen worden verder onder dank aan de notulist vastgesteld. 
Naar aanleiding van de notulen merkt Tuinder 123 op dat de regels over geluidsoverlast 
nog steeds niet teruggezet zijn naar de oude tekst. De voorzitter stelt voor om er na deze 
vergadering over te praten wat die tekst precies was. Tuinder 123 voelt daar niets voor en 
zegt dat het bestuur precies weet welke tekst het moet zijn. Tuinder 020 merkt op dat de 
afdeling beslist over de reglementen. Het lijkt erop dat ‘jullie’ je gang maar gaan. Dat is 
zeker niet het geval, werpt de voorzitter tegen. Zij zegt dat dit onderwerp als eerste door het 
nieuwe bestuur zal worden behandeld. 
Tuinder 194 vraagt toelichting op het in de financiële overzichten genoemde bedrag van 
€ 9000 betreffende de perscontainer. De nieuwe methode zou tot verlaging van de kosten 
leiden. Tot zijn verbazing moeten we meer betalen over 2015. 
De oud-penningmeester Ralf Grevelink legt uit dat we per saldo minder meer betalen. Hij 
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zal het nog op papier zetten. 
Tuinder 228 roept de leden op tot enige clementie voor het op dit moment gedecimeerde 
bestuur. Instemmend applaus. 
 
4. Actualiteiten BVV en verslag afgevaardigden naar de bondsvergadering 
 
Marieke van der Linden geeft Ralf Grevelink het woord. Hij wenst ons namens het 
bondsbestuur een goed tuinjaar en een mooie zomer. 
Doel van de bond is dat we met nog meer plezier op onze tuin zitten. Men is bezig te zorgen 
dat er minder werk is voor vrijwilligers, door o.a. de financiële administratie te centraliseren. 
Hij heeft veel zin in zijn nieuwe taak. 
Tuinder 123 heeft gelezen dat er bij de taxaties door de firma Lengkeek fouten zijn 
gemaakt. Welke eigenlijk?, misschien maken wij die fouten ook wel. 
Soms staan er verkeerde foto’s in het taxatierapport, legt Ralf Grevelink uit.  
Waar terecht beroep is aangetekend, is dat rechtgetrokken. De BVV is er met de AON over 
bezig. 
Tuinder 228 zegt dat in de laatste bondsvergadering voornamelijk is gesproken over het 
formeren van het nieuwe bestuur. Een ander onderwerp daar was het Natuurlijk Tuinieren. 
En daar ben je voorstander van of minder voorstander.  
De afvaardiging van De Eendracht heeft zich niet in discussies gemengd, want de afdeling 
heeft daartoe geen opdrachten meegegeven, legt hij uit.  
 
5. Jaarverslag 2014 van het bestuur 
 
Er zijn in eerste instantie geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag van het bestuur. 
Omdat een van de leden vragen wilde stellen over het beleid van het oude bestuur, 
schakelen we bij punt 8 terug naar dit punt: 
Tuinder 123 zegt dat de gesprekken met het bestuur helemaal niet goed lopen, o.a. bij de 
EHBO. Hij heeft er een gesprek over gehad met Paul van Kooten, die hem een vervolg 
heeft beloofd. Niks meer over gehoord. 
Had niemand anders van het bestuur kunnen reageren?  
Tuinder 123 vindt dat Ralf Grevelink beter verdiende bij zijn afscheid vorig jaar dan hoe het 
nu is gegaan. Ralf zegt dat het bestuur hem na afloop van de vergadering bloemen heeft 
gegeven.  
Tuinder 123 vraagt opnieuw om de groenbak ook op woensdag open te zetten, want als je 
zaterdag met je groen komt, dan raak je het niet meer kwijt. Dat verzoek wordt 
meegenomen. 
Hij vraagt ook weer naar de lantaarnpalen.  
De contacten daarover met het Stadsdeel lijkt op trekken aan een dood paard, legt Marieke 
van der Linden uit. 
Tuinder 123 herhaalt zijn suggestie om de buurtregisseur een lichtschouw te laten doen. 
Tuinder 169 oppert om een petitie te maken met een dringend verzoek om lantaarnpalen. 
Ralf Grevelink weet dat het probleem is dat er geen kabels liggen. Het opheffen van de 
stadsdelen (nu bestuurscommissies) heeft tot vertraging geleid. Hij zal het via de BVV 
aankaarten. Maar een petitie is ook een goed idee. 
Tuinder 032: Bij TIGENO heeft men hetzelfde probleem. Die palen zijn bovengronds 
verbonden. 
Een goed idee om dat ook na te vragen. 
Tuinder 104 zal de vraag meenemen naar het Klantenpanel Buurtveiligheidsteam.  
Of je belt 14020, zeg ze. Dan moet men binnen drie dagen antwoord geven. 
Tuinder 123 vindt het wenselijk om de notulen met alle namen op de website te beveiligen 
met een wachtwoord. Dat hoeft niet iedereen te lezen. Bij het forum van Ludo moet je ook 
inloggen.  



12 

 
 

Tuinder 109 werpt tegen dat aspirantleden het recht hebben om te zien wat hier speelt. 
Tuinder 123 meent dat je de gegevens moet beperken. 
Ludo Smeets zegt het ermee eens te zijn, dat persoonlijke zaken er niet op horen, maar het 
forum is besloten.  
Tuinder 239 wil weten of zij het clubblad wel of niet op de site moet zetten. 
Ralf Grevelink wijst er op dat het bestuur van De Eendracht verantwoordelijk is voor alle 
uitingen, ook voor een forum dat hier functioneert. 
Hij zegt zelf niet van forums te houden, maar dat het wel bij democratie hoort dat men alles 
kan lezen, met naam en toenaam wat er op De Eendracht speelt.  
De Voorzitter stelt de vergadering voor de kwestie door het nieuwe bestuur te laten 
behandelen: clubblad, forum, informatie aan mensen zonder computer. 
 
6. Financieel jaarverslag 2014 
 
De voorzitter legt uit dat het verslag van de Inkoop nog niet kon worden gepubliceerd, zodat 
we het financiële verslag nu niet kunnen vaststellen. Daartoe zal deze afdelingsvergadering 
worden voortgezet op zaterdag 30 mei. 
Tuinder 123 heeft geïnformeerd naar een opsplitsing van € 139,- op een factuur. 
Het is een verdeling van de in de begroting genoemde ‘bijdrage algemene kosten’ 
€ 33.220,- gedeeld door 239 tuinders. 
Tuinder 123 vraagt om het voor de tuinders te specificeren. De voorzitter zegt toe dat in het 
volgende Clubblad een uitleg zal worden gepubliceerd. 
 
7. Verslag kascommissie 
 
Tuinder 199 zegt dat vanmorgen de financiële administratie is gecontroleerd. Een verklaring 
is zojuist uitgedeeld.  
In de vervolgvergadering van 30 mei zullen ook de vragen van Tuinder 198 worden 
beantwoord.  
Tuinder 228 zegt dat het hem bevreemdt te horen dat vanmorgen de stukken zijn 
gecontroleerd. Beter zou het zijn om drie keer per jaar controles te houden, om de vinger 
beter aan de pols te kunnen houden. Tuinder 198 legt uit dat zo’n controle toch 
steekproefsgewijs plaats vindt, en waar de commissie op let. Zo nodig kan de commissie 
altijd tijdens het lopende jaar op komen draven. Hij geeft tevens aan dat eerder via de mail 
alle stukken zijn gestuurd.  
 
8. Beleid bestuur 
 
Dit betreft een blik vooruit en deze zal worden verwoord door het nieuwe bestuur in de 
najaarsvergadering, op 28 november. 
Tuinder 123 zegt dat het oude bestuur in het afgelopen jaar beleid heeft gevoerd. Daar 
heeft hij vragen over. 
De voorzitter verwijst hem naar het jaarverslag, dat onder punt 5 is behandeld. Zijn daar 
alsnog vragen over? (zie voor het verslag hiervan punt 5) 
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9. Samenstelling bestuur 
 
In de afgelopen week is een brief naar alle tuinders gestuurd, waarin staat dat een achttal 
tuinders zich kandidaat stelt als nieuwe bestuursleden. 
De nieuwe kandidaten stellen zich eerst voor. 
Simone Grent [58] vriend en dochtertje van 2, woont in de Jordaan. Vorig jaar tuin van 
Jurriaans overgenomen. Motivatie: zie dat er mensen nodig zijn en een vereniging kan niet 
zonder bestuur. Heeft ideeën over communicatie en de website. Houd van tuinieren en is 
bezig met moestuin. 
Tuinder 126, is geïnteresseerd in het werk van het bestuur. 
Ludo Smeets, T 113 zit al vier jaar op de tuin en is van mening dat er dingen hier verbeterd 
kunnen worden. Communicatie en commissies.  
Patricia van der Haas, T 133 is een paar keer met Ralf in contact geweest en ziet in dat er 
heel wat werk te doen is. Zij wil de penningen gaan bijhouden. 
Hanneke van Tongeren, T65, docent Duits. Wil zorgen dat vragen en problemen op de tuin 
sneller worden opgelost. Intermediair tussen tuinders en bestuur. 
Tuinder tuin 195 is geïnteresseerd in het bestuur maar om persoonlijke redenen wil hij nog 
even wachten. 
 
Tuinder 047 wil eerst wijzen op enkele formele regels. Het bestuur bestaat minimaal uit vijf 
leden. Gaat de vergadering akkoord met meer bestuursleden? Meer mag ook. 
De afdeling dient de voorzitter te kiezen. De voorzitter legt uit dat we ons hebben 
voorgenomen eerst een waarnemend voorzitter aan te wijzen, zodat we in de 
najaarsvergadering iemand kunnen voordragen. Of al in de vergadering van 30 mei. 
Meer dan de helft van de kandidaten is lid, want dat moet weet Tuinder 047. 
Tuinder 150 zegt dat volgens haar iemand van Tuin 126 haar kruiwagen heeft gestolen. 
Verder bevreemdt het haar dat iemand die zijn bak te lang op de parkeerplaats laat staan 
niet in de ontspanningscommissie mag. 
Tuinder 051: waarom twee leden niet toegelaten tot ontspanningscommissie omdat ze te 
kort lid zijn en mensen die nog maar zo kort tuinder zijn kunnen wel in het bestuur 
Hij vindt dat er met twee maten wordt gemeten.  
Tuinder 137 wil weten wie de stembriefjes controleert. Dat gebeurt anoniem door het 
stembureau. 
Tuinder 123 vraagt of het is toegestaan iemand in het bestuur te kiezen die nog maar een 
jaar op de tuin zit. Ja, dat mag.  
Tuinder 123 raadt aan om die mensen eerst eens een paar jaar in het onderhoud in te 
delen. Nu weten zij niks van het tuingebeuren, vindt hij. 
Volgens Tuinder 118 moet je twee jaar op de tuin ‘staan’ voordat je in het bestuur kan. 
Tuinder 228 zegt dat we dringend nieuwe bestuursleden nodig hebben. Laten we ze het 
voordeel van de twijfel geven. Mensen beschuldigen gaat wel erg ver, zegt hij.  
Tuinder 150 zegt dat ze haar eigen kruiwagen op slot vond op tuin 126. 
In art. 7 staat er niets over hoe lang je tuinder moet zijn, brengt Ralf Grevelink in het 
midden. Iedereen kan naar bevind van zaken stemmen. 
 
Tuinder 047 en Tuinder 089 halen de stembriefjes op en tellen als stembureau de stemmen. 
Er zijn 71 geldige stemmen uitgebracht.  
Simone Grent heeft 62 stemmen voor, 9 tegen; Hanneke van Tongeren heeft 67 stemmen 
voor, 4 tegen; Ludo Smeets heeft 67 stemmen voor, 2 tegen; Patricia van der Haas heeft 70 
stemmen voor, 1 tegen; en Marieke van der Linden heeft 68 stemmen voor, 3 tegen. Zij 
hebben een meerderheid behaald en zijn derhalve gekozen. Tuinder 126 heeft 31 stemmen 
voor, 39 tegen; Marian van der Meer heeft 30 stemmen voor en 40 tegen, en zijn niet 
gekozen. 
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Tuinder 194  vraagt of in de vergadering van 30 mei de voorzitter en de penningmeester 
kunnen worden voorgesteld. De voorzitter wordt door de afdeling gekozen, geeft Marieke 
van der Linden aan, maar de penningmeester wordt door en uit het bestuur gekozen. 
Tijdelijk zal Ludo Smeets als waarnemend voorzitter optreden. 
Tuinder 123 feliciteert de gekozen leden en hoopt dat zij veel geluk en voorspoed zullen 
hebben.  
 
10. Samenstelling commissies 
 
In het Clubblad staat de samenstelling van de commissies. 
Tuinder 194 is nog niet vermeld, als kantinebeheerder. 
Tuinder 142 treedt uit de bouwcommissie en wordt vervangen door Tuinder 118. 
Er is inmiddels een nieuw lid van de EHBO-commissie: Tuinder 100, wellicht met partner. 
Verder Tuinder 158 en Tuinder 153.  
Tuinder 123 constateert dat het bestuur de hele oude EHBO-ploeg eruit heeft 
gesodemieterd. 
Hij is de hele winter in de weer geweest om de commissie bij elkaar te krijgen. 
Hij zegt het schandalig te vinden dat het bestuur niet meer met de commissie wil spreken. 
Tuinder 123 zegt dat hij al 48 jaar in de EHBO-commissie zit en dat hij het wel heel kwalijk 
vindt om hem zo maar aan de kant te zetten. 
Hij stelt voor eerst met de oude commissie te spreken en pas daarna verder gaan.  
Tuinder 003 zegt het gek te vinden te eisen dat het oude bestuur nog terug moet komen op 
de kwestie, maar is ook wel verbaasd over de gang van zaken. 
De voorzitter zegt dat het nieuwe bestuur er over zal gaan praten maar Tuinder 123 staat 
erop dat er met het oude bestuur wordt gesproken. 
Tuinder 118 wijst het bestuur er op dat men met mensen te maken heeft! 
Tuinder 137 zegt het vreemd te vinden dat de ontspanningscommissie een mail heeft 
gekregen dat twee kandidaatleden te kort lid van de tuin zouden zijn of overtredingen 
hebben begaan. 
De echtgenoot van een van die kandidaten is wel tot de bouwcommissie toegetreden. 
Wordt meegenomen. 
Tuinder 194 zegt dat de commissies zelf leden voorstellen en dat het bestuur daar al of niet 
mee instemt. 
Tuinder 233 vraagt naar de samenstelling van de EHBO-commissie. Hoe meer leden hoe 
beter, vindt hij.  
Waarom moest die oude commissie eigenlijk weg vult Tuinder 123 aan. 
Ludo wil het eigenlijk ook wel weten. Het is toch niet meer dan een pleistertje en een 
verbandje enz.? 
De voorzitter zegt dat er niet in het openbaar gesproken wordt over personen. 
Tuinder 043 vindt dat de nieuwe bestuurder wel laatdunkend over de EHBO praat. 
Hij zegt dat de commissies een voorzitter hebben en daarmee moet je communiceren. 
Hij denkt dat secretaris Marian van der Meer zonder overleg mails stuurt. De secretaris zegt 
dat wel degelijk namens het bestuur te doen en nooit op eigen houtje te beslissen. Het is 
onjuist om haar daar op te beoordelen. 
Petje af overigens voor Marieke van der Linden die dit alles aan moeten horen, besluit 
Tuinder 043.  
Tuinder 228 raadt het bestuur aan om nu een einde aan deze discussie te maken.  
Hij vraagt om voor 30 mei uitsluitsel te geven.  
Tuinder 013 vraagt waar haar geld van een jaar geleden blijft, voor het wassen van 
brandwerende gordijnen.  
Tuinder 051 als kantinebeheerder komt voor haar op en legt uit dat Tuinder 013 de 
gordijnen van de kantine al waste voordat zij zelf hier op de tuin kwam maar nu nog steeds 
de gordijnen die zij heeft gewassen niet vergoed heeft gekregen, ondanks beloften 
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daarover. 
Tuinder 228 stelt voor om nu een einde aan deze vergadering te maken. 
Hij stelt zich beschikbaar als lid van verdienste om het bestuur ter zijde te staan.  
De voorzitter laat de volgende punten operstaan voor het volgende deel van deze 
vergadering op 30 mei en schorst deze vergadering om 16.45 uur. 
 
Tuinder 123 wil toch nog wel even de notulist bedanken, die alles nauwkeurig noteert en dit 
maar allemaal over zich heen krijgt. 
De notulist reageert daar meteen op, door te zeggen dat hij de laatste momenten overweegt 
om dit soort bijeenkomsten eigenlijk niet meer te willen meemaken. Hij zit te trillen achter 
zijn computer. 
 
Notulist: Frans van der Feen 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 
 

Gevlochten (be)schutting en fraaie bloemen bij de ingang 
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Notulen vervolgvergadering 
De Eendracht, 30 mei 2015 
 
Aantal aanwezige leden volgens de presentielijst: 53 
 
1. Opening en mededelingen 
 
Waarnemend voorzitter Ludo Smeets (113) heropent om 14:08 uur de op 25 april 2015 
geschorste vergadering. 
Hij vraagt aandacht voor het tekenen van de presentielijst door de aanwezige leden.  
Hij heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de leden van verdiensten en namens het 
Bondsbestuur, Ralf Grevelink. 
Afmeldingen zijn ontvangen van Tuinder  222, Tuinders 234, Tuinder 119, Tuinder 228, 
Tuinder 032 en Tuinder 170. De vaste notulist Frans van der Feen wordt vandaag 
vervangen door Tuinder 047. Er volgt instemmend applaus. 
 
- Vergaderafspraken 
De voorzitter maakt de aanwezigen erop attent dat het bestuur vanwege het verloop van de 
laatste vergadering van 25 april jl. een andere wijze van vergaderen voorstaat. Naar 
aanleiding van de gang van zaken tijdens die laatste vergadering hebben diverse personen 
zich afgemeld. Het bestuur wil in die zin afstand nemen van het verleden. Hij dringt er bij de 
aanwezigen op aan respect voor elkaar te betuigen tijdens de vergadering en zaken niet op 
de persoon te betrekken.  
Eén van de zaken die het bestuur voor ogen heeft om het verloop van de vergadering te 
bevorderen is dat de bar tijdens de vergadering gesloten zal zijn. De bar is alleen voor 
aanvang geopend voor het inschenken van een kopje koffie, thee of water. Uiteraard is de 
bar na afloop weer gewoon open. 
Voorts zullen voortaan de opmerkingen vanuit de zaal anders worden gereguleerd. De 
vaste opstelling van de microfoon in de zaal maakt plaats voor een mobiele microfoon die 
uitsluitend bediend wordt door een daartoe aangewezen persoon. Op aanwijzing van de 
voorzitter zal deze microfoon dan worden gebracht bij degene die het woord wenst met een 
vraag of argument. Het doel is de gesprekstijd te reguleren teneinde de aangedragen zaken 
beknopt te houden en de soms hoog oplopende emoties in toom te houden.  
Vandaag is Tuinder 239 bereid gevonden de mobiele microfoon te hanteren. Er volgt 
instemmend applaus. 
Tuinder 228 wil weten of de opmerking over het afstand nemen van het verleden ook 
betrekking heeft op de vorige besturen. 
De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is. Het bestuur heeft respect voor alle 
voorgaande besturen. 
 
- Wijzigingen en vaststellen agenda 
Voor de agenda die tegelijk met de oproep is toegezonden op 6 mei jl. zijn er voorstellen tot 
wijziging. 
Bij punt 3: Financieel jaarverslag 2014. 
3a. Na het behandelen van het financieel jaarverslag benoemen van twee plaatsvervangers 
om de kascommissie weer compleet te maken. 
Bij punt 4: Samenstelling bestuur. 
Na de vergadering van 25 april jl. hebben drie nieuwe kandidaten zich aangemeld voor het 
bestuur. Dit wordt behandeld bij punt 4 na het benoemen van de voorzitter. De stembriefjes 
zijn beschikbaar gesteld. 
Bij punt 5: Inbreng op de voorjaarsvergadering van de Bond namens De Eendracht d.d. 13 
juni 2015. 
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5a. Verslag van de bondsvergadering; 
5b. aftreden van de afgevaardigden; 
5c. benoemen van de afgevaardigden; 
5d. inbreng op de bondsvergadering. 
 
De toegezonden agenda wordt vastgesteld met de gemelde voorstellen tot wijziging. 
 
- Terugtreden van oud-bestuursleden 
De voorzitter geeft het woord aan Marieke van der Linden (109). 
Marieke geeft aan dat Paul van Kooten (015) en Marian van der Meer (033) sinds de laatste 
vergadering van 25 april jl. geen deel meer uitmaken van het bestuur. Paul kon helaas door 
omstandigheden niet aanwezig zijn. Het was zijn eigen keus om af te treden als voorzitter. 
Voor Marian kwam het aftreden als secretaris onverwacht. Marieke is van mening dat de 
vorige vergadering tamelijk agressief verliep. Opmerkingen over zaken die, door Marian in 
haar rol als secretaris, per brief aan de leden ter kennis werden gegeven, werden 
haar persoonlijk aangerekend. Voor Marian stond echter het belang van de afdeling voorop 
en zij heeft altijd de standpunten van het volledige bestuur verwoord. Marieke spreekt 
namens het bestuur haar bewondering uit voor haar inzet. Als blijk van waardering reikt zij 
onder applaus aan Marian een mooie bos bloemen en een gepast wijntje uit. De 
bestuursleden brengen vervolgens individueel aan haar hun dank uit. 
  
Alvorens de vergadering wordt voortgezet merkt Tuinder 123 op dat hij de punten over de 
geluidsoverlast en de EHBO-commissie mist op de agenda. 
De voorzitter geeft aan dat deze actiepunten hierna aan de orde komen in het vervolg van 
de mededelingen. 
  
Status van de opgepakte actiepunten n.a.v. de afdelingsvergadering van 25 april 2015 
 
- EHBO-commissie 
De eerste poging om een datum te prikken voor alle mensen die bij de EHBO-commissie 
betrokken zijn, waren of willen zijn, is nog niet gelukt. Een volgende poging volgt spoedig. 
 
- Geluidsoverlast 
Simone Grent meldt dat er diverse momenten van overleg zijn geweest met Tuinder 123 en 
Tuinder 198. Vastgesteld is dat de ‘oude tekst’ uit het reglement van 2012 helder is. Feitelijk 
komt het erop neer dat de ‘oude regeling’ weer de ‘nieuwe’ wordt. Momenteel ligt de vraag 
bij de Bond voor hoe nu verder te handelen. 
Tuinder 123 wil weten waarom de Bond ingeschakeld moet worden. 
Simone antwoordt dat na de individuele gesprekken aan de orde kwam of de betreffende 
bepaling nu met of zonder tractor moest worden gelezen. In de notulen is terug te lezen dat 
de leden destijds de aanvulling “met tractor” hebben afgewezen. Vandaar dat het bestuur 
nu advies aan de Bond heeft gevraagd hoe te handelen. 
 
- Lantaarnpalen 
Marieke van der Linden meldt dat de firma Liander inmiddels langs de buitenparkeerplaats 
de leidingen in de grond heeft aangebracht. Het beheer is verwarrend. Afgelopen week 
heeft zij contact gehad met de beheerder van Recreatie Noord-Holland van de Tuinen van 
West. Gebleken is dat het feitelijke beheer valt onder de Dienst Openbare Verlichting bij het 
Stadsdeel. Met de betreffende projectleider heeft zij vervolgens telefonisch contact gehad. 
Hij zal maandag a.s. terugbellen. Marieke zal de bevindingen terug rapporteren. 



18 

 
 

- Vrije doorgang Brandweer 
De Brandweer zal worden uitgenodigd voor een schouw op het terrein. Het bestuur pakt 
deze gelegenheid dan ook meteen aan voor een verdere kennismaking. 
 
- Beveiligen notulen 
Voortaan zullen op de website de namen in de notulen ‘zwart’ worden gemaakt (in het 
digitale clubblad). Wel volgt volledige publicatie op papier in het clubblad dat de leden per 
post krijgen. 
 
- Afdelingsvergadering najaar 
De najaarsvergadering van de afdeling wordt vervroegd van 28 november naar zaterdag 21 
november 2015. 
 
- Van Gansewinkel 
De voorzitter meldt dat vanuit de afvaldienstverlener Van Gansewinkel dringend het verzoek 
is gekomen het voorterrein rondom de afval- en groencontainer vrij te houden van 
kruiwagens. De daar geplaatste kruiwagens vormen namelijk een ernstig beletsel bij het 
ophalen van het afval. 
Naar aanleiding van dit beletsel is Tuinder 003 van mening dat het beleid toch zo is dat de 
kruiwagens altijd weggehaald moeten worden. Zij staan daar uitsluitend tijdelijk als tuinders 
ze bijvoorbeeld in gebruik hebben voor het doen van boodschappen. Hij wil weten of dit juist 
is. De voorzitter beaamt dit. 
In aanvulling daarop stelt Tuinder 123 voor om de kruiwagens die te lang staan te voorzien 
van een sticker. Als zij bijvoorbeeld langer dan twee dagen staan zou de betreffende tuinder 
een boete kunnen krijgen. 
De voorzitter merkt op dat het voorstel om ‘te stickeren’ een goed voorstel kan zijn, maar 
het gaat ook om de uitvoering. Het bestuur buigt zich over het kruiwagenbeleid en laat dit in 
de volgende afdelingsvergadering weer aan de orde komen. 
 
2. Vaststellen notulen afdelingsvergadering 25 april 2015 
 
De voorzitter vraagt of de notulen van de vorige vergadering een correcte weergave zijn van 
wat er in de vorige vergadering is besproken.  
 
Tuinder 003 vraagt het woord. Naar aanleiding van de notulen wil hij weten hoe de 
opmerking over de vermeende diefstal van een kruiwagen moet worden gelezen. Is de 
opmerking waar of is het laster? 
Hanneke van Tongeren antwoordt dat er een gesprek is geweest tussen de twee 
betreffende tuinders. De verwachting is dat het binnen een aantal dagen opgelost gaat 
worden. 
 
Tuinder 108 vraagt het woord. Hij vraagt of er ‘eigen plekken’ voor kruiwagens kunnen 
komen voor minder validen. 
Tuinder 228 is het er totaal niet mee eens dat dit zou gebeuren. Voor elke tuinder geldt dat 
bij gebruik van de kruiwagen deze weer teruggebracht dient te worden naar de eigen tuin. 
Voor de invalide is dit een ‘eigen probleem’. Hij beseft dat het harde woorden zijn, maar 
wijst erop dat het de individuele zorg is van elke tuinder bij het aanvaarden van een tuin. 
 
Tuinder 225 vraagt het woord. Zij meldt dat er tot heden vijf plekken voor invaliden zijn 
aangebracht, terwijl zes personen een invalidenparkeerkaart hebben. Zij vraagt of er meer 
algemene plekken kunnen komen en of de parkeerplekken ruimer kunnen worden gemaakt. 
De voorzitter meldt dat er in elk geval meer parkeerplekken voor invaliden zullen komen. 
Het punt wordt in behandeling genomen. Nadere berichtgeving over dit onderwerp volgt. 
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In reactie op het verloop van de discussie die nu ontstaat, krijgt Tuinder 123 het woord. Hij 
is van mening dat het fenomeen ‘kruiwagens’ nu een eigen leventje gaat leiden. Het gaat 
zijns inziens nu om de langdurig gestalde kruiwagens die overlast bezorgen en daarom 
weggehaald zouden kunnen worden.  
De voorzitter sluit de discussie af met de opmerking dat op een volgende vergadering het 
beleid over de kruiwagens aan de orde zal komen. Intussen zal worden toegezien op de 
overlast. 
 
De notulen van de afdelingsvergadering van 25 april 2015 worden vastgesteld. 
 
3. Financieel jaarverslag 2014 
 
- Algemene bijdrage €139,- 
De voorzitter geeft de penningmeester Patricia van der Haas het woord. Zij geeft aan dat 
naar aanleiding van de vraag van Tuinder 123 uit de vorige vergadering over het opsplitsen 
van de algemene bijdrage van € 139,- op de factuur, zij contact zal opnemen met Tuinder 
198 voor het maken van een heldere opzet.  
 
De penningmeester wil vervolgens weten of er nog vragen zijn bij de leden. Tuinder 198 
vraagt hierop of er nu decharge is verleend.  
 
Alvorens deze vraag te beantwoorden krijgt Tuinder 230 het woord. Zij meldt dat zij is 
geschrokken van het bericht van de kascommissie dat tuinders wellicht wel over vijf jaren 
contributieachterstand hebben en boetes niet betalen. Zij vraagt naar het beleid van het 
bestuur over dit bericht. 
 
Patricia verzoekt Ralf Grevelink als voormalig penningmeester om een nadere toelichting. 
Ralf licht toe dat het merkbaar is dat tuinders door de crisis later betalen. Bij de Bond is dit 
probleem ook gesignaleerd. Overigens is het niet zo dat er achterstanden zijn over een 
periode van vijf jaar, maar maximaal twee jaar. Het beleid van de Bond is thans zo dat deze 
problemen direct zullen worden aangepakt. Betreffende het beleid van het bestuur deelt hij 
mee dat de lijn is ingezet om twee aanmaningen tot betaling te sturen. Als een tuinder 
daarna in gebreke blijft en niet voldoet aan de financiële verplichtingen, zal de stap naar de 
Bond volgen en kan royement van het lid het gevolg zijn.  
 
De voorzitter verzoekt de leden aan te geven of na deze toelichting de jaarcijfers 2014 van 
de afdeling zijn vastgesteld en dat de vergadering daarmee decharge verleent aan het 
bestuur van de afdeling. De leden stemmen eensluidend er mee in dat aan het 
afdelingsbestuur decharge wordt verleend. 
 
- a. Benoemen plaatsvervangers kascommissie 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur twee plaatsvervangers zoekt om de kascommissie 
weer compleet te maken. Na enig beraad volgt dat Tuinder 124 en Tuinder 239 zich 
aanmelden als plaatsvervangers. 
 
4. Samenstelling bestuur 
 
- a. Benoeming voorzitter in functie 
Waarnemend voorzitter Ludo Smeets meldt dat het bestuur Marieke van der Linden 
voordraagt als de nieuwe voorzitter. Het stembureau zal bestaan uit de drie leden: Tuinder 
003, Tuinder 023 en Tuinder 226.  
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Tuinder 092 krijgt het woord. Hij vraagt of het wel kan om met het beperkte aantal 
aanwezige leden het bestuur te kiezen. Er zijn namelijk 239 tuinders op het volkstuinpark 
die niet allemaal aanwezig zijn.  
Ludo antwoordt dat een rechtsgeldige stem op de vergadering wordt uitgebracht door de 
aanwezige leden. Iedereen is schriftelijk opgeroepen en kon op de vergadering aanwezig 
zijn of een andere persoon machtigen. 
Tuinder 161 vraagt het woord. Hij is van mening dat in het Burgerlijk Wetboek is geregeld 
dat een minimum aantal leden aan de stemming moet deelnemen. Bij gebreke daarvan kan 
het bestuur de vergadering sluiten en direct weer heropenen. In dat geval is de stemming 
daarna in elk geval rechtsgeldig. 
De voorzitter besluit over de onduidelijkheid die ontstaat over de rechtsgeldigheid van de 
stemming de vergadering te sluiten en te heropenen. Hij sluit de vergadering om 15:03 uur 
en heropent de vergadering om 15:04 uur.  
 
Aan de orde is de stemming over de benoeming van de voorzitter in functie. De leden wordt 
verzocht hun stem uit te brengen met het betreffende stembriefje. Na controle van de 
stembriefjes is vastgesteld dat er 53 leden aanwezig zijn. Het stembureau stelt vast dat er 
53 geldige stemmen zijn uitgebracht. 
Marieke van der Linden verkreeg 53 stemmen voor, 0 tegen en geen onthoudingen. 
Ludo Smeets feliciteert Marieke met haar benoeming. Er volgt instemmend applaus. 
 

 
 
- Overdracht voorzitterschap 
Ludo Smeets doet vervolgens het verzoek aan de vergadering of Marieke van der Linden 
nu de vergadering mag voorzitten.  
Tuinder 228 krijgt het woord. Hij is van mening dat er geen bezwaren of tegenstemmen zijn 
ingediend over Marieke. Zijns inziens kan zij geacht worden de vergadering verder te 
leiden. Er volgt instemmend applaus. Marieke neemt vervolgens het voorzitterschap over 
van Ludo Smeets. 
  
- Benoemen nieuwe bestuursleden 
De nieuw gekozen voorzitter geeft aan dat nu het tussengevoegd punt over de benoeming 
van drie nieuwe kandidaat-leden voor het bestuur aan de orde is. Zij hebben tevens een 
bereidverklaring afgegeven. Het betreft de kandidaten Paula Mol, T 110, Wil Vennik, T 198 
en John van Geffen, T 047. De stemming geschiedt schriftelijk met de uitgereikte 
stembriefjes. De voorzitter verzoekt de leden hun stembriefjes in te vullen. Na controle van 
de stembriefjes stelt het stembureau vast dat er 53 geldige stemmen zijn uitgebracht. 
Paula Mol verkreeg 32 stemmen voor, 19 tegen en 1 onthouding; Wil Vennik kreeg 44 
stemmen voor, 8 tegen en geen onthoudingen; John van Geffen kreeg 47 stemmen voor, 5 
tegen en geen onthoudingen. 
De voorzitter feliciteert vervolgens de drie nieuwe bestuursleden. Er volgt instemmend 
applaus. 
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- Kennisgeving rolverdeling van het bestuur 
De voorzitter meldt dat de volgende rolverdeling nu binnen het bestuur tot stand is 
gekomen. 
Voorzitter: Marieke van de Linden (109); 
Vice-voorzitter: Ludo Smeets (113); 
Secretaris: Simone Grent (058); 
1

e
 penningmeester: Patricia van der Haas (133); 

2
e
 penningmeester: Hanneke van Tongeren (065); 

Algemene bestuursleden: Paula Mol (110), Wil Vennik (198) en John van Geffen (047). 
 
In het eerstkomende clubblad zal worden aangeven bij wie de leden terecht kunnen voor 
hun specifieke vragen.  
 
5. Inbreng op de voorjaarsvergadering van de Bond namens De Eendracht d.d. 13 
juni 2015 
 
- 5a. Verslag van de bondsvergadering 
De voorzitter is van mening dat de beschrijvingsbrief in de vorige vergadering is behandeld. 
Over de brief zijn verder geen punten ontvangen om mee te nemen in de vergadering. 
Tuinder 123 vraagt het woord. Hij attendeert de voorzitter erop dat de bedoelde 
beschrijvingsbrief niet daadwerkelijk is behandeld omdat deze brief op 25 april jl. nog niet 
binnen was. Hij verzoekt de brief alsnog in behandeling te nemen. 
De voorzitter neemt de beschrijvingsbrief voor de bondsvergadering van 13 juni 2015 in 
behandeling. Zij verzoekt de leden aan te geven of er punten van belang zijn om in deze 
bondsvergadering mee te nemen.  
De vergadering heeft geen punten die besproken zouden moeten worden. 
De voorzitter stelt hiermee de beschrijvingsbrief vast. 
 
- 5b. Aftreden huidige afvaardiging bondsvergadering 
De voorzitter meldt dat de huidige afvaardiging, te weten: Paula Mol, Wil Vennik en Tuinder 
228 reglementair aftreden. Zij bedankt het drietal voor hun bijdragen aan het bondsbestuur 
en overhandigt als blijk van waardering aan hen een mooie bos bloemen. 
  
- 5c. Benoemen van de afgevaardigden 
De voorzitter geeft vervolgens aan dat door het aftreden drie vacatures zijn ontstaan. 
Binnen het bestuur zijn twee leden in elk geval bereid als afvaardiging op te treden. Het 
verzoek is of er nog één lid zich wil aanmelden. Tuinder 023 en Tuinder 226 melden zich 
aan. Tuinder 228 meldt dat hij zich opnieuw beschikbaar stelt als afgevaardigde. De 
voorzitter stelt vast dat de afvaardiging hiermee in elk geval compleet is. 
 
- 5d. Inbreng op de bondsvergadering 
Terzijde merkt Ralf Grevelink op dat het gebruikelijk is van te voren aan te geven aan het 
Bondsbestuur welke afgevaardigden de inbreng van de afdeling geven. Door 
omstandigheden (opgeschorte vergadering) kon dat nu niet. De opgave geschiedt dan voor 
het gehele boekjaar. Niet van belang is om de reserveleden te vermelden. 
 
6. Voorstel gebruik tractor (zie clubblad nr. 120, voorjaar 2015, pagina 5) 
 
De voorzitter meldt dat Ludo Smeets door zijn bestuursfunctie geen deel meer uitmaakt van 
de trekkerploeg. In zijn plaats is nu Tuinder 127 toegetreden tot de trekkerploeg.  
 
Tuinder 198 vraagt het woord. Naar aanleiding van het voorstel in het clubblad over het 
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gebruik van de trekker heeft hij nog een aantal vragen. 
1. Over het rittenboek vraagt hij of tevens ook het aantal uren dat de trekker in gebruik is, 

kan worden geregistreerd en niet alleen het aantal ritten; 
2. Voorts vraagt hij of de trekker op woensdag en zaterdag alleen ter beschikking staat 

van het onderhoud en de winkel; 
3. Verder vraagt hij of het ‘te hard’ rijden zoals van Tuinder 002 zou kunnen leiden tot het 

verbieden van het rijden op de trekker; 
4. In het kader van de onderlinge communicatie vindt hij het niet correct dat hij nog geen 

bericht heeft ontvangen wie nu daadwerkelijk toegang heeft tot de trekker. 
De voorzitter deelt mee dat bovenstaande punten worden meegenomen in de nadere 
invulling van de trekkerploeg.  
 
Tuinder 003 vraagt of de bestellingen via de verkoopbon vooraf of achteraf moet worden 
afgerekend. 
De voorzitter antwoordt dat (in tegenstelling tot wat in voorstel in clubblad nr. 120 staat) de 
verkoop vooraf moet worden afgerekend. Zij is van mening dat de inzeturen van de trekker 
ook tegelijkertijd in de winkel bijgehouden kunnen worden. Op de woensdagavond 
geschiedt de inzet van de trekker tijdens de openingstijd van de winkel namelijk tussen 
19.00 en 20.00 uur. Gezien de beperkte tijd kunnen er maximaal twee bezorgrondes 
worden gereden. Op zaterdag is de trekker beschikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur met 
dien verstande dat de trekker in de ochtenduren tot 12.00 uur ter beschikking staat van het 
onderhoud. Vanaf 12.00 uur staat de trekker ter beschikking voor bezorging aan 
particulieren vanuit de winkel. Er is thans voorzien in de beschikbaarheid van de 
trekkerrijders.  
 
Tuinder 239 vraagt of de trekker ook buiten het tuinseizoen beschikbaar is. De voorzitter 
antwoordt dat de regeling voor het gebruik van de trekker alleen geldt voor het tuinseizoen. 
Wel is het mogelijk specifieke afspraken te maken indien dat tijdens het winterseizoen nodig 
blijkt. De winkel is minder vaak open, er worden dan minder ritten voor de 
winkelbestellingen verwacht en de uren die daardoor op woensdagavond en zaterdag 
vrijkomen kunnen voor privéritten worden ingezet. 
 
De voorzitter stelt de regeling vast over het gebruik van de trekker met inachtneming van de 
in de vergadering gemaakte opmerkingen. 
 
7. Rondvraag 
 
De voorzitter vraagt de leden of er nog zaken zijn die moeten worden meegenomen door 
het bestuur. 
 
Tuinder 141 vraagt of er iets te doen is aan het hinderlijke dubbel parkeren op de 
buitenparkeerplaats. 
De voorzitter wijst erop dat deze parkeerplaats valt binnen het beheer van de Tuinen van 
West. Dit punt wordt in behandeling genomen. Zij heeft binnenkort weer contact met hen. 
 
Tuinder 123 wil nog iets melden over de EHBO-commissie. Hij verbaast zich erover dat 
nadat de commissie is opgedoekt nu twee leden uit de vorige commissie opnieuw in de 
commissie deelnemen. 
De voorzitter neemt kennis van zijn opmerkingen. Zij geeft aan dat twee personen zich 
hebben aangemeld voor de commissie. Zij staan in het clubblad. Hier is nog een persoon 
aan toegevoegd. Zo is de huidige samenstelling van de commissie. 
 
Tuinder 181 heeft nog een aanvullende vraag over het parkeren. Hij heeft vastgesteld dat er 
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buiten het park langs de weg geparkeerd werd toen op enig moment zowel de 
parkeerplaatsen binnen als buiten het eerste hek bezet waren. Op de weg is een 
parkeerzone ingesteld geldend voor beide zijden van de weg. Hij vraagt contact op te 
nemen met de gemeente met het verzoek een parkeerverbod aan één zijde van de weg in 
te stellen. Zijns inziens kan iedereen er dan nog langs.  
Op verzoek van de voorzitter licht Ralf Grevelink toe dat er een evenemententerrein is 
gekomen. Uit oogpunt van veiligheid is het noodzakelijk dat de aanwezige mensen snel weg 
moeten kunnen. Voorts is er de eis vanuit de Brandweer en andere hulpverleners dat zij 
heen-en-weer moeten kunnen rijden over de Joris van den Berghweg. Uit dat oogpunt geldt 
de parkeerzone voor beide zijden van de weg. Die situatie is niet te veranderen. 
 
Tuinder 233 vraagt het woord. Hij vraagt wanneer het tuinpark weer “knappe tuinpaden” 
krijgt. Vele paden zijn in slechte staat door gebrek aan voldoende grind op de paden.  
De voorzitter zegt toe dit punt in behandeling te zullen nemen. 
 
Tuinder 092 heeft vastgesteld dat de perscontainer al drie weken openstaat. Zij vraagt hoe 
dat kan. 
Ludo Smeets antwoordt dat het bestuur erop zal toezien dat de perscontainer alleen op de 
vastgestelde tijden geopend zal zijn. Hij geeft aan dat het bestuur over het onderwerp afval / 
groencontainer met een plan terug zal komen op een volgende vergadering. Hij wijst de 
aanwezigen er expliciet op dat het ten strengste verboden is plastic en dergelijke in de 
groencontainer te deponeren. Het afvoeren van de container kost € 120,- per keer, mits er 
alleen groen / organisch materiaal in zit. Als blijkt dat er niet alleen groenafval maar ook 
ander afval, zoals cement of stenen of plastic, in de container wordt gedeponeerd, kost de 
afvoer € 400,- per container. Dat betalen we met z'n allen. Het is ieders 
verantwoordelijkheid erop toe te zien dat er uitsluitend groenafval in de container beland. 
 
Tuinder 044 heeft vastgesteld dat er regelmatig een grijze auto (merk Opel?) op het pad 
tegenover het bestuursgebouw staat geparkeerd. Zij vraagt of hiertegen actie kan worden 
ondernomen. 
De voorzitter zegt toe actie te zullen ondernemen. Het onderwerp wordt in behandeling 
genomen. 
 
Tuinder 108 heeft enkele opmerkingen over de brandveiligheid op het tuinpark. Hij heeft 
vastgesteld dat bij de tegenoverliggende tuin 115 takken flink over de sloot groeien en 
brandgevaar kunnen veroorzaken. Voorts vindt hij de ‘takkenril’ bij de groencontainer een 
levensgevaarlijke situatie. Deze takkenril bestaat in feite uit gekapte coniferen die op zich 
bijzonder brandgevaarlijk zijn. Hij zou graag zien dat er brandmelders komen op het terrein 
en koolmonoxidemelders bij elke tuin. 
De voorzitter zegt toe deze vraag in behandeling te zullen nemen en als aandachtpunt mee 
te nemen in een gesprek met de brandweer. 
 
8. Sluiting 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst hen een prettig samenzijn na 
de vergadering. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 15:55 
uur. 
 
Notulist: John van Geffen 



24 

 
 

 
 

Laatste editie Clubblad in deze vorm 
In de Vroegop staat aangekondigd dat de drukkerij bij de Bond van Volkstuinders verdwijnt. 
De Bond heeft hiervoor een alternatief in de vorm van Editoo.  
Editoo is een online programma dat, na de presentatie die we hebben gehad, een zeer 
gebruiksvriendelijke en makkelijke indruk geeft. Editoo verzorgt op dit moment ook al de 
boekjes van De Groote Braak, Ons Buiten en de Bretten. Ook kostentechnisch komt dit 
nagenoeg overeen met de bijdrage die we nu aan de Bond betalen. We zijn momenteel met 
Editoo in gesprek om te kijken of hun dienstverlening voor ons een goede keuze is. 
 
 
We hopen u de volgende keer een blad in nieuwe stijl te presenteren!  
 
 

 Niet geplant – niet gepland 

 

De tegenstelling onkruid versus bloemen 

draait vaak uit op een tegenstelling goed en fout. 

Alles wat het leven dwarsboomt is fout 

En moet worden uitgerukt. 

 

Een andere manier om er naar te kijken 

is te accepteren dat er dingen groeien 

die jij niet zo had gepland (t). 

In plaats van uitrukken, 

kun je je er ook over verbazen 

 

Bara van Pelt 

 

(ingezonden door Frans van der Feen) 
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Projectgroep Natuurlijk Tuinieren 
 
Workshop ‘Bodem verbeteren’  
 
Op zaterdag 21 maart vierde de projectgroep natuurlijk tuinieren de lente met een workshop 
bodem verbeteren in het clubhuis. Voor een publiek van bijna twintig geïnteresseerden hield 
Machteld Klees een helder verhaal over hoe je kon onderzoeken hoe het met de bodem op 
je eigen tuin is gesteld. De aanwezigen was gevraagd daartoe een bodemmonster uit de 
eigen tuin mee te nemen. Na een theoretische inleiding konden de cursisten vervolgens zelf 
ook nog even vuile handen maken en praktisch aan de slag met schoppen, regenpijpen en 
ander materiaal om de bodem aan grondig onderzoek bloot te stellen. Na het vragenuurtje 
was er tijd voor een gezellige borrel met hapjes om elkaar wat beter te leren kennen en 
lekker bij te praten. Bij vertrek kregen alle deelnemers ook nog een klein lentepresentje mee 
naar huis: een voorgezaaide bak zaaigoed naar keuze. Om zelf te houden, of om stekken 
mee op te kweken die een maand later, tijdens de zaden en stekjesmarkt, als ruilmateriaal 
konden dienen. Een mooi, warm begin van een toe nu toe best wel koude lente op De 
Eendracht waar de aanwezigen met veel plezier op terugkijken. 
 

 
 

 

  
 
 

Zaden en stekjesmarkt 
 
“Wat moet ik betalen? Niks? Echt niet? Waarom niet? wat aardig! Dank jullie wel. Wat een 
leuk initiatief! Doen jullie dat wel vaker?” Dat was een veelgehoorde zin, de laatste zaterdag 
van april op Tuinpark De Eendracht. En ja, “dat” doen wij wel vaker, en “dat” weten nog 
steeds veel te weinig tuinders. 
Op zaterdag 25 april werd door de projectgroep natuurlijk tuinieren, voor de vierde keer 
alweer, de zaden- en stekjesmarkt georganiseerd. Het idee achter de markt is iedere keer 
hetzelfde: er wordt zaad gewonnen van eigen tuinen en er worden stekjes opgekweekt door 
tuinders die deze tijdens de markt met anderen willen ruilen. Om niet in een lege kraam te 
staan hadden de leden van de projectgroep zelf de nodige bakken zaaigoed geprepareerd 
en er hiervan ook flink wat uitgedeeld tijdens de één maand eerder goed bezochte 
workshop bodem verbeteren.   
De markt was een groot succes. Echt warm was het niet, maar de opkomst was groter dan 
ooit en dat gold ook voor de opbrengst van de zaaibakken. Er werd gevochten om stekken 
van pluimpapaver, stokrozen, munt, snijbiet, aardperen, aardbeien en allerlei andere fraaie 
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bloeiers. Er waren tomatenplantjes in vele soorten en er was bloemen- en groentezaad in 
overvloed. 
“Ik had deze dag speciaal in mijn agenda gezet en het was nog leuker dan ik dacht.” Dat zei 
een nieuwe tuinder die met een kruiwagen zaad en plantjes aan kwam zetten en met een 
even zo volle kruiwagen met andere plantjes weer wegging. “Wanneer organiseren jullie 
weer zo’n ruilmarkt?” 
Speciaal voor haar en alle andere tuinders die belangstelling hebben: de volgende ruilmarkt 
zal eind september weer plaatsvinden. Houd de aankondigingen in het clubblad en op het 
mededelingenbord in de gaten voor de exacte datum, en vergeet vooral niet om zaad te 
verzamelen tot die tijd. 
 

  

 
 

Aankondiging oogstfeest 
 
 
Op zaterdag 5 september 2015 vindt de uitreiking plaats van het Keurmerk Natuurlijk 
Tuinieren. We gaan ervan uit dat we dat keurmerk zullen krijgen want we hebben daar de 
afgelopen twee jaar met z’n allen hard genoeg voor gewerkt. Om deze uitreiking extra 
feestelijk te maken organiseren wij die dag op De Eendracht een oogstfeest. Voor dat 
oogstfeest vragen we medewerking van alle tuinders die het leuk vinden daar een bijdrage 
aan te leveren. Het zou leuk zijn om die dag producten van onze eigen tuinen te koop of te 
ruil aan te bieden. Heb je een appelboom op je tuin en zin om daar appeltaarten van te 
bakken? Of appelmoes van te maken? Heb je zevenblad op je tuin en maak je daar pesto of 
quiches van? Maak je ieder jaar meer bramenjam of tomatenchutney dan je zelf op kunt 
eten? Neem dan wat mee naar het oogstfeest, biedt het te koop aan of ruil het tegen een 
ander mooi product van eigen tuin, en laat er zo andere tuinders er ook van genieten. 
Als je zin hebt om ergens mee te helpen, voor aanmelding van producten van eigen tuin die 
je wilt inbrengen, of voor meer informatie, kun je een mailtje sturen naar Hanneke van 
Tongeren: hvantongeren@hotmail.com 
En ook hier geldt: we houden jullie via het clubblad en de mededelingenborden tussentijds 
op de hoogte.    
 

Advertentietarieven (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:hvantongeren@hotmail.com
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       Tuingroep “De Eendracht”      
 

 
 

Tips bij calamiteiten: 
 

 Blijf altijd kalm. 

 Schat de ernst van de situatie in: 
 

Urgentie hoog: 

 Bel 112 

 Meld naam,plaats,telefoonnummer soort ongeval, 
alarmeer EHBO en/of buren. Laat de hulpdiensten  
opvangen en de weg naar het ongeval wijzen. 

 
Urgentie laag: 

 Informeer/alarmeer een EHBO-er. 

 Indien niet aanwezig maar wel hulp nodig: 
bel 0900-8844 of huisarts. 

 
             Overige tips: 
 
           Hang de lijst van aangestelde EHBO-er op een  
           duidelijke plaats op. 
           Zorg dat u weet wie de EHBO-er(s) en waar deze 
           te vinden zijn. Noteer eventueel telefoonnummers. 
           Volg instructies altijd op. Blijf hoffelijk. 
 

 
 

 

 
 
 
Defibrillator aanwezig 
Op het Tuin park is een defibrillator aanwezig. Hij hangt aan de terraszijde van het clubge-
bouw.

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bppuz.web-log.nl/photos/uncategorized/2008/10/14/logo_112_227.jpg&imgrefurl=http://bppuz.web-log.nl/bppuz/2008/10/index.html&usg=__BV7Hnjd8rYMi0ECKKOCTo_koIkg=&h=157&w=227&sz=9&hl=nl&start=2&zoom=1&tbnid=yOcQiuQNiYC04M:&tbnh=75&tbnw=108&ei=XKCaTqehE4iD-wbTndDJBQ&prev=/search?q=0900+8844&um=1&hl=nl&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Overzicht april tot oktober 

 
Hek Vanaf 6.00 uur tot een half uur na zonsondergang 

Winkel Zaterdag: 10.30 - 12.30 uur 

Woensdag: 19.00 - 20.00 uur 

Zitting van het bestuur van april tot en met september: 
elke 1e dinsdag van de maand van 20.00 - 21.00 uur 
in de kantine. 
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Samenstelling commissies 
 
Commissie: 

 

Tuincommissie N.A.J. Fennema   

 S.P.K. Goldman 

 A.D.P. Six 

 E.S.J. Admiraal 

Laancommissie A.F.W. van Leeuwen 

 W.J.I.B. Spier 

Inkoopcommissie R.A.A. Spaans (coördinator) 

 E.R. Vermeulen 

 M. Bressinck 

 C.R. Schutten 

 G. Petrovai 

 C. van der Weijden 

 H. van Tongeren 

Bouwcommissie S.W.H.M. Litjens (coördinator) 

 J. Boogaard 

 F. van Hulst 

 R.C. Korthuis 

 M. Bindervoet 

Tuintaxatiecommissie H.J. Vink 

 R.H. van Wijngaarde 

 K. Wirken 

Kascommissie J.A. van Schendel 

 H.J.E.M. Zijlma 

 F.R. de Smalen 

 H. Johansen (plaatsvervanger) 

 M. de Boer (plaatsvervanger) 

Waterleidingcommissie S.W.H.M. Litjens 

 J.D.S. Stubbe 

 F. van Hulst 

Elektriciteitscommissie H. Johansen 

 C.J. Vennik 

Ontspanningscommissie G. Kusters (voorzitter) 

 C.M. Kruize - van Dieren (penningmeester) 

 T.H. Kruize 

 E. van den Boogaard 

 B.L. Drukker 

 A. Bakker 

 S.L. Boogaard 

 A.S. Zwalue - Boogaard 

 J.M. Litjens - van Hulst (kantine) 

 A. Kusters - van Dieren (kantine) 

 P. Zwalue (kantine) 

Klaverjascommissie J.C. van Gestel - Gremmen 

 A.J. van Haeften 

EHBO-commissie G. Petrovai               

 M. Ibrahim                

 K. Michael                

Redactie Clubblad M. de Boer 

 M. van der Linden 

 S. Grent 

Website M. van Beijnum 

 M. van der Linden 

 S. Grent 



31 

 
 

Kleurplaat 

Lever je ingekleurde kleurplaat vóór 25 juli 2015 in bij de tuinwinkel  
(op zaterdagochtend) en ontvang een leuke verrassing!  
 
Naam:  ............................................. 

 
Leeftijd: ............................................. 
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