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In het tuinseizoen wordt iedere derde zaterdag van de maand een kennisma
kingsbijeenkomst gehouden voor tuinders die zich bij De Eendracht willen in
schrijven voor een huisje. Het zijn geweldige bijeenkomsten waar ik, samen met
Wil of Patricia, deze inschrijvers een dik uur overlaad met alles wat bij een
volkstuin op De Eendracht komt kijken. Deze bijeenkomsten worden telkens
druk bezocht, want De Eendracht is in trek! Soms zit de bestuurskamer vol met
wel twintig man!
 
Interessant vind ik altijd het eerste voorstelrondje, waarbij de vraag wordt gesteld
waarom men zich wil inschrijven en waarom specifiek bij De Eendracht. De
meest voorkomende reden waarom men zich wil inschrijven, is eigenlijk waar
volkstuinen in oorsprong om begonnen zijn: mensen die drie hoog in de stad
wonen en heel graag een tuintje willen. De meesten van hen hebben de
moestuintjes van AH op het balkon al uitgeprobeerd, hebben de smaak te
pakken gekregen, maar zoeken wat meer ruimte om hun groene vingers aan
het werk te zetten. Ook zien we steeds meer jonge gezinnen die zichzelf en hun
kinderen wat meer ruimte willen geven.
 
De Eendracht zelf wordt als zeer prettig park ervaren, het ziet er mooi uit, heeft
een mooie landelijke ligging, voelt veilig ten opzichte van de opkomende stad
en het natuurlijk tuinieren wordt door velen als positief genoemd.
 
Daarna begint de stortvloed aan informatie over het reilen en zeilen op het park,
de Bond van Volkstuinders en De Eendracht, de reglementen, de vrijwilligers,
de werkuren die in het eerste jaar zeker in het groen worden gedaan, de afde
lingsvergadering en diverse activiteiten die plaatsvinden. En heel belangrijk hoe
het gaat met de verkoop van de huisjes. Na al deze informatie volgt de inschrij
ving voor de wachtlijst en kunnen ze reageren op het lopende aanbod.
 
Met regelmaat komt het voor dat ik even later een aantal van hen nog terugzie
als ze een rondje over het park maken en een nieuwsgierige blik werpen op de
tuintjes die te koop staan. Maar zeker ook leuk als we een maandje later een
aantal van deze tuinders op ons park mogen feliciteren met de aankoop van
hun tuintje en ze hun groene vingers echt aan het werk kunnen zetten! Deze
grote belangstelling voor een plekje op ons tuinpark maakt maar weer duidelijk
hoe bijzonder De Eendracht is. Laten we ons dat realiseren en dit koesteren,
voor ons en voor de toekomstige tuinders.
 
Hartelijke groet,
 
Marieke van der Linden
Voorzitter

3



  CommissiesAfvaardiging
DE EENDRACHT
Marianne Croes
Arie Spooren
Maud Zijlma
 
Contactpersonen bestuur:
Marieke en John

Bouwcommissie
BOUW- EN TAXATIECOMMISSIE
Monny Litjens (coörd.)
Maurice Bindervoet
Johan Boogaard
Ron Korthuis
vacature
vacature
 
Contactpersonen bestuur:
Patrick en Marieke

Veiligheid
EHBO-COMMISSIE
Patty Schouten (coörd.)
Sander Doorenspleet
Katja Michael
George Petrovai
Erik Wirken
 
ARBO-COMMISSIE
Arie Spooren (coörd.)
 
Contactpersonen bestuur:
Marieke en Paula

Kascommissie
KASCONTROLE
Hans Johansen (coörd.)
Lex Spaans
Linda Maasdijk
vacature (plaatsverv.)
vacature (plaatsverv.)
 
Contactpersoon bestuur:
Patricia

Tuincommissie
ZOMERPLOEG ALG. WERK
Rikko Voorberg (coörd.)
Tineke Caland
Tineke Demoitié
Loes van der Feen
Sjoukje Goldman
Contactpersonen bestuur:
John, Paula en Patrick
 
WINTERPLOEG ALG. WERK
Contactpersonen bestuur:
Paula en Patrick
 
BRANDERPLOEG ALG. WERK
Stephan van Soomeren (coörd.)
Diana van Onselder
Helen Premsela
Hans Teulings
Hessel Zijlma
Contactpersonen bestuur:
John en Paula
 
LAANCONTROLE
Annemieke van Leeuwen (coörd.)
Bea Buddelmeijer
Joke Buddelmeijer
Melanie Chen
Contactpersonen bestuur:
John en Paula
 
TUINTAXATIE
Huub Vink (coörd.)
Nel Lamens
Karin Wirken
Contactpersonen bestuur:
John en Paula
 
BOMENBELEID
Bert Kuit (coörd.)
Contactpersonen bestuur:
John en Patrick

Tuinwinkel
INKOOPCOMMISSIE
Franca Willemse (coörd.)
Saïra van Essen
Annuska Kooij
George Petrovai
Ronald Schutten
 
Contactpersoon bestuur:
Patricia

Ontspanning
CLUBHUISCOMMISSIE
Sandra Boogaard (coörd.)
Jeannette Calbo (barcoörd.)
Bert Drukker (penningm.)
Patrick Zwaluë
 
ONTSPANNINGSCOMMISSIE
Gerrie Kusters (coörd.)
Ester van den Boogaard
Theo Kruize
Sabrina Zwaluë
 
KLAVERJASCOMMISSIE
Arie van Haeften (coörd.)
Johan van Schendel
 
BILJARTCOMMISSIE
Hans Johansen (coörd.)
 
Contactpersonen bestuur:
Marieke en John

Terreinbeheer
WATERLEIDINGCOMMISSIE
Daan Stubbe (coörd.)
vacature
 
ELEKTRICITEITSCOMMISSIE
Cor Vennik (coörd.)
Hans Johansen
vacature
 
 
Contactpersonen bestuur:
Patrick en Paula
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Van de bestuurstafel
Speeltuin verdriet
Begin juli is de speeltuin geïnspec
teerd. Helaas was de uitkomst niet
goed, diverse speeltoestellen zijn bij
de keuring afgekeurd. Een aantal
moesten zelfs binnen een aantal
weken worden verwijderd. Dat is dan
ook gebeurd. Helaas lukte het de leve
rancier van de speeltoestellen niet
eerder dan half september de andere
speeltoestellen op te knappen.
Omdat de begroting 2017 niet afdoen
de was om nieuwe speeltoestellen te
kopen, stellen we bij de najaarsverga
dering voor om hiervoor een extra
bedrag in de begroting 2018 op te
nemen. We hopen dan voor de start
van het nieuwe tuinseizoen wat meer
speelplezier aan onze kleine tuinders
te bieden!
 
Vuil
We moeten helaas constateren dat er
vuil een aantal maal naast de vuilcon
tainer is geplaatst. Door omstandighe
den kan het voorkomen dat de vrijwil
liger die bij het vuil staat niet aanwezig
is. Helaas lukt het dan niet altijd op
korte termijn te zorgen voor ander
vrijwilliger die een dergelijke dienst kan
waarnemen, waardoor de container
dus gesloten blijft. Helaas denken
leden dan dat zij gewoon het vuil naast
de container kunnen zetten. Gevolg is
dat er een aantal dagen zakken staan
die aangevreten worden door ratten en
vogels.
In het vervolg vragen wij u, indien u uw
vuil niet kwijt kunt, weer mee te nemen
naar uw tuin en op een ander moment
aan te leveren, mee naar huis te

nemen of in de buurt in de openbare
ondergrondse containers te depone
ren.
 
Slot doorloophek
Zoals u wellicht heeft gezien was er
deze zomer op het doorloophek een
draaiknop geplaatst. Achterliggende
gedachte was dat leden op deze wijze
makkelijk naar buiten konden of niet
met hun visite mee hoefden te lopen.
We hebben echter besloten dat dit
weer wordt hersteld naar een normaal
slot. Het is voor inbrekers namelijk ook
een makkelijke manier om met hun
gestolen waar naar buiten te komen.
Zeker ook nu dat de drukknop bij het
buitenhek is geplaatst.
 
Op de tuin in de winter
We hebben in totaal zeven aanmeldin
gen ontvangen voor winterbewoning in
de periode 2017/2018. Deze aanmel
dingen zijn voor 15 september naar de
Bond gestuurd voor akkoord. Voor de
start van de winter wisselen de winter
bewoners contactgegevens met el
kaar uit en maken ze afspraken hoe te
handelen bij calamiteiten. In de perio
de 1 november 2017 t/m 31 maart 2018
is het alleen voor deze leden toege
staan op de tuin te overnachten. Voor
de overige leden geldt dat zij in het
winterseizoen alleen vanaf zonsop
komst tot uiterlijk 22.00 uur op de tuin
aanwezig mogen zijn. Het naleven
hiervan is voor uw veiligheid en die van
de winterbewoners. Mede hierom zijn
de winterbewoners via de nieuwe re
glementen verplicht tot handhaven van

deze maatregel en doen melding van
overtreders aan het bestuur.
 
Over water en vorst
De koude dagen zijn weer in aantocht.
Helaas hebben we ook vorig wintersei
zoen weer moeten constateren dat een
aantal tuinders hun water niet tijdig
afsluiten. Het gevolg: ondergelopen
huisjes met de nodige waterschade,
een defecte watermeter en een onno
dig verspilling van water. Schade aan
de watermeter en de waterleiding als
gevolg van bevriezing is voor rekening
van de tuinder en deze kosten kunnen
erg hoog oplopen (tot wel € 1.000).
Zorg er daarom voor dat u tijdig actie
onderneemt om uw watermeter en
leidingen te beschermen tegen vorst
en schade te voorkomen.
Belangrijk hierbij is dat uw meter niet
onder water staat. Door de meter om
hoog te brengen en te zorgen voor een
afwateringspijpje naar de sloot komt de
meter droog te staan. Uiteraard moet
u voor de winter het water afsluiten en
zowel de meter als de leidingen leeg
blazen. Als laatste beschermt u de
meter met een tempexplaat van 7
centimeter dik. Zo krijgt de vorst geen
kans.

Bestuur
VOORZITTER
Marieke van der Linden

SECRETARIS
John van Geffen

PENNINGMEESTER
Patricia van der Haas

ALGEMEEN BESTUURSLID
Paula Mol

ALGEMEEN BESTUURSLID
Patrick van Uffelen

contact: bestuur@
volkstuinpark-de-eendracht.nl

VACATURES
2 kascontroleurs (plaatsvervangers)
2 leden voor de bouwcommissie
1 loodgieter
1 elektricien
 
Informatie over deze vacatures kunt u inwinnen bij het bestuur.
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Notulen afdelingsvergadering 20 mei 2017 (concept)
Afdelingsbestuur
Marieke van der Linden (voorzitter)
John van Geffen (secretaris)
Patricia van der Haas (penningmeester)
Paula Mol (vicevoorzitter)
Wil Vennik (algemeen bestuurslid)
Patrick van Uffelen (kandidaat-bestuurslid)
 
1. Opening voorjaarsvergadering
Welkom
Om 14.00 uur heet de voorzitter (Marieke van der Linden)
de aanwezigen hartelijk welkom en vraagt of iedereen de
presentielijst heeft getekend.
Er zijn geen leden van het Bondsbestuur aanwezig.
Verder welkom aan de leden van verdienste en ereleden.
 
Vergaderafspraken
De voorzitter doet enkele huishoudelijke mededelingen ten
aanzien van de vergadering:
• Voor deze vergadering kan gebruik gemaakt worden van
de staande microfoon. Als je iets wilt zeggen, steek je een
hand op, en noem je duidelijk je naam en tuinnummer.
• De geplande tijden zijn een richtlijn voor de agendapunten.
• In de uitnodiging was vermeld dat rondvragen vooraf op
papier ingeleverd konden worden bij het bestuur, met de
bedoeling om deze aan het einde van de vergadering aan
bod te laten komen. Er zijn geen berichten ontvangen.
• Het bestuur vraagt om respectvol en gepast vergaderen
met tolerantie naar elkaar.
• De bar blijft tijdens de vergadering gesloten (alleen koffie/
thee).
• Na de vergadering start de voorjaarsreceptie. Twee
drankjes zijn gratis van de vereniging.
 
Presentielijst
Het aantal aanwezige (gemachtigde) leden volgens de
presentielijst is 49 tuinders, plus 1 machtiging.
 
Geboren/ziek/overleden
Geen meldingen ontvangen.
 
2a. Vaststellen notulen najaarsvergadering 2016
De voorzitter vraagt of de notulen van de afdelingsverga
dering van 19 november 2016 tekstueel een correcte
weergave zijn van de vergadering.
 
Arie van Haeften (T123) vraagt of bij punt 4b het woord 
‘klimkooi’ (blz. 4) gewijzigd kan worden in ‘boomhut’. 
Het zal worden aangepast.
 
Er zijn geen tekstuele opmerkingen meer. De notulen van

de afdelingsvergadering van 19 november 2016 worden
vastgesteld, onder dank aan de notulist, John van Geffen.
 
2b. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld volgens het concept van 
13 april 2017, zoals dat op 17 april 2016 per e-mail is toe
gezonden.
 
3. Mededelingen bestuur
Afmeldingen
Norinda Fennema (T015), Frank de Smalen (T032), 
fam. H. van Breemen-Willems (T088), Frans van der Feen
(T170) en Johan van Schendel (T199).
 
Ingekomen stukken
Bericht van Marja Hogendorp (T169)
Marja stuurde een bericht over het stoken van houtkachels.
Het zal later in de vergadering apart worden beantwoord.
 
Bericht van Johan van Schendel (T199)
Johan stuurde een bericht omtrent het aanpassen van
boetes voor de niet gemaakte werkuren en de inzet van de
fooienpot voor het clubhuis. Deze brief wordt op verzoek
besproken in de vergadering.
 
Boetes voor niet gemaakte werkuren
De penningmeester (Patricia van der Haas) geeft aan dat
het bestuur vaststelt dat het op dit moment redelijk goed
gaat met de niet gemaakte werkuren. Het aantal niet ge
maakte uren daalt, en in 2016 zijn 82 uren niet gemaakt.
Johan van Schendel heeft eerder in 2016 zijn voorstel uit
eengezet om voor de eerste 6 uur € 25 te rekenen, voor 7
tot 12 uur € 35 en voor 13 tot 24 uur € 50 Vooralsnog
handhaaft het bestuur het huidige beleid en stuurt het aan
op terugdringing van de niet gewerkte uren, waarbij wordt
aangetekend dat hier regelmatig op wordt toegezien.
De voorzitter vult aan dat zij later in de vergadering nog
terug zal komen op dit voorstel van Johan.
 
Inzet van de fooienpot
De penningmeester vervolgt dat met betrekking tot de inzet
van de fooienpot, Johan van Schendel heeft aangegeven
dat hij zich in het geheel niet kon verenigen met het besluit
om de fooienpot te gebruiken voor het verfraaien c.q. ver
bouwen van het clubgebouw. De penningmeester meldt dat
het feitelijk ook niet juist is om deze ‘pot’ in te zetten voor
dit soort werkzaamheden. Wel heeft het bestuur vernomen
dat alle vaste medewerkers hun akkoord hebben gegeven
om het wel te doen.
 
Naar de mening van Arie van Haeften (T123) stapt het
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bestuur er wel gemakkelijk overheen of het wel aan ieder
een is gevraagd. Uit wat hij heeft gehoord, betwijfelt hij dat.
De pot is toch bedoeld voor de vaste medewerkers en de
kinderen.
De penningmeester benadrukt nogmaals dat het bestuur
heeft vernomen dat aan alle medewerkers toestemming is
gevraagd en ook is gegeven.
 
Gerrie Kusters (T051) bevestigt dit. Hij is bijzonder verbol
gen over de suggestie van Arie van Haeften. Hij zou
daarom graag van hem willen weten wie dit heeft gemeld.
Hij heeft het namelijk aan alle vaste mensen gevraagd. Er
volgt een discussie.
 
De voorzitter onderbreekt de discussie en meldt dat het
primair niet op de weg ligt van het bestuur over de inzet van
de fooienpot te besluiten. De penningmeester vult daarbij
aan, dat de fooienpot vanaf 2017 niet meer wordt meege
nomen in de begroting. Het wordt besteed door de club
huismedewerkers zelf. De voorzitter vervolgt de vergade
ring.
 
Japanse Duizendknoop
De voorzitter meldt dat deze plant op de ‘zwarte lijst’ staat
van de Bond. De plant moet echt helemaal weg uit de tuinen
en het openbaar groen. Het blijft een probleem dat grondig
moet worden aangepakt. John en Marieke zijn samen met
een Bondsbestuurder langs een aantal tuinen geweest
waar de plant is gesignaleerd. Tuinders zijn aangesproken
of aangeschreven. Er is sprake van een zorgelijke situatie
omdat de plant veel schade kan aanrichten en de natuur
lijke eigenschap heeft alle andere planten te overwoekeren.
Bovendien dringt de plant door stenen, hout en asfalt.
Het is zaak om elk spoor consequent weg te halen, waarbij
de plantresten niet in de groencontainer mogen worden
gedumpt, maar uitsluitend bij het restafval mogen worden
verwijderd.
 
Rattenproblematiek
De voorzitter attendeert de leden erop dat er een artikel
staat in het recente lentenummer van de Vroegop. In het
artikel wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van ratten
op de tuin. Het bestuur heeft voorts meerdere meldingen
gekregen over ratten in tuinen en schuren. Dit is gemeld
onder ‘rattenoverlast’ in de bijlage bij het agendapunt 4a
over het jaarverslag 2016.
Het was de aanleiding om het geconstateerde probleem op
te pakken. Daartoe zijn meerdere offertes opgevraagd bij
professionele bedrijven. Eén van de gevraagde bedrijven
had nog niet de mogelijkheid dit jaar de gewenste kwaliteit
te leveren. De twee andere waren Rentokil en Rattenbe
strijding Amsterdam. Uit de offertes bleek een aanzienlijk

prijsverschil tussen deze twee bedrijven voor dezelfde
grondige aanpak. Het bestuur is voornemens te kiezen voor
het bedrijf met de laagste prijs, namelijk Rattenbestrijding
Amsterdam. Omtrent de in te schatten kosten per tuinder
krijgt de penningmeester het woord.
 
De penningmeester geeft aan dat de voorgestelde aanpak
erin resulteert, dat in 2017 per tuin een eenmalig bedrag
van € 20,33 nodig is, aangevuld met een jaarlijks bedrag
van € 17,00 voor vervolgacties. Het totaal voor 2017 komt
dan eenmalig op ongeveer € 37,40. Daarna wordt het be
drag jaarlijks € 17,00. Dit is echter afhankelijk van de vraag
in hoeverre het probleem is opgelost. Het bestuur blijft
hierover geinformeerd via een digitaal rapportagesysteem.
 
Arie Spooren (T228) vraagt het woord. Hij is van mening
dat het rattenprobleem in eerste instantie de verantwoor
delijkheid is van de tuinders zelf. Zij hebben de plicht de
tuin en het huis schoon te houden en vrij van afval. In dat
verband vindt hij de toestand van diverse slootkanten ook
zorgelijk. Persoonlijk heeft hij bezwaar tegen het bedrag
van € 40. Hij zou dat liever besteden aan zijn eigen aanpak.
Bestuurslid Paula Mol antwoordt dat de slootkanten wel
opgeruimd moeten zijn, maar op zichzelf niet het grootste
probleem vormen, omdat de overlast op het park er nau
welijks minder door wordt.
 
Arie van Haeften (T123) is van mening dat we het beter zelf
kunnen doen. Hij ziet meer in zelf valletjes zetten. Het be
stuur zou aan iedereen een rattenval moeten uitdelen.
 
Luuk Rietveld (T108) ziet in die aanpak geen enkele heil.
Hij ziet een beeld voor zich van een ballet van tuinders die
achter ratten aanrennen.
 
Voor Kim Bindervoet (T118) is bijna zeker dat niet iedereen
aan een dergelijke actie gaat deelnemen.
 
Luz Marina van Dijk (T104) vraagt of er ook beschikt kan
worden over gemeentelijke bijdragen voor de bestrijding.
De voorzitter geeft aan dat die gemeentelijke bijdragen niet
beschikbaar zijn.
 
Lex Spaans (T003) wil weten of er is onderzocht of het
probleem ook bij Tigeno speelt.
De voorzitter antwoord dat het haar bekend is dat op Tige
no ratten zijn gesignaleerd. Zij zegt toe met het bestuur van
Tigeno in contact te zullen treden.
 
Er ontstaat vervolgens een discussie tussen de leden
waarbij nadrukkelijk de wens naar voren komt om over te
willen gaan tot de rattenbestrijding.
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De voorzitter besluit deze discussie en stelt vast dat de
vergadering kennelijk voldoende is ingelicht. Zij vraagt of
er behoefte is bij de leden om de voorgestelde aanpak in
stemming te willen brengen of dat zij de besluitvorming
willen uitstellen tot een later moment. De leden zijn voor het
in stemming brengen.
De voorzitter vraagt vervolgens door handopsteken aan te
geven welke leden vóór de aanpak van de rattenbestrijding
willen stemmen. Een overgrote meerderheid is voor de
aanpak. Vervolgens vraagt zij welke leden door handopste
ken tegen de aanpak zijn. Een achttal leden is tegen de
aanpak.
 
Besluit
De voorzitter is van oordeel dat uit deze uitslag blijkt, dat
een overgrote meerderheid van de aanwezige leden vóór
de aanpak is van de rattenbestrijding en besluit als zodanig.
Zij deelt daarbij mee dat het bestuur eerst met het bestuur
van Tigeno in contact zal treden over hun problematiek,
voordat volgende stappen zullen worden gezet.       
 
4a. Jaarverslag van de afdeling
De voorzitter attendeert erop dat het jaarverslag als bijlage
bij de oproeping voor de vergadering heeft gestaan. Zij zal
een aanvullende toelichting geven waarna vragen gesteld
kunnen worden.
 
Samenstelling bestuur
In 2016 is het bestuur niet volledig inzetbaar geweest. Na
aftredend bestuurslid Ludo Smeets in het voorjaar, moesten
vervolgens zowel Simone Grent als Hanneke van Tongeren
vanwege persoonlijke redenen terugtreden uit het bestuur.
Hierdoor viel het bestuur terug op de minimale bezetting
van vijf bestuursleden.
 
Overdrachten
Bestuurslid Wil Vennik zal later in de vergadering nader
ingaan op dit onderdeel.
 
Groen
Er is veel werk verzet. Werkzaamheden aan de singels,
kappen van bomen, de borders langs het sportveld. Een
uitgebreid verslag hierover heeft ook in het laatste clubblad
gestaan.
 
Afval
Dit blijft een zorgpunt en puur een mentaliteitskwestie van
diverse personen. Het zal eenieder zijn opgevallen dat de
papierbak is weggehaald. Die zat of te vol waardoor het
papier alle kanten op waaide, of er werden zakken met
restafval in gegooid. Het bestuur heeft dit een tijdje aange
zien, maar blijkbaar kunnen sommige mensen niet lezen of

hier niet mee omgaan. Helaas zijn andere tuinders hier de
dupe van, want nu blijken de glasbakken ook volgegooid
te worden met restafval of er worden gewoon zakken naast
gezet. Ook ander glas dan flessenglas verdwijnt nog steeds
in de glascontainers. Het bestuur is vol verbazing en ver
ontwaardigd dat dit gebeurd.
 
Luuk Rietveld (T108) is van mening dat het wel tijd wordt
om een camera te plaatsen op kritieke plekken. Er ontstaat
dan de mogelijkheid om een aantekening te maken.
Meerdere leden blijken voorstander van deze optie.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur zich hierover zal
beraden.
 
Hek
De hekken zijn in 2016 onderwerp van gesprek geweest.
Het binnenhek is gezet met een kraan. Helaas hebben we
in de winter opnieuw problemen gehad met het slot aan de
binnenzijde door onzorgvuldige behandeling van het bevro
ren slot door een tuinder. Het automatisch buitenhek is ook
een aantal keer voorwerp geweest van vandalisme.
 
Bij diverse leden leeft ongenoegen over het vandalisme bij
de hekken. Kim Bindervoet (T118) is daarbij van mening
dat het hek dicht moet. Bureau Handhaving moet hierbij
betrokken worden.
De voorzitter antwoord dat het bestuur niet de mogelijkheid
heeft de hekken te sluiten tijdens het seizoen vanwege de
verplichte openstelling door de gemeente. In het wintersei
zoen mogen de hekken wel dicht.
 
Luuk Rietveld (T108) oppert de suggestie om voor het
buitenhek een drukknop te plaatsen aan de binnenzijde.
Op die manier kan het hek bij calamiteiten altijd eenvoudig
worden geopend. Wellicht voorkomt dat ook het vandalis
me.
De voorzitter zegt toe dat het bestuur nader onderzoek zal
doen voor deze suggestie.
 
Waterkwaliteit
De kroosvaren lijkt onder controle, maar we houden een
vinger aan de pols. Vorst zou moeten helpen, maar je weet
niet wanneer het weer opkomt.
 
Van Waternet is vernomen dat zij een ijkpunt voor het
waterniveau heeft vastgesteld dat van toepassing is voor
dit hele gebied. Zij monitoren regelmatig of het peil binnen
de begrenzing blijft van 5 centimeter (min/max).
 
AFAS
Voor het eerst in 2016 en nu ook in 2017 geschiedt de
facturatie via de Bond. Ook de ledenadministratie in AFAS
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is veel efficiënter. De verantwoording ziet er anders uit dan
andere jaren. De penningmeester licht dit later verder toe
tijdens de behandeling van de financiële cijfers.
 
Reglementen
De Bondsbouwcommissie en het Bondsbestuur hebben
vastgesteld dat er meer tijd nodig is voor het volledig upda
ten van het bouwreglement. Hierdoor kan het nog niet bij
voorjaarsvergadering van de Bond aan de orde zijn.
 
Winterbewoning
Er komt een nieuw reglement voor winterbewoning. Inci
denteel overnachten in de winter is niet mogelijk. Belang
rijke reden om hierop geen uitzonderingen te maken is dat
tussen de gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel in het
verleden afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken maken
het mogelijk om, ten behoeve van het tegengaan van
vandalisme en inbraken op de tuinparken, buiten het sei
zoen te overnachten. Hieraan zijn door de gemeente
strikte voorwaarden verbonden. Onder andere met betrek
king tot het maximaal aantal huisjes, om permanente be
woning te voorkomen. Hierdoor is het bestuur strikt gehou
den aan dit reglement en andere mogelijkheden zijn er niet.
Gezien onze ervaring met winterbewoning op De Een
dracht, zijn de secretaris en de voorzitter betrokken geweest
bij het overleg over de evaluatie van het oude reglement.
Uit dit overleg komt een nieuw reglement tot stand.
 
Winterseizoen
Helaas hebben we wat lekkages gehad. We blijven erop
hameren dat tuinders zelf verantwoordelijk zijn voor het
afsluiten van hun watermeter en het leegblazen van hun
leidingen. Doe je dit niet dan kan dit grote schade tot gevolg
hebben. Kosten worden doorberekend aan de tuinder die
de schade veroorzaakt.
 
Tuindossier
Het bestuur heeft een aantal bijzondere tuindossiers onder
handen gehad met twee ontruimingen tot gevolg. Het was
een intensieve periode voor het bestuur. Er was daarbij
sprake van een plezierige en effectieve samenwerking met
de Bond.
 
ARBO
De besturen hebben input geleverd voor een nieuw ARBO-
handboek. Naar verwachting zal dit handboek eind 2017
klaar zijn. Dit jaar volgen er trainingen voor de coördinato
ren. Er gelden veiligheidsvoorschriften tijdens het werk,
waar iedereen op moet letten.
 
Speeltuin
De metalen cirkels zijn weg. De plek is ingericht als avon

tuurlijke speelplek en er wordt veel gebruik van gemaakt.
De Bond is vanzelfsprekend gevraagd om deze te keuren
zoals we dat ook hebben gedaan bij de andere speeltoe
stellen. De keuring moet even wachten totdat de speeltuin
helemaal klaar is. Verzoek tot keuring is uitgezet bij de
Bond.
 
Werkuren
De voorzitter geeft een nadere toelichting op het bericht
van Johan van Schendel (zie ingekomen stukken). Johan
heeft een vraag gesteld over de niet gemaakte werkuren
en het voorstel gedaan om de boetes op te laten bouwen.
Afgelopen jaar is door het bestuur juist hard aan gewerkt
om de niet gemaakte werkuren om te zetten in arbeid. We
hebben meer aan de daadwerkelijke handen in het groen
dan aan het geld. Dit heeft ertoe geleid dat tijdens de
wintermaanden de meeste uren zijn ingehaald. Het bestuur
ziet daarom geen reden om een andere methode in het
leven te roepen voor die enkele hardnekkige tuinder.
Daarmee voert het bestuur wel een gesprek. Het moet
duidelijk zijn dat we een vereniging zijn. Bij het lid zijn van
een vereniging horen afspraken en verantwoordelijkheden.
Dat betekent dat we samen een opgave hebben om De
Eendracht te onderhouden. En dat betekent dat het bestuur
zich inzet om handen te (laten) gebruiken en niet de ver
antwoordelijkheid af te kopen.
 
4b. Vragen van de leden omtrent het beleid
Grind op de paden
Ed Koster (T234) vraagt of het bestuur nog het plan heeft
om grind op de paden aan te laten brengen.
Bestuurslid Paula Mol antwoord dat die aanpak zeker door
het bestuur gewenst is. De aandacht zal dan in eerste in
stantie gaan naar de slechte delen op het terrein, want de
paden zijn niet overal even slecht. Van belang is echter dat
eerst de paden vrij zijn van onkruid en bladeren, en dat
heggen goed gesnoeid zijn. Dan pas kan er grind op. Het
is wel een taak van de betreffende tuinders zelf om dit te
realiseren. Het is anders zinloos en te kostbaar om deze
werkzaamheden in gang te zetten.
Sandra Boogaard (T146) vraagt waarom er geen asfalt met
grind op de paden kan worden aangebracht.
De voorzitter antwoordt dat deze optie veel te kostbaar is.
 
Plannen voorterrein
Arie van Haeften (T123) vraagt of er ook plannen zijn om
het voorterrein af te ronden.
De secretaris (John van Geffen) antwoordt dat er verschil
lende opties binnen het bestuur circuleren. Het varieert van
het bedekken van de entree met stelconplaten, allerlei
andere vormen van bedekking, tot een entree met twee
rijen betonplaten waarover gereden kan worden daartussen
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afgewisseld met goed beloopbaar grind. Het lastige punt is
dat voor elke optie geldt, dat het tegelijk voldoende belast
baar moet zijn voor de zware vrachtwagens die gas of
spullen brengen of de containers ophalen. Het zijn allemaal
kostbare oplossingen die veel uitvoeringswerk vergen en
waarvoor het bestuur niet over een nacht ijs wil gaan. De
entree is wel ons visitekaartje.
Ed Koster (T233) vraagt zich af waarom er geen beton wordt
aangebracht bij de entree. Alle problemen zijn dan opgelost.
Kim Bindervoet (T118) deelt deze mening niet. Zij vraagt te
zoeken naar een duurzame oplossing die recht doet aan
het tuinpark.
 
Vrijwilligersmiddag
Arie van Haeften (T123) heeft een vraag over de middag
voor de vrijwilligers. Hij vond het een geslaagde middag die
goed verzorgd was. Een minpuntje dat hem ter ore is ge
komen is dat enkele medewerkers niet waren uitgenodigd.
De voorzitter antwoordt dat ook met de Ontspanningscom
missie is gesproken over de deelnemers. Het is jammer dat
er vrijwilligers onbedoeld niet zijn uitgenodigd. Het bestuur
pakt dit op.
 
Projectiescherm
Verder heeft Arie van Haeften (T123) vastgesteld dat de
hele winterperiode het projectiescherm stuk was en dat er
overal rommel is bijgegooid in de hoeken. De kaartclub
heeft er wel last van gehad.
Maurice Bindervoet (T118) stoort zich aan deze opmerkin
gen. Hij maakt Arie erop attent dat de gehele operatie aan
het clubgebouw op eigen initiatief is gedaan. Het vergt wel
tijd om alles op te knappen en de mensen moeten wel
beschikbaar zijn.
Arie Spooren (T228) verzoekt de voorzitter deze discussie
te stoppen. Het is heel gemakkelijk om  een oordeel te
hebben, maar hij verzoekt eenieder positief te denken als
er initiatieven worden ontplooid.
 
De voorzitter vervolgt het agendapunt.
 
Puin op stapelmuurtjes entree
Het valt Arie van Haeften (T123) op dat er steeds meer puin
wordt neergelegd op de muurtjes van het buitenparkeerter
rein.
Hierover is niets bekend bij het bestuur en de opmerking
wordt ter kennisgeving aangenomen.
 
Verbouwing en schoonmaak clubhuis
Over het clubhuis wil Arie van Haeften (T123) nog even
kwijt dat het wel mooi is geworden. Hij vindt het alleen
jammer dat zo laat is begonnen met de aanpak. Het clubhuis
hoort op 1 april helemaal schoon te zijn, ook de toiletten.

Hij vraagt rekening met elkaar te houden.
De voorzitter antwoordt dat veel moeite is gedaan om alles
tijdig klaar te hebben, te poetsen en te lappen. Pas als alles
echt klaar is, kan het clubhuis grondig schoongemaakt
worden.
 
Overhangende takken en padbreedte
Luuk Rietveld (T108) vraagt om de laancontrole nog eens
te attenderen op laaghangende takken en de breedte van
de paden.
De voorzitter antwoordt dat er regelmatig terugkoppeling
plaatsvindt met de laancommissie over de situatie op het
tuinpark. Duidelijk zichtbaar is dat er wel vooruitgang wordt
geboekt.
 
Heg naast duiker weggehaald
Marja Hogendorp (T169) is van mening dat er bij de duiker
naast haar tuin een stuk heg is weggehaald tijdens de
werkzaamheden.
De secretaris antwoordt dat hem dat niet bekend is. De
medewerkers van de betreffende hovenier hebben met een
duidelijke opdracht gewerkt. De insteek was de duikerge
bieden vrij te maken zodat daar altijd werkzaamheden
kunnen plaatsvinden. Hij zegt toe de situatie te bekijken en
navraag te doen.
 
5a. Financieel verslag 2016
De penningmeester krijgt het woord. Zij verwijst voor haar
bespreking naar de toegezonden bijlagen bij agendapunt
5a; de balans per 31-12-2016, de toelichting op de balans,
de reserves, de resultaten en begroting van 2016 met hun
specificaties. De Bond heeft een ander model gekozen
waaraan elk tuinpark gebonden is. De winkel en het club
huis zijn er nu ook in opgenomen.
De afronding van de begroting van 2016 stond voor de
penningmeester in het teken van het houden van een ‘gro
te schoonmaak’. Gebleken is dat er afschrijvingskosten nog
niet waren verwerkt die terugliepen tot het jaar 2006. Cor
rectieboekingen moesten wel worden gedaan. Fouten zijn
geconstateerd bij de ‘Activa’. De afschrijving van de debi
teuren leverde wel een negatief resultaat voor 2016 op van
bijna 17.000 euro. Alles is nu opgeschoond.
De penningmeester vraagt of er nog vragen bij de leden zijn.
 
Ron Kremer (T020) wil in het kader van de boekhouding
weten of de rente verdeeld wordt over de tuinen en hoe de
Bond daarmee omgaat.
De penningmeester antwoordt dat de Bond voor elk tuinpark
het bedrag stort waarop het recht heeft, ongeacht of de
contributie van de leden dan al binnen is. Het tuinpark kan
zo dus wel werken.
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Bestuur herbenoembaar
De voorzitter meldt vervolgens dat onze penningmeester
Patricia van der Haas volgens rooster nu aftreedt, maar wel
herbenoembaar is. Zij vraagt of de leden instemmen met
haar herbenoeming.
De leden gaan onder instemmend applaus akkoord.
 
Bestuurskandidaat
De voorzitter vraagt hierna aandacht voor Patrick van Uf
felen. Het bestuur draagt hem voor als kandidaat voor het
bestuur. Zij vraagt de leden akkoord te gaan met zijn be
noeming.
De leden gaan onder instemmend applaus akkoord met zijn
benoeming.
Patrick licht zijn benoeming toe. Hij dankt de leden voor het
in hem gestelde vertrouwen. Hij geeft aan dat zijn ambitie
binnen het bestuur niet ligt op het vlak van het ‘papier’. Zijn
hart gaat helemaal uit naar het onderhoud van het park, het
algemeen groen. Hij houdt van “handen in de grond”.
Ed Koster (T233) wil van Patrick wel weten hoe lang hij als
nieuw bestuurslid denkt nodig te hebben voor het afbouwen
van zijn tuinhuis.
Patrick antwoordt dat zijn huisje binnen 2 jaar wind en
waterdicht zal zijn.    
 
Kascommissie
De voorzitter geeft vervolgens de mutaties aan bij de kas
controlecommissie. Aftredend is Johan van Schendel; hij is
helaas afwezig. Hessel Zijlma was afgetreden en krijgt voor
zijn inzet een blijk van waardering. Dit zal Johan ook ten
deel vallen.
De leden Linda Maasdijk (T027) en Lex Spaans (T003) zijn
beschikbaar voor benoeming in de kascontrolecommissie.
De leden gaan hiermee onder applaus akkoord.
 
Oproep voor barvrijwilligers
De voorzitter doet nog een dringende, algemene oproep
aan de leden zich als vrijwilliger aan te melden bij Jeanette
Calbo voor hulp bij de bardiensten.
 
Voorts vraagt de voorzitter mandaat aan de leden om
verder te mogen zoeken naar leden voor het bestuur.
De leden gaan hiermee akkoord.
 
8. Voorgestelde wijzigingen in het HH-Reglement
De voorzitter geeft aan dat het bestuur voornemens was
het Huishoudelijk Reglement aan te passen op het onder
werp ‘geluidsoverlast’. Het bestuur wil dit onderwerp aan
houden en het moment aangrijpen om tegelijk een aantal
andere zaken in het reglement te moderniseren.
 

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn. Zij
verzoekt de leden aan te geven of na deze toelichting de
jaarcijfers 2016 van de afdeling zijn vastgesteld en dat de
vergadering daarmee decharge verleent aan het bestuur
van de afdeling.
De leden gaan met instemmend applaus akkoord dat aan
het afdelingsbestuur decharge wordt verleend.
 
5b. Verslag kascontrole
De penningmeester geeft aan dat met de kascontrolecom
missie is afgesproken dat zij een toelichting zal geven
aangezien de leden niet aanwezig konden zijn. Het verslag
van de kascontrole ligt ter inzage.
De commissie is van oordeel dat er goede plannen bestaan
voor de reserveringen. De commissie verzoekt wel een
meerjarenbegroting op te stellen. Voorts wil de commissie
duidelijke afspraken vastgelegd zien met het clubhuis.
De commissie gaat akkoord met de financiële verantwoor
ding van het bestuur over het jaar 2016.
 
6. Overdrachten 2016
Bestuurslid Wil Vennik krijgt het woord. Zij geeft aan dat er
22 overdrachten in 2016 hebben plaatsgevonden. Op 31
december van 2016 waren er geen tuinen meer beschik
baar. Nu kan worden vastgesteld dat er alweer 3 tuinen ter
overname aangeboden staan en dat er nog 8 tuinen bij gaan
komen. De taxaties daarvoor lopen.
 
Elke 3e zaterdag van de maand vinden er kennismakings
bijeenkomsten plaats waaraan aspiranten moeten deelne
men voordat zij zich kunnen aanmelden voor een tuin. Het
bestuur merkt ook dat de wachtlijst voor een tuin weer
toeneemt.
 
7. Benoemingen bestuurs- & commissieleden
Bestuur aftredend
De voorzitter meldt dat Wil Vennik volgens het rooster nu
zal aftreden. Zij is niet herbenoembaar. Als blijk van waar
dering voor haar inzet krijgt zij uit handen van de voorzitter
een set planten voor haar tuin.
Simone Grent was door omstandigheden al eerder genood
zaakt terug te treden uit het bestuur. Als blijk voor haar inzet
krijgt zij van de voorzitter een fraai bijenhotel voor haar tuin.
Simone bedankt de voorzitter. Zij deelt de vergadering mee
dat zij zich naar vermogen blijft inzetten voor het bestuur
en in elk geval actief blijft voor de redactie van het clubblad.
Hanneke van Tongeren kon door haar omstandigheden niet
bij de ledenvergadering aanwezig zijn. De voorzitter be
dankt haar voor haar inzet in het bestuur.
De leden danken de afgetreden bestuursleden onder in
stemmend applaus voor hun inzet.
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9a. Algemene Ledenvergadering van de Bond
De voorzitter attendeert erop dat de agenda en beschrijving
van de aankomende Algemene Ledenvergadering (ALV)
van de Bond op 10 juni 2017 is vermeld in de recente lente
uitgave 2017 van de Vroegop.
 
In elk geval zullen in deze vergadering de volgende kandi
daten voor benoeming in het Bondsbestuur voorgedragen
worden.
Het betreft:
• Bart Coppens, tuinder op Dijkzicht;
• Marjon Dekker, tuinder op De Groote Braak;
• Georgine Bom, tuinder op De Vijf Slagen.
De leden zijn positief over de benoeming van deze drie
nieuwe leden in het Bondsbestuur.
 
Het standpunt van de ledenvergadering over deze benoe
mingen zal ter kennisneming worden gegeven aan de Bond.
 
9b. Actualiteiten en agendapunten ALV
De voorzitter meldt voorts dat in de Algemene Ledenver
gadering van de Bond op 10 juni 2017 ook aan de orde
komt de benoeming van de nieuwe voorzitter. Het bestuur
van de Bond heeft Ralf Grevelink voorgedragen voor die
functie. De voorzitter vraag of de leden deze benoeming
kunnen ondersteunen.
De leden zijn positief over de benoeming van de nieuwe
voorzitter.
 

Het standpunt van de ledenvergadering over deze benoe
ming van de nieuwe voorzitter zal ter kennisneming worden
gegeven aan de Bond.
 
De voorzitter stelt vast dat er verder geen zaken meer aan
de orde zijn bij de agendapunten 9a en 9b.
 
10. Rondvraag
Marja Hogendorp (T169) zou graag nadere informatie willen
omtrent het artikel over houtkachels.
De voorzitter antwoordt dat al eerder door het bestuur bij
de Bond is aangedragen om in de op handen zijnde wijzi
ging van het Bouwreglement op te nemen dat een hogere
afvoerpijp voor houtkachels een vereiste is. Voorts is het
zaak om bij het stoken gebruik te maken van goed gedroogd
hout. Er mag geen gebruik worden gemaakt van papier. Als
er sprake is van ’rook’ vindt er geen goede verbranding
plaats.
 
10. Sluiting voorjaarsvergadering
Ed Koster (T233) bedankt het bestuur voor hun inzet en
dankt ook de vrijwilligers voor hun steun en inzet.
 
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 15.30 uur en
nodigt de aanwezigen uit voor de aansluitende borrel.
 
Notulen gemaakt door: John van Geffen

Rattenproblematiek
Op 20 mei 2017 was de voorjaarsvergadering. Tijdens deze vergadering is door de leden een voorstel goed
gekeurd met betrekking tot de aanpak van rattenoverlast. U kunt dit ook nalezen in de conceptnotulen in dit
clubblad en op de website. Het bestuur heeft dit voorstel ingediend na ontvangst van diverse aanhoudende
klachten van onze leden. Deze leden verzochten actie te ondernemen. De daadwerkelijke uitrol van de aanpak
heeft echter nog niet plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat vanuit de leden was verzocht eerst contact op
te nemen met Tigeno alvorens tot uitrol over te gaan.
 
Reden pauze aanpak
In de gesprekken die wij met het bestuur van Tigeno hebben gehad, blijkt dat zij overlast hebben, maar dat deze
beperkt is tot een aantal locaties. Zij hebben om een goed beeld te krijgen een inventarisatie gedaan onder de leden.
Zo kon een concrete aanpak worden gestart en kosten beperkt. Alvorens tot uitvoer te gaan, lijkt het goed deze
aanpak te volgen en de daadwerkelijke overlast op De Eendracht goed in kaart brengen. Naast de uitkomsten van
Tigeno hebben we de indruk dat de overlast ten opzichte van voorgaande jaren beperkt is. Als dat zo is, dan brengen
wij met de uitrol zoals we dit in het voorjaar voor ogen hadden, mogelijk onnodige kosten in rekening aan onze leden.
En dat willen we voorkomen.
 
OPROEP: Heeft u overlast van ratten? Meldt het ons!
Als u overlast van ratten op uw tuin ervaart, dan vragen wij u dit uiterlijk 15 oktober 2017 onder vermelding van uw
tuinnummer aan ons kenbaar te maken via een e-mail naar bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl, of via een
briefje in de brievenbus van het bestuur. De uitkomsten van deze inventarisatie zullen wij bij de najaarsvergadering
presenteren, indien nodig voorzien van een aangepast voorstel ten behoeve van de begroting 2018.
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Begripsbepaling
partner
Huwelijk
De bij de Bond geregistreerde
meerderjarige partner van een lid,
die een huwelijk met die partner
heeft gesloten of met die partner
door de ambtenaar van de burger
lijke stand een akte van registratie
van partnerschap heeft doen op
maken (= geregistreerde partner).

Samenlevingsovereenkomst
Gelijkgesteld met een geregi
streerde partner is de meerderjari
ge partner van een lid - beiden
ongehuwd en geen familie in de
eerste graad tot elkaar - die ten
overstaan van een notaris een
samenlevingsovereenkomst heb
ben gesloten, die is ingeschreven
in het partnerregister.

Gezamenlijke huishouding
Gelijkgesteld met een geregi
streerde partner is de meerderjari
ge partner van een lid - beiden
ongehuwd en geen familie in de
eerste graad tot elkaar - die een
gezamenlijke huishouding voeren

Baggeren 2017
Dit jaar wordt er op vier zaterdagen gebaggerd volgens het volgende rooster: 21 oktober, 28 oktober, 4 november
en 11 november 2017. Het baggeren vindt uitsluitend plaats tussen 09.00 uur en 13.00 uur. U kunt zich dan
melden aan de achterzijde van het bestuursgebouw waar wij uw naam noteren en u een baggeremmer kunt mee
nemen. Na afloop brengt u de emmer weer schoon retour zodat een ander er weer gebruik van kan maken. Het staat
iedereen vrij het moment te kiezen binnen deze data en tijden om het werk te doen.
 
Let op: elke tuinder is eenmaal per jaar verplicht zijn deel van de sloot te baggeren en op een diepte van 60 cm te
brengen in het midden van de sloot. U kunt dit eenvoudig vaststellen met de markering op de stok. Als u helemaal
niet baggert kan het bestuur u een sanctie opleggen.

Overlijden
Als een lid komt te overlijden, dan heeft
de partner het voorkeursrecht bij de
overname van de tuin. Een partner
moet wel op het tuinregistratieformulier
(huurcontract) staan bijgeschreven.
Dat is over het algemeen goed gere
geld als een contract na 31 januari
2009 is aangegaan, waarbij lid en
partner hebben getekend. Mocht zich
een overlijdensgeval voordoen van
iemand die vóór 31 januari 2009 al als
lid ingeschreven stond, dan kan de
partner van zijn of haar voorkeursrecht
gebruik maken als hij of zij voldoet aan
de begripsomschrijving van een part
ner. Hij of zij hoeft dan niet persé als
partner ingeschreven te staan. Is ie
mand na verhuur van de tuin partner
geworden, dan wordt er goed aan ge
daan om men op het tuinregistratiefor
mulier te laten bijschrijven.
 
Kinderen & ouders
Kinderen en ouders van een lid (of van
de partner van het lid), of een meerder
jarig kind van het lid (of van de partner
van het lid) kunnen zich ook een voor
keursrecht verwerven voor de tuin van
het lid.

Zij moeten zich dan wel laten inschrij
ven als aspirant bij de Bond van Volks
tuinders en kunnen pas van hun voor
keursrecht gebruik maken als ze ten
minste één jaar ingeschreven staan.
 
Broers & zussen
Voor broers en zussen geldt dat zij
alleen een beroep kunnen doen op het
voorkeursrecht als zij aantoonbaar
twee jaar op één en hetzelfde adres
woonachtig zijn en een gezamenlijke
huishouding vormen. Voor hen geldt
dan hetzelfde voorkeursrecht als voor
partners.
 
Geen voorrang
Kennissen en L.A.T. relaties voldoen
niet aan de gereglementeerde bepalin
gen met betrekking tot het voorkeurs
recht en kunnen dan ook niet bij voor
rang in aanmerking komen voor de tuin
van het lid, met wie zij deze relatie
hebben. Zij kunnen zich het beste laten
inschrijven als aspirant. Zodra zij bo
venaan de wachtlijst staan, kunnen zij
op basis daarvan de tuin overnemen
van het lid, met dien verstande dat
relaties die wel aan het voorkeursrecht
voldoen, te allen tijde ook dan voorrang
hebben.

Uitgelicht: voorkeursrecht
We krijgen als bestuur wel eens vragen hoe het zit met de tuin als een partner
komt te overlijden of dat het mogelijk is dat bijvoorbeeld een kind een tuin
overneemt. Hierover staat een en ander opgenomen in het afdelingsregelement
van de Bond van Volkstuinders bij artikel Artikel 3 - Voorkeursrecht partner,
ouders en kinderen. Hieronder lichten we een en ander toe.
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Herfstagenda 2017
Oktober      

Zo 22 okt 13.00u Start wintercompetitie klaverjassen 

November      

Wo 1 nov   Start winterseizoen  

Za 18 nov 14.00u Najaarsvergadering clubhuis

Komt u ook?
Najaarsvergadering 18 november!
 
Tijdens deze vergadering komen alle leden weer bijeen voor een aantal
onderwerpen; de begroting voor 2018, maar u hoort bijvoorbeeld ook wat
de inventarisatie van de rattenoverlast heeft opgeleverd (zie pag. 14). En
uiteraard hoort het bestuur ook graag weer van u; welke ideeën heeft u voor
de vereniging of voor de Bond?

De volledige agenda ontvangt u volgende maand per mail of post.
Amendementen kunnen tot uiterlijk vrijdag 3 november 2017 schriftelijk bij
het afdelingsbestuur worden ingediend.
Vragen voor de rondvraag kunnen schriftelijk vooraf aan de vergadering bij
het bestuur worden ingeleverd.
 
Bent u verhinderd, dan kunt u een medetuinder machtigen om uw ideeën
tijdens de vergadering aan te dragen (zie formulier hieronder).
 
Na afloop drinken we graag samen een borreltje van 't huis!

Machtigingsformulier
Hierbij geeft ondergetekende:    

Naam:                                                             Tuinnummer:                   

Last en volmacht aan:    

Naam:                                                             Tuinnummer:                   

Om voor en namens hem/haar de op 18 november 2017 te houden afdelingsvergadering van Volkstuinpark De
Eendracht bij te wonen, en om voor en namens hem/haar te stemmen en mee te werken aan het nemen van be
sluiten, en verder al datgene te doen en na te laten wat de gemachtigde in het belang van de volmachtgever
gunstig en nodig acht.

Plaats:                                                     

Datum:                                                     

Handtekening:                                                     

 

 

Winterklaverjas

2017

Zondag 22 oktober

Zondag 5 november

Zondag 19 november

Zondag 3 december

Zondag 17 december 'Kerstklaverjas'

2018

Zondag 7 januari

Zondag 21 januari

Zondag 4 februari

Zondag 18 februari

Zondag 4 maart

Zondag 18 maart

Zondag 25 maart 'Paasklaverjas'

Van oktober tot en met maart
vindt de wintercompetitie plaats,
om de week op zondagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur in het clubhuis
van het tuinpark. Elke speelmid
dag ontvangen de tien beste spe
lers en de slechtste speler een
prijs. Ook wordt er een kleine tom
bola gehouden. De wintercompe
titie wordt op de laatste dag afge
sloten met een gezellige middag.
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Hoe staat het
met de paden?
Op zaterdag 23 september 2017
vond een eindcontrole van de
paden plaats. Het bestuur is langs
alle tuintjes gelopen om de staat
van de paden en de situatie met
het grind in kaart te brengen. Daar
bij is de checklist voor de laancon
trole als leidraad genomen.
 
Op pagina 14 in het vorige clubblad
heeft het bestuur een actie aange
kondigd om de paden netjes te
maken en daarmee een lading
grind te winnen. We hebben een
lijst in het raam van het bestuurs
gebouw gehangen met daarop de
tuinen die in aanmerking komen
voor extra grind. Van harte gefeli
citeerd met uw prijs! :)
 
Staat uw tuin niet op de lijst en bent
u van mening dat u ook extra grind
zou moeten krijgen, dan vragen wij
u dit uiterlijk 15 november 2017
aan het bestuur door te geven. De
situatie wordt dan nogmaals be
oordeeld. Afhankelijk van het weer
wordt het grind dan in het eerste
kwartaal van 2018 geleverd. Roodborst

Ingezonden: Frans van der Feen
 
Een bolle veer vol honger,
een spiegel op zijn borst
en als geen vogel ooit
zo weinig agressief.
 
Dik en dunpotig hipt,
zijn snavel kort en stijf,
de roodborst zich zijn mi-
nuskule voedsel toe.
 
Je vindt zijn lichaam nooit
dood in een heg alleen,
en paren heeft geen struik,
geen tak hem ooit zien doen.
 
Bron: Enkele Gedichten
(Chr.J. van Geel)

Checklist laancontrole
Pad
• Jouw helft van het pad is vrij van begroeiing
• Er zijn geen overhangende takken (lager dan 3,5) boven het pad

Heg
• Er is een heg langs het pad aanwezig
• De heg is geknipt
• Alle begroeiing onder de heg is verwijderd
• De heg is niet hoger dan 80 cm (indien netjes geknipt; max. 100 cm)
• De heg is niet te breed; er is vrije doorgang voor tractor en hulpdiensten

Toegang tuin
• Er is een naar binnen draaiend hek (in goede staat) aanwezig
• Het tuinnummer en achternaam tuinder zijn goed zichtbaar vanaf het pad

Tuin
• De tuin is vrij van afval/grofvuil
• De tuin is niet verwilderd

Slootkant
• De slootkant is vrij van afval/grofvuil
• De beplanting op de slootkant is niet hoger dan 30 cm

Appeljam
'Marmellata di mele'
 
Schil 2 kg appels en verwijder de klokhuizen. Bestrijk de appels met het
(gezeefde) sap van 2 citroenen om ze niet te laten verkleuren.
 
Rasp de appels in een steelpan, voeg de 1 kg rietsuiker en 4 eetlepels
water toe en laat alles 2½ uur op laag vuur pruttelen; roer vaak.
 
Schep de jam in warme, gesteriliseerde glazen potten, laat alles afkoelen,
sluit de af en bewaar ze op een koele, droge plaats.
 
Bron: De Zilveren Lepel

  © inkylines
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Volkstuinhuisregels
Onderhoud individuele volkstuin
Als tuinder heb je de vrije hand om te kiezen welke bouwsels
je plaatst en welke beplantingen je op je tuin aanbrengt,
zolang ze passen binnen de voorschriften.
Voor het bouwen of wijzigen van een bouwsel heb je
een ondertekende goedkeuring nodig van de bouwcom
missie en/of de bondsbouwcommissie. Bouwsels zijn o.a.
een tuinhuis, schuur, kweekkas, broeibak, gereedschaps
kist, schutting, pergola, gaskist, zonnepaneel, accukist of
(schotel)antenne.
Voor het kappen van een boom of struik heb je een kap
vergunning nodig als hij op 1.30 m hoogte een stamomtrek
heeft van minimaal 31 cm. Een kapvergunning vraag je aan
via het bestuur.
Je zorgt voor onderhoud en vernieuwing van je bouwsels,
beplantingen, aangrenzende paden, hagen, sloten, sloot
kanten en beschoeiingen. Je tuin is vrij van rommel en
vuilnis, en mag niet verwilderd zijn.
De tuinen worden regelmatig gecontroleerd door de bouw-,
tuin- en laancommissie.
 
Werkuren algemeen werk
Alle tuinders werken vrijwillig 24 uur per jaar mee aan het
algemeen onderhoud van het tuinpark. De meeste tuinders
doen dit door in het openbaar groen aan de buitensingels
of het middenterrein te werken.
Aan het begin van het seizoen ontvang je dan een rooster
met de zaterdagen waarop je wordt verwacht (van 9.00 tot
12.00 uur). De helft (12) van je werkuren doe je voor 1 juli,
de andere helft na 1 juli.
Als een werkdag niet uitkomt, dan mag je deze in overleg
met de tuincommissie op een andere dag inhalen. Je mag
de werkuren ook door een vervanger laten uitvoeren. Via
tuincommissie@volkstuinpark-de-eendracht.nl kun je een
ruiling aanvragen of een vervanging doorgeven. Niet ge
werkte uren worden in rekening gebracht à € 25 per uur.
Ben je een tuinder ouder dan 70 jaar, en ben je tenminste
vijf jaar tuinder op De Eendracht, dan krijg je vrijstelling van
je werkuren.
 
Collectief onderhoud sloten
In het najaar worden de sloten gezamenlijk door alle tuin
ders onderhouden. Dat betekent baggeren, ongewenst
groen in en om de sloten verwijderen en waterplanten
verzorgen.
 
Waterverbruik
Elk seizoen neem je in de maand juli de stand van je wa
termeter op en geef je deze uiterlijk 31 juli schriftelijk door
aan het bestuur. Wanneer je de watermeterstand niet
doorgeeft riskeer je een boete.

Fietsen op het tuinpark
Kinderen tot 7 jaar en tuinders met een ontheffing van het
bestuur mogen van 1 mei t/m 31 augustus stapvoets op het
tuinpark fietsen. Ontheffingen gelden voor één seizoen en
kunnen op basis van een recente medische verklaring
worden aangevraagd. Van 1 september t/m 30 april mag
iedereen stapvoets over het tuinpark (brom)fietsen. Motor
rijden op het tuinpark is niet toegestaan.
 
Geluidsoverlast beperken
Van 1 september t/m 30 april is het gebruik van explosie
motoren gedoogd/toegestaan. Van 1 mei t/m 31 augustus
is het niet toegestaan explosiemotoren in gebruik te heb
ben, behalve op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
en op zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Op vier
zaterdagen wordt het gebruik van explosiemotoren ge
doogd van 9.00 tot 17.00 uur, te weten: 13 mei, 10 juni,
8 juli, 12 augustus 2017. Probeer het geluidsoverlast op
deze momenten zo kort mogelijk te houden.
 
Slapen op de volkstuin
Wil je overnachten in je tuinhuis, dan geef je dit bij de start
van het tuinseizoen door aan het bestuur. De bouwcom
missie controleert of je tuinhuis (nog) voldoet aan de veilig
heidsnormen. Zonder tegenbericht is alles in orde en mag
je er blijven slapen. Logees zijn welkom, als je zelf ook blijft
slapen.
In de wintermaanden zijn 4 tot 10 tuinhuisjes bewoond door
tuinders. Wil je hiervoor in aanmerking komen, lever dan
uiterlijk 1 september een aanvraagformulier in bij het be
stuur. Dit kun je vinden op de website, evenals de voor
waarden voor winterbewoning.
 
Huisdieren
Honden en katten zijn welkom en vrij op de eigen tuin, maar
moeten daarbuiten aangelijnd worden.
 
Adreswijzigingen
Geef je adreswijziging schriftelijk door aan het bestuur
onder vermelding van tuinnummer, naam, adres, telefoon
nummer en e-mailadres.
 
Volkstuin opzeggen en tuinhuis verkopen
De procedure voor het verkopen van je tuinhuis begint met
het schriftelijk opzeggen van je lidmaatschap bij het bestuur
door middel van een opzegformulier. Deze kun je vinden
op de website (bij informatie) of ophalen bij de bestuurszit
ting. Je beplantingen en bouwsels worden vervolgens ge
taxeerd door de tuintaxatiecommissie en de bouwtaxatie
commissie. Eventueel moet je nog enkele aanpassingen
doen aan je volkstuin en/of tuinhuis, voordat het te koop
wordt aangeboden op het bestuursraam en op de website.
Meer info over de verkoopprocedure vind je op de website.
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Er was eens een spin die wou verhui
zen. Ze keek eens in het rond en vond
een appelboom. Tussen twee takken
kon ze mooi een web maken: haar
nieuwe huis. Een dunne draad kwam
uit het achterste van haar spinnenlijf
en ze begon te weven. Eerst op en
neer, op en neer, op en neer. En daar
na rond en rond en rond. Het web was
klaar. Maar... de kleur beviel haar he
lemaal niet. Gewoon grijs. "Kijk," dacht
de spin, "die appel daar, die is mooi
rood." En ze riep: "Hé, appel! Hoe kom
je aan die mooie rode kleur?" En de
appel antwoordde:
 
"Ik weet niet hoe...
en ik weet niet waarom.
Dingen gebeuren gewoon.
Dat is wat ik weet."
 
Dit antwoord hielp de spin niet echt om
haar web een andere kleur te geven.
Ze was teleurgesteld en keek naar
beneden. En wat zag ze daar? Groen
gras. Prachtig groen. Dus de spin
maakte een lange dunne draad en liet
zich zakken. Heeeelemaal omlaag
totdat ze met haar voeten in het gras
stond. "Zeg gras, hoe ben jij zo prach
tig groen geworden?" vroeg de spin.
En weet je wat het gras antwoordde?
 
"Ik weet niet hoe...
en ik weet niet waarom.
Dingen gebeuren gewoon.
Dat is wat ik weet."
 
Dit antwoord beviel de spin helemaal
niet. Ze kon er helemaal niets mee om
haar huisje, het spinnenweb, een
beetje kleuriger te maken. Maar, wat
rook ze daar? De spin volgde met haar
kleine spinnenneus de geur en kwam
al gauw bij een paarse bloem. "Oh, wat
een fantastische kleur is dat," dacht de
spin. "Hé, bloem! Hoe ben je zo mooi
paars geworden?" Maar de bloem wist
het niet en zei:

 
"Ik weet niet hoe...
en ik weet niet waarom.
Dingen gebeuren gewoon.
Dat is wat ik weet."
 
Verdrietig dat niemand haar kon hel
pen om haar huis een mooi kleurtje te
geven, strompelde de spin terug naar
de boomstam. En daar, onderaan de
stam, lag een pompoen. Hij lag te sla
pen. De pompoen was fel oranje.
"Wauw!" dacht  de spin, "dat is een
geweldige kleur. Was mijn web maar
zo mooi oranje..." Met zijn kleine spin
nenhandjes schudde hij de pompoen
wakker. "Hé, jij daar, pompoen, vertel
me eens waar je dat mooie fel oranje
vandaan hebt?" Langzaam opende de
pompoen zijn ogen en met een slape
rige stem zei hij:
 
"Ik weet niet hoe...
en ik weet niet waarom.
Dingen gebeuren gewoon.
Dat is wat ik weet."
 
Je kunt je wel voorstellen, hoe de spin
zich voelde. Het was een lange dag
geweest. Eerst verhuizen. Dan kennis
maken met alle nieuwe buren. Het was
tijd om naar bed te gaan. Langzaam
en moe kroop de spin omhoog langs
de boomstam, terug naar haar spin
nenweb. Maar terwijl ze zo omhoog
kroop, keek ze omhoog en zag ver
boven zich de helderblauwe hemel. De
spin was diep onder de indruk. Wat een
bijzonder mooie kleur blauw was dat.
Dus ze klom omhoog naar de bovenste
tak, naar het hoogste twijgje en het
allerhoogste blaadje. Daar zette ze
haar spinnenhandjes aan haar mond
en riep zo hard als ze kon: "Hallo daar,
blauwe lucht! Hoe kom je aan je mooie
blauwe kleur?" 

Eerst hoorde ze niets... maar toen, heel
zachtjes... kwam er van heel ver een
stem, die zei:
 
"Ik weet niet hoe...
en ik weet niet waarom.
Dingen gebeuren gewoon.
Dat is wat ik weet."
 
De spin werd nu werkelijk heel boos.
Niemand kon haar helpen! Kwaad en
mopperig ging ze rechtstreeks terug
naar haar nieuwe huis. Het duurde een
poosje voor ze echt kon slapen.
 
Die nacht begon het te regenen. Het
regende en regende, zonder eind.
Alles werd kletsnat. De spin, het spin
nenweb, alles. Toen de volgende mor
gen de regen eindelijk ophield en de
spin wakker werd, moest ze zich flink
uitschudden om van het water af te
komen. Precies op dat moment kwam
de zon op en haar zonnenstralen
schenen dwars door de waterdruppels
in het spinnenweb. Want het web hing
natuurlijk ook vol druppels. En waar de
zon door de druppels scheen, zag je
duizenden kleine regenboogjes in het
spinnenweb. Wat een prachtig gezicht
was dat. Het spinnenweb had nu alle
kleuren van de regenboog: rood, oran
je, geel, groen en blauw. 
 
En ook de appelboom werd wakker, zo
vroeg in de morgen. En de appelboom
zag al die kleuren in het kleine web van
de spin. De appelboom was zo ver
baasd over die kleurenpracht en vroeg:
"Zeg spin, hoe heb jij al die kleuren in
je spinnenweb gekregen?" En weet je,
de spin wist het echt niet. Ze snapte er
niets van. En ze zei:
 
"Ik weet niet hoe...
en ik weet niet waarom.
Dingen gebeuren gewoon.
Dat is wat ik weet."
 
Bron: babboes.nl

18



Faciliteiten

(april t/m oktober)  

Buitenhek 08.00 - 22.00 uur

Binnenhek Zolang de zon op is

(november t/m maart)  

Buitenhek 09.00 - 17.00 uur

Binnenhek Altijd achter je sluiten

Alleen winterbewoners 22.00 - 06.00 uur

(april t/m oktober)  

Dagelijks Geopend

(april t/m oktober)  

Woensdag 19.00 - 20.00 uur

Zondag 16.00 - 17.00 uur

(april t/m oktober)  

Ochtend 07.00 - 10.00 uur

Avond 19.00 - 22.00 uur

 
OPENINGSTIJDEN TOEGANGSHEKKEN

 
 
OPENINGSTIJDEN KLEIN GROENAFVAL

Proefproject: tuinders kunnen op elk gewenst
moment hun groenafval inleveren.
 
OPENINGSTIJDEN HUISVUIL

 
 
SPROEIEN MET LEIDINGWATER

(april t/m oktober)  

Woensdag    19.00 - 20.00 uur

Zaterdag 10.30 - 12.30 uur

(november t/m maart)  

Zaterdag 10.30 - 11.30 uur

(januari & december) Gesloten

(februari t/m november)  

Woensdag     19.00 - 20.00 uur

Zaterdag 12.30 - 15.00 uur

Werkwijze:

1. Koop een coupon in de tuinwinkel.

2. Reserveer een rit bij een chauffeur
    (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).

3. Betaal met de coupon.

Chauffeurs:  

Mariet van Ittersum 06-11126133 (coördinatie)

Rosie Finnegan 06-21400635

Frans van Hulst 06-22240282

Annuska Kooij 06-52375406

Marcel Postema 06-41990571

Cor Vennik 06-12131732

OPENINGSTIJDEN TUINWINKEL

 
 
BEZORGSERVICE TUINWINKEL

De tractor bezorgt niet tijdens schoolvakanties
en officiële feestdagen.
 
 
VERHUURSERVICE TRACTOR

Het huren van de tractor is niet mogelijk in het weekend,
tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen.
 

 

Bestuurszittingen
Van april t/m oktober zijn elke eerste dinsdag van de maand minimaal twee bestuursleden van 19.00 tot 20.00 uur
aanwezig in het bestuurskantoor. Ook de bouw- en taxatiecommissie is dan aanwezig.
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EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

Sander Doorenspleet 06-41702521 tuin 100

Katja Michael 06-16774573 tuin 100

George Petrovai 06-24393550 tuin 158

Patty Schouten 06-48174110 tuin 139

Erik Wirken 06-31696976 tuin 044

Tips bij calamiteiten:
• Blijf kalm en denk na voordat u handelt.
• Schat de ernst van de situatie in.
 
URGENTIE HOOG:
• Bel 112.
• Meld locatie en soort ongeval, uw naam en telefoonnummer.
• Waarschuw en informeer EHBO en/of buren.
• Laat de hulpdiensten door iemand opvangen en de weg naar het ongeval wijzen.
 
URGENTIE LAAG:
• Alarmeer EHBO.
• Indien niet aanwezig, maar wel hulp nodig: bel politie 0900-8844 of uw huisarts.
 
Overige tips:
• Volg de instructies van de hulpdiensten en EHBO op. Blijf hoffelijk.
• Zorg dat u weet wie de EHBO-ers zijn en op welke tuin ze te vinden zijn. Noteer hun telefoonnummers.
• Hang de lijst met EHBO-ers van De Eendracht op een handige plek.
• Op het tuinpark is een defribrillator aanwezig. Hij hangt in de gang aan de voorkant van het bestuursgebouw.
 
EHBO-ers:

Indien onbestelbaar: Volkstuinpark De Eendracht. Joris van den Berghweg 4, 1067 HS Amsterdam


