Nieuwsbrief - Juli 2016
Beste leden van De Eendracht,
Zoals u ziet geen zomeruitgave van het clubblad, maar een nieuwsbrief. De reden
hiervoor is dat het bestuur van de Eendracht momenteel door persoonlijke
omstandigheden de creatieve handen te kort komt om zo’n mooi clubblad te maken.
We vinden het uiteraard wel belangrijk om u over diverse onderwerpen te
informeren, dus vandaar deze tijdelijke oplossing. Als bijlage treft u het
conceptverslag van de voorjaarsvergadering. Ik wens u veel leesplezier!
Marieke van der Linden | voorzitter

Watermeterstand uiterlijk 31 juli
doorgeven!!
Vergeet u niet uw stand van uw watermeter
door te geven. Dit kan uiterlijk tot 31 juli 2016.
U kunt dit doorgeven via de mail, of met een
briefje in de brievenbus van het bestuur.
Hebben wij niet op tijd uw meterstand
ontvangen? Dan riskeert u een boete!

Slot automatisch hek
Er waren klachten over de werking van het
automatische hek. Het cilinder in het paaltje
werkte niet naar behoren. Gebleken is dat
zand de boosdoener is en slijtage van de
cilinder heeft veroorzaakt. We bestellen
nieuwe sleutelcilinders en hopen dat daarmee
het euvel weer is verholpen.

Klachten onderhoud algemeen groen
De afgelopen periode heeft het bestuur diverse klachten ontvangen over het onderhoud van ons volkstuinpark.
Klachten over de hoeveelheid onkruid en overhangende takken maar ook over de actie die vervolgens genomen is
om het gewillige groen aan te pakken.
Onderhoud
De klachten over het onderhoud hebben we met een afvaardiging van de tuincommissie besproken. Samen zoeken
we naar een langdurige oplossing en bekijken per week waar de extra aandacht naar uit moet gaan. Bij de klachten
die wij ontvingen wordt ook vaak de schuld gegeven aan het Natuurlijk Tuinieren. Dit is een onterechte
beschuldiging en niet de reden waarom paden en andere delen van het park vol staan met onkruid. De situatie die is
ontstaan heeft vooral te maken met de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers om dit groeizame groen aan te
pakken. Daarnaast hebben we helaas wat materiaalpech gehad, waardoor de brander lange tijd niet bruikbaar was.
We proberen met alle hulp van de tuincommissie het groen aan te pakken. Wilt u een extra handje helpen? Dat kan
natuurlijk altijd! Meldt u zich dan op zaterdag om 8.45 uur bij de tuincommissie. Wilt u op een andere dag een extra
handje helpen? Stuur dan een berichtje naar bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl of via een briefje in de
brievenbus.
Extern bedrijf
Daarnaast heeft een beroepshovenier een aantal werkzaamheden gedaan. Dit was in eerste instantie om de singels
goed doorgankelijk te maken voor hulpdiensten. Door de overhangende takken dreigde dit op sommige plaatsen
een probleem te worden. Daarnaast zijn er ook langs het evenementenveld snoeiwerkzaamheden uitgevoerd om
andere groenwerkzaamheden te vergemakkelijken. Hierdoor krijgt in onze ogen de zomerploeg wat lucht en een
welverdiend steuntje in de rug. Door deze werkzaamheden kunnen de werkuren op zaterdag beter ingevuld worden
op de singels en het entreegebied.
Het niet uitvoeren van werkzaamheden betekent dat de situatie uit onze vingers glijdt. We maken dan geen vrienden
op het park. We hebben echt veel positieve reacties ontvangen op de inhaalslag. Helaas ontvingen wij toch ook
negatieve berichten. De negatieve reacties hadden betrekking op het (moment van) snoeien en het gebruik van
apparatuur. We wilden de werkzaamheden voor de start van de schoolvakantie afronden. De aard van de
werkzaamheden was dusdanig dat hiervoor gespecialiseerd apparatuur nodig was. Het is vervelend dat sommige
tuinders dit als overlast hebben ervaren. Bij de klachten werd ook zorg geuit over het snoeien van hazelaars. Het
beroepshoveniersbedrijf heeft ons hierin geadviseerd en heeft aangegeven dat een zomersnoei beter is. Op basis
van dit advies menen wij oprecht te hebben gehandeld.
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Cirkels verwijderd
Tijdens de afdelingsvergadering is een dringende oproep gedaan om de stalen cirkels bij het speelterrein te
verwijderen, dit vanwege de veiligheid van de spelende kinderen. Het bestuur heeft hier gehoor aan gegeven
en de cirkels verwijderd.
Laan- en slootkantcontroles
Er wordt in het seizoen nog één maal gecontroleerd. Dit is op zaterdag 6 augustus.
100 jarig bestaan Bond van Volkstuinders
Volgend jaar staat de BVV 100 jaar en dat wordt
gevierd. De opgerichte jubileumcommissie is op
zoek naar foto’s en verhalen van tuinders om hier
voor het jubileum iets moois van te maken. Zie
hiervoor ook de Vroegop of de website van de
bond: www.bondvanvolkstuinders.nl
Parkeerterrein
Op het parkeerterrein staan diverse objecten die
daar niet horen te staan, zoals bijvoorbeeld een
caravan en diverse aanhangers. Het bestuur heeft
inmiddels, met hulp van de wijkagent en leden,
actie genomen voor het verwijderen van de
caravan. Bent u eigenaar van een aanhanger? Het
verzoek is deze te verwijderen.
Het parkeerterrein is openbaar en hiervoor gelden
dezelfde regels als in het reguliere openbare
terrein.
Daarnaast vragen wij u
aandacht voor het
parkeren op het
buitenparkeerterrein. Er
wordt regelmatig langs de
waterkant geparkeerd, ook
als er nog voldoende plek
elders op het
parkeerterrein is. Het langsparkeren belemmert
een goede doorgang van de parkeerplaats met
alle mogelijke schade tot gevolg. We snappen dat
het soms best druk is, dus als u uw auto parkeert,
zorg er dan voor dat er nog voldoende ruimte
overblijft om met een auto te passeren.
(Incidentele) winterbewoning
Tijdens de afdelingsvergadering is een oproep
gedaan om de mogelijkheid tot incidenteel
winterbewoning aan te kaarten bij de bond.
Hiervoor is een brief namens het bestuur van de
Eendracht aangeboden tijdens de
bondsvergadering. Echter door de loop van de
vergadering is deze brief niet behandeld. Wel is in
een terugkoppeling hierop aangegeven dat de
Bond bezig is om het reglement van
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winterbewoning aan te passen. We verwachten
hier na de zomer nader bericht over. Het bestuur
heeft besloten de brief met betrekking tot
incidentele winterbewoning per reguliere post aan
het bondsbestuur te versturen. We houden u op de
hoogte van het verloop.

Onderteken de petitie behoud
volkstuinparken
Op woensdagmiddag 15 juni 2016 vond op
het stadhuis van Amsterdam de
raadscommissie Ruimtelijke Ordening
plaats waarin gesproken is over Koers
2025. In Koers 2025 worden verschillende
locaties aangewezen voor mogelijke
woningbouw in Amsterdam. De tuinparken
Ons Buiten en Amstelglorie zijn twee van
deze locaties. Naast vertegenwoordigers en
bezorgde tuinders van deze parken heeft
Okke Peijters namens de Bond van
Volkstuinders ingesproken en een
hartstochtelijke pleidooi gehouden om af te
zien van woningbouw op de volkstuinparken
van Amsterdam. Dit pleidooi is op de
website van de Bond te lezen.
Op deze middag werd ook door tuinpark
Amstelglorie bekendgemaakt dat er een
petitie is gestart waarin aan de
gemeenteraad van Amsterdam verzocht
wordt Amstelglorie te behouden. Inmiddels
hebben meer dan 6.000 personen deze
petitie ondertekend. De Bond van
Volkstuinders en het bestuur van De
Eendracht ondersteunen deze petitie
uiteraard van harte en verzoekt al zijn leden
en sympathisanten deze petitie mee te
ondertekenen. Help mee onze
volkstuinparken te behouden! De petitie
vindt u hier: https://petities.nl/petitions/geenwoonwijk-op-tuinpark-amstelglorie

Samenstelling bestuur
Tijdens de laatste afdelingsvergadering heeft Ludo
afscheid genomen als bestuurslid. Zijn functie als
vicevoorzitter wordt overgenomen door Paula Mol.
Werkzaamheden duikers
Wij zijn voornemens in elk geval de sloten bij de
duikers te gaan baggeren om de doorstroming te

waarborgen. Boven de duikers gaan wij ervoor
zorgen dat de onderbroken hagen worden hersteld
en de tuinen ter plekke worden afgesloten zodat
we er altijd bij kunnen. We onderzoeken nog of
alle sloten dit najaar gebaggerd gaan worden of op
een ander moment in het winterseizoen vanwege
de bijzondere groei van exoten in de sloten.

Veilig werken!!
In de maand juli heeft een vertegenwoordiging van het bestuur een bijeenkomst
bijgewoond rondom het Arbobeleid bij volkstuinparken. Een tweede bijeenkomst
volgt eind juli. Na deze bijeenkomsten volgen ook specifieke bijeenkomsten voor
de Arbo-adviseurs op de tuinparken. Het bestuur vraagt vooruitlopend op de
acties die volgen via deze nieuwsbrief alle leden extra aandacht voor het veilig
werken op de tuin. Tijdens het maken van de werkuren is het verplicht om goede
beschermingsmiddelen zoals goede schoenen en handschoenen te gebruiken.
Maar ook de veiligheid van onze leden tijdens bijvoorbeeld diverse evenementen
is van groot belang. Het bestuur zal na deze bijeenkomst diverse acties samen
met de Arbo-adviseurs oppakken.

Activiteiten juli en augustus

Zondag 31 juli

12.00 - 21.00 uur

Volleybaltoernooi

Woensdag 3 augustus

14.00 uur

Lampion knutselen

Zaterdag 6 augustus

17.00 uur

Thema avond

Zondag 7 augustus

17.00 - 23.00 uur

Franse avond

Woensdag 10 augustus

Lampion optocht

Zondag 14 augustus

12.00 - 21.00 uur

Zeskamp

Zaterdag 20 augustus

20.00 uur

Super Bingo

Elke dinsdagavond

20.00 uur

Kaarten en biljart

Elke donderdagavond

20.00 uur

Knutselclub

Elke vrijdagavond

20.00 uur

Klaverjassen

Elke zaterdagmiddag

12.00 uur

Knutselclub voor kinderen
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Concept notulen afdelingsvergadering - censuur
Notulen afdelingsvergadering Volkstuinpark De Eendracht, 21 mei 2016
Ter vaststelling in de afdelingsvergadering op zaterdag 19 november 2016
Aantal aanwezige (gemachtigde) leden volgens de presentielijst: 50 tuinders (+ 3 machtigingen)
Afdelingsbestuur: Marieke van der Linden (voorzitter), Patricia van der Haas (penningmeester), Ludo Smeets
(vicevoorzitter), John van Geffen (tweede secretaris), Hanneke van Tongeren (tweede penningmeester),
Paula Mol (algemeen bestuurslid) en Wil Vennik (algemeen bestuurslid).
1. OPENING VOORJAARSGADERING
Om 14.00 uur heet de voorzitter, Marieke van der Linden, de aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder
bondspenningmeester Ralf Grevelink. Verder de leden van verdienste.
De voorzitter doet enkele huishoudelijke mededelingen:
- Voor deze vergadering is de vaste microfoonman niet beschikbaar. Ludo Smeets zal rondgaan met de
microfoon voor vragen en opmerkingen uit de zaal. Als je iets wil zeggen, noem je duidelijk je naam en
tuinnummer.
- De geplande tijden zijn onze richtlijn voor agendapunten en er is een korte pauze tussendoor.
- Rondvragen graag op papier inleveren in de pauze; beantwoording geschiedt aan het einde van de
vergadering zonder verdere discussie.
- Respectvol en gepast vergaderen met tolerantie naar elkaar; de bar blijft tijdens de vergadering gesloten
(alleen koffie/thee). Aansluitend volgt de voorjaarsreceptie waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd
met twee drankjes gratis van de vereniging.
- De vergadering wordt opgenomen als back-up voor de notulen; die opname wordt gewist als de notulen
zijn goedgekeurd.
In de afgelopen tijd zijn overleden:
Mevrouw J. van de Nesse-Jouvion, tuin 232.
Mevrouw M.J.H. van Lent, tuin 157.
Mevrouw Groen, echtgenote van de heer K.V. Groen, tuin 010.
Ter nagedachtenis houden we een minuut stilte.
2a. VASTSTELLEN NOTULEN
Notulen tekstueel
De voorzitter vraagt of de notulen tekstueel een correcte weergave zijn van de vergadering.
Volgens (T108) ontbreekt in de tekst op p.4 waarvan de stand wordt opgenomen. Het moet ‘van de
watermeter’ zijn. Wordt verwerkt.
(T123) vraagt wat wordt bedoeld met ‘Volkstuinhuisregels’. De voorzitter legt uit dat hiermee wordt gedoeld op
de regels uit o.a. het huishoudelijk reglement. Voorts wil hij weten hoe hij het woord ‘zonnedak’ moet lezen.
De voorzitter antwoordt dat hiermee wordt verwezen naar de discussie uit de najaarsvergadering omtrent het
voorstel dat naar de bond is gestuurd om een afdak te mogen plaatsen. Daarvoor is de benaming gekozen
van ‘zonnedak’.
Naar aanleiding van de notulen
(T123) wil weten of hij nu reacties mag geven over het beleid van het bestuur. Omtrent de waterkwaliteit is hij
van mening dat wij het zelf moeten vaststellen en een begin en eindmeting meting moeten doen. Veder heeft
hij vragen over de beschrijvingsbrief van de Bond, vragen over het binnenhek en de stalen cirkels op het
grasveld.
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De voorzitter geeft aan dat het beleid en de punten aan de orde komen bij punt 6 van de vergadering.
(T228) is het ermee eens dat er punten ingebracht kunnen worden, maar is niettemin van mening dat het
zaak is de vergaderregels in acht te nemen. Het bespreken van het beleid van het bestuur is wel een ander
punt dan bespreking van de notulen.
Met de gemelde correcties worden de notulen van de afdelingsvergadering vastgesteld, onder dank aan de
Frans van der Feen.
2b. VASTSTELLEN AGENDA
Bij agendapunt 8 ‘Samenstelling bestuur & commissies’ wordt toegevoegd het rooster van aftreden. Er kan
alvast gemeld worden dat Ludo Smeets aftreedt. Hij is niet herbenoembaar. Voorts treden af Simone Grent en
John van Geffen. Beiden zijn herbenoembaar voor de periode van drie jaar.
Arie Spooren vraagt of rekening is gehouden met het feit dat bepaalde bestuursleden niet tegelijk kunnen
aftreden. De voorzitter bevestigt dat hiermee rekening is gehouden. Het wordt straks bij het agendapunt nader
toegelicht.
De agenda wordt verder vastgesteld volgens het concept zoals dat op 31 maart 2016 is toegezonden.
3. MEDEDELINGEN BESTUUR
Er zijn afmeldingen ontvangen van:
(T222), (T239), (T181), (T217).
Wegens persoonlijke omstandigheden heeft Simone Grent een break en zich afgemeld. John neemt de
honneurs waar.
Avondvierdaagse
Op 1 juni komt de avondvierdaagse weer langs op het tuinpark. Het zal de laatste keer zijn want de
organisatie stopt.
Geluidsoverlast komt op de najaarsvergadering terug.
4. ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015
De voorzitter verwijst naar het jaarverslag 2015 en geeft een korte toelichting bij de onderwerpen zoals
iedereen dat heeft kunnen lezen, namelijk:
-

Nieuw afdelingsbestuur
Nieuwe tuinders (21)
Natuurlijk tuinieren (3 stippen)
Groen
Waterkwaliteit
Besluiten afdelingsvergadering
▪ Het voorstel over de geluidsoverlast komt terug op de najaarsvergadering. Het doel is het opnieuw
vaststellen van de wijziging van het Huishoudelijk Reglement.
▪ Het voorstel tot wijziging van het Reglement Bouwvoorschriften om een ‘Zonnedak’ als een ‘bouwsel’
aan te kunnen merken. Het voorstel van de afdeling is aangedragen bij de Bondsbouw- en
taxatiecommissie. Het bestuur heeft nog geen terugkoppeling gehad of het als een wijziging wordt
opgenomen. Naar verwachting volgt eind 2016 meer duidelijkheid.
▪ Het kruiwagenbeleid is in uitvoering genomen, de kruiwagenplek is verplaatst en bebording is
geplaatst. Het handhavingsbeleid bedoelt om langdurig en willekeurig plaatsen te ontmoedigen van
kruiwagens wordt waar nodig opgepakt.
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-

AFAS
BTW kwestie BVV (loopt nog)
Winterbewoning
De aanvraag voor winterbewoning is aangescherpt. Ralf licht toe dat bij de winterbewoning verschillende
belangen door elkaar lopen. De gemeente streeft ernaar te voorkomen dat er permanente bewoning
plaatsvindt. Anderzijds is tijdens het winterseizoen de beveiliging op het tuinpark wel belangrijk. De vraag
is opgekomen wat te doen als wordt vastgesteld dat tuinders 3 drie jaar achtereen hun tuinhuis in de
winter bewonen. Het is lastige materie waarbij de bond ernaar streeft om vóór augustus 2016 eruit te zijn.
De gedachten gaan uit naar bijvoorbeeld één jaar winterbewoning toe te staan en het volgende jaar niet.
(T123) is van mening dat het bestuur zelfstandig moet kunnen besluiten.
De voorzitter geeft aan dat het Huishoudelijk Reglement verlangt dat zowel het bestuur als de bond hun
toestemming moeten geven voor nachtverblijf. Het bestuur is onder voorwaarden op zich niet tegen
incidentele overnachtingen in het winterseizoen.
(T123) vraagt wat wordt bedoeld met ‘incidenteel’.
De voorzitter antwoordt dat men niet ongevraagd, maar ook niet onbeperkt overnacht.
(T123) deelt de mening dat overnachten wel gemeld dient te worden, maar is van mening dat niet alles
door de bond besloten moet worden.
(T108) geeft aan dat hem bij communicatie met het bondskantoor is opgevallen dat men daar kennelijk
wel ruimte laat aan het bestuur om te beslissen. Al jaar en dag is het een gebruik dat tuinders rondom het
paasweekend willen verblijven op de tuin.
De voorzitter benadrukt dat het bestuur niet tegen incidenteel overnachten is. (T123) heeft het correct
aangevraagd, maar het bestuur was gehouden het standpunt van het bondsbestuur in acht te nemen en
de aanvraag, maar ook van anderen, niet te honoreren. Het bestuur wordt enerzijds door de leden
gevraagd de regels te handhaven en anderzijds er ruim mee om te gaan. Zij nodigt de leden uit een
voorstel in te dienen als men wil overnachten.
(T044) vraagt wat het bestuur doet als er mensen ’s nachts slapen in de winter.
De voorzitter antwoordt dat bestuursleden dan optreden en naar binnengaan teneinde het overnachten
direct te beëindigen.
(T228) wil een reactie geven op het verloop van de discussie. Hij wijst erop dat de vereniging De
Eendracht onderdeel is van het overkoepelend orgaan van de Bond Van Volkstuinders. Voor het orgaan
zijn regels opgesteld waaraan de aangesloten verenigingen zich moeten houden en een hoofdbestuur om
daarop toe te zien. In die zin handelt het bestuur correct.
Volgens (T123) is het nu nog niet duidelijk wanneer het overnachten wel of niet is toegestaan.
De voorzitter benadrukt nogmaals dat er een voorstel voor overnachten in het winterseizoen ingediend
kan worden als de leden vinden dat het bestuur iets moet kunnen doen.

-

Compensatie niet-gewerkte uren & watermeterstanden
Ontruiming tuin
Opknapbeurt bestuursgebouw & winkel
Communicatie per e-mail & actueel nieuws op de website
Vacatures

5a. FINANCIEEL JAARVESLAG 2015
De penningmeester krijgt het woord. Zij verwijst naar de gepresenteerde cijfers van de balans en de
resultatenrekening 2015, de toelichting op de balans en de financiële jaarverslagen van de Kantine &
Ontspanning en de Inkoop 2015 en vraagt of de leden nog een nadere toelichting willen hebben. Er is geen
behoefte aan een verdere toelichting.
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5b. VERSLAG VAN DE KASCONTROLE
De penningmeester meldt dat het verslag van de kascontrolecommissie door omstandigheden verlaat wordt
toegestuurd. Het bestuur heeft de jaarrekening goedgekeurd. De verklaring van de kascontrole commissie en
de goedkeuring van het bestuur zullen met de concept notulen worden nagezonden. Ter informatie geeft zij
voorts nog aan dat vele betalingen van tuinders nog via de afdeling zijn verricht. Zij roept op dit voortaan
vooral via de bond te doen. Op de factuur staat alle informatie daarvoor vermeld.
5c. VASTSTELLEN BALANS EN RESULTATENREKENING 2015
De voorzitter verzoekt de leden aan te geven of na deze toelichting de jaarcijfers 2015 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.
PAUZE
De voorzitter schorst de vergadering omstreeks 14.40 uur voor de pauze. Zij wijst erop dat eventuele
rondvragen nu schriftelijk ingediend kunnen worden en aan het eind van de vergadering beantwoord worden.
De voorzitter heropent de vergadering om 15.00 uur.
6. BELEID VAN HET AFDELINGSBESTUUR VOOR 2016
De voorzitter memoreert dat eind vorig jaar in de najaarsvergadering de voornemens voor 2016 zijn
gepresenteerd. Zij zal aan de hand van een presentatie een toelichting geven over de stand van zaken bij de
activiteiten.
Lex Spaans zal een nadere toelichting geven voor het beleid van de Inkoop
Alexander Six geeft namens de zomerploeg een toelichting op de groene plannen voor 2016.
Beleid bestuur 2016
Functie- en taakverdeling
De voorzitter geeft aan dat de functies binnen het bestuur zijn verdeeld. Vaste contactpersonen zijn
aangewezen voor de commissies. De EHBO is weer op volle sterkte, evenals de personele bezetting van
de laancommissie.
-

Digitale communicatie
Op het gebied van de communicatie kan gemeld worden dat de website van de vereniging ook voor de
mobiele telefoon beschikbaar is gekomen. Noodzakelijke formulieren zijn nu digitaal beschikbaar en
nieuw op de website is het item ‘actueel’. Hier worden nieuwsberichten geplaatst. Het streven is om alle
beschikbare informatie vanuit de commissies ook op de website te plaatsen. Qua communicatie heeft een
meerderheid van de leden gekozen voor de digitale berichtgeving. Voor de andere leden die niet daarvoor
hebben gekozen wordt vanzelfsprekend de berichtgeving via de post verzorgd. Het nieuw vormgegeven
clubblad is onderdeel daarvan.

-

AFAS, de implementatie is goed verlopen, het systeem is in gebruik en werkt naar behoren.

-

Vergroten saamhorigheid & betrokkenheid
Op het vlak van saamhorigheid valt nog wel een slagje te maken. De vereniging heeft veel leden maar het
blijft lastig om tuinders te motiveren buiten de verplichte uren iets te doen. Voorbeeld daarvan is de
bemensing van de bar. Het blijft vrijwilligerswerk maar het is heel waardevol voor de vereniging.

-

Lusten & lasten
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Op het gebied van de ‘lusten & lasten’ valt een tendens te bespeuren naar een toenemende
onbekendheid met de bestaande regels. Zij spoort de leden aan nog eens de reglementen goed door te
nemen.
-

Gezelligheid
In het kader van rust en gezelligheid valt ook een nieuw initiatief van ouders te prijzen voor een
kindermiddag. Van de grond is gekomen dat kinderen op zaterdag tussen 12.00 en 13.00 uur
gebruikmaken van het clubgebouw en met elkaar creatief bezig kunnen zijn. Het voornemen is dat verder
uit te breiden in het clubgebouw als een plaats van samenkomst voor het delen van informatie, zoals
bijvoorbeeld voor het houden van workshops.

-

Het voorterrein
Bij de herinrichting van het voorterrein valt op dat er toch een ‘cultuur’ aanwezig is waar goede en onjuiste
handelwijzen samengaan, vooral op het gebied van het huishoudelijk afval en het afvoeren van
groenafval. Te gemakkelijk wordt afval naast de perscontainer geplaatst of verkeerd groenafval, zoals
boomstammen en grote takken gedumpt in de groencontainer. Het raakt zo snel vol en het afvoeren kost
veel geld.

De leden en het beleid
(T108) is van mening dat er gerust een forse boete gegeven mag worden voor het storten van vuil. Hij
verwacht dat men het dan nooit meer zal doen.
De voorzitter wijst erop dat mensen ook gerust aangesproken mogen worden.
(T199) heeft geen probleem om een boete op te leggen. Hij betwijfelt of alleen aanspreken zal helpen. Hij ziet
meer in elkaar steunen om het te voorkomen.
(T118) pleit ervoor om een persoon bij de groencontainer op te stellen.
(T199) wijst erop dat dat deze persoon zich dan wel voor 40 weken beschikbaar moet stellen; je hebt anders
veel mensen nodig.
(T061) is voorstander om informatiever te beginnen en een bord te plaatsen wat wel / niet in de
groencontainer mag worden gedaan. De aanwezigen betwijfelen of dit zal helpen.
(T118) stelt zich beschikbaar om toezicht te houden bij de groencontainer.
De voorzitter dankt haar voor het aanbod.
(T123) heeft een aantal punten omtrent het beleid van het bestuur dat hij aan de orde wil stellen. Hij krijgt het
woord.
Hij is van mening dat de stalen ringen op het grasveld bij het clubgebouw gevaarlijk zijn voor kinderen. Zij
kunnen aan de scherpe randen verwondingen oplopen. Extra beplanting rondom en in de cirkels met
hortensia’s zou een oplossing kunnen zijn. Er moet wel actie worden ondernomen.
Voorts vraagt hij om actie op zijn e-mailbericht aan het bestuur om het binnenhek te repareren.
Verder is hij van mening dat het entree pad slecht is behandeld. Hij vindt het een “schande”. De mensen die
het hebben gedaan hebben er geen verstand van.
Hij meldt dat hij ervoor heeft gepleit nog een extra datum voor de laancontrole in te voeren. Hij vraagt waarom
dat niet is gedaan. Het park ziet er niet uit.
e
John van Geffen (2 secretaris) licht toe dat het punt van een extra datum zeker is overwogen. Het probleem
van elke laatste datum is echter de handhaving. Vorig jaar is gebleken dat die laatste datum te laat was
gesteld. Het gevolg was een beperkte tijd waarin tuinders hun zaken op orde kunnen krijgen. Vanaf 1 oktober
zijn veel tuinders al weg. Dit heeft ertoe geleid dat in overleg met de laancommissie is gekozen de data te
vervroegen met gevolg dat waarschuwingen die zijn gedaan in 2015 gehandhaafd konden worden in 2016.
Na de laatste datum, dit jaar nu vroeg in augustus, is er voldoende tijd om te kunnen handhaven.
(T108) zou het op prijs stellen als ook de breedte van de paden gehandhaafd kan worden.
De voorzitter antwoordt dat daarvoor helaas geen maten zijn. De laancommissie let wel op de vrije doorgang
voor karren en hulpdiensten. Zij vervolgt haar toelichting.
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Groenplannen
Speeltuin
De toestellen op het speelterrein zijn aan een nadere inspectie onderworpen. Het thans bestaande
materiaal is Arbo-technisch goedgekeurd. Wel zijn bepaalde toestellen aan vervanging toe of zullen
verplaatst worden. Er is door een groep ouders een tekening gemaakt voor een nieuwe speeltuin, de
sponsoring is besproken en er is een brainstormsessie geweest. De bevindingen worden in een plan
meegenomen voor de herinrichting van het gehele gebied. Het thema is: ‘veilig spelen’.
Natuurvriendelijke oever
Bij de opknapbeurt van het clubgebouw is van de gelegenheid gebruik gemaakt een bescheiden proef te
doen achter het clubgebouw voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. In het gebied moest de
beplanting waaronder drie grote hazelaars verwijderd worden om het repareren van de stapelput en de
aanleg van nieuwe afvoeren mogelijk te maken. Het weghalen van de grote hazelaars bleek een redelijk
eenvoudige klus dat zonder enige schade aan de oever is geklaard.
Kapvergunning
De voorzitter roept de leden op om ook bij twijfel niet te schromen contact te zoeken met het bestuur als
voor een boom een kapvergunning gewenst is. Een tuinder heeft dit model gedaan en de aanvraag is in
samenspraak met het bestuur voorspoedig gelopen.
De Inkoop
De voorzitter geeft Lex Spaans het woord voor een toelichting op de cijfers van de Inkoop. Met verwijzing
naar de cijfers licht Lex toe dat de omzet lager is als gevolg van lagere marges. Zo is bijvoorbeeld de
gasverkoop afhankelijk van de gasprijs per fles. Deze is gedaald van € 26,- naar € 21,-. Hij dringt er bij de
leden op aan voorzichtig te zijn met het inleveren van gasflessen. Gebleken is dat flessen niet worden
dichtgedraaid bij het inleveren. Het explosiegevaar is dan zeker aanwezig. Hij heeft verder geen
opmerkingen. De leden ook niet.
Groene plannen 2016
De voorzitter geeft vervolgens Alexander Six van de zomerploeg het woord voor een toelichting op de groene
plannen voor 2016.
Alexander licht aan de hand van een presentatie toe dat dit jaar een omzetting heeft plaatsgevonden. Er zijn
nu 7 vaste mensen voor elke singel die de groepen begeleiden die werken op die singels. De insteek is dat
het geen ‘moetje’ is en wel ‘leuk’ moet worden. Het bestuur heeft ook een groenoverleg gestart waarin de
zomerploeg kan deelnemen en de expertise van de mensen van het natuurlijk tuinieren, de bomen en de
laancommissie kan worden ingebracht.
De aanplanting op het voorterrein, waaronder boerenjasmijn, geurende rozen, vuurdoorn en Oost-Indische
kers, is in gang gezet. Voor de invulling van de cirkels bij de speeltuin kan naar zijn idee gemakkelijk groenten
worden geplant, zoals boerenkool. Het is eenvoudig in onderhoud.
Bij de nieuwe groenstroken langs de tuinen wordt gewerkt aan de hand van een aantal thema’s, zoals
natuurwaarde, bodemsoort en onderhoudsvriendelijk. Zo is bij de nieuwe stroken langs de tuinen 016 en 049
gestreefd naar de aanleg van Zeeuwse hagen, aangevuld met vaste planten en bodembedekkers. Ook bij de
singels wordt gewerkt met thema’s. Voor de Dijksloot geldt het thema: ‘bloemenweide’, voor de Graswal:
‘bloeiende struiken’, voor de Voorgrift: ‘grote struiken’ en voor de Bremsingel het thema: ‘bosrand’.
Hij geeft aan dat leden hun vragen en ideeën kunnen mailen. De zomerploeg vindt het leuk om in gesprek te
gaan. Hij dankt de leden voor hun aandacht. De leden bedanken met applaus.
Volgens (T118) zijn er meer leuke ideeën voor de cirkels. Zij deelt de mening dat de cirkels nu niet veilig zijn.
Daaraan moet direct iets gebeuren. Ook is zij van mening dat het grasveld regelmatig gemaaid moet worden,
ook bij de bankjes. Het licht er nu niet netjes bij.
(T108) wil weten tot waar het voorterrein strekt.
Alexander antwoordt dat het voorterrein tot het binnenhek gaat. Op het buitenterrein worden niettemin
mensen uit de ploegen ingezet om werkzaamheden te doen in het groen.
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(T108) is van mening dat het zonde van de tijd is daar mensen in te zetten. Het behoort niet tot het tuinpark.
Zij kunnen veel beter ingezet worden rondom de kantine. Daar is sprake van verwaarlozing.
7. ACTUALITEITEN EN AGENDAPUNTEN VOORJAARSVERGADERING VAN DE BOND
De voorzitter geeft Ralf Grevelink het woord. Ralf meldt de aanwezigen dat er een aantal grote thema’s
spelen waar het hoofdbestuur bij betrokken is.
Nieuwbouw
Eén thema is het bouwen van nieuwe huizen. De gemeente Amsterdam speelt een grote rol want zij wil
70.000 nieuwe huizen bouwen. In juni komt een nota van de Raad aan de orde waarin de koers tot 2025
wordt uitgestippeld.
In de nota volgt een aanwijzing van gebieden voor de bouw van de huizen. Die gebieden omvatten ook
bestaande tuinparken. Het tuinpark De Eendracht en de Tuinen van West komen er niet in voor. Het is
gunstig voor het tuinpark dat het natuurlijk tuinieren tot motto heeft verheven. Wel komen erin voor OuderAmstel, Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer. Het achterliggende havengebied met veel industrie moet
allemaal weg. Daar staan 30.000 woningen gepland met twee parken als buffer ervoor. Er is veel commotie.
De gemeente is de verhuurder en kan binnen één jaar de huur opzeggen. Ook wordt er gekeken naar
Amstelglorie en Ons Buiten of er woningen gebouwd kunnen worden. Bij de Provincie merkt men het
wantrouwen tegen de plannen. Het hoofdbestuur zet in om de tuinparken erbuiten te laten zeker de parken
die meerdere stippen van natuurlijk tuinieren hebben. Het hoofdbestuur wil met de gemeente in gesprek
blijven vanwege het afwegen van belangen. De bond is strijdbaar; zij doet ook mee in de Commissie
Ruimtelijke Ordening. De voorzitter van De Eendracht neemt deel aan het beraad.
Btw
Bij het thema ‘Btw-plichtigheid’ is eindelijk beweging te melden. Bij de Dienst Belastingen is een grote
reorganisatie gaande waardoor het maken van afspraken niet mogelijk was. Nieuwe contactpersonen zijn
aangesteld waar opnieuw bezwaren zijn ingediend. In juni volgt een gesprek. Tevens wordt een ander traject
ingezet. De Btw materie is lastig. Het levert in principe weinig op voor de Belastingen. Nadere berichtgeving
zal volgen.
De voorzitter dankt Ralf voor deze nuttige informatie.
De voorzitter stelt vervolgens de beschrijvingsbrief van de Bondsvergadering aan de orde zoals dat is
verschenen in de extra editie van de Vroegop, jaargang 27, nr. 98, lente 2016. Zij vraagt of er onderwerpen
zijn om mee te geven aan de afgevaardigden voor behandeling op 11 juni 2016.
(T123) verzoekt het onderwerp ‘incidenteel overnachten’ tijdens het winterseizoen aan de orde te stellen bij
de bond.
De voorzitter zegt toe dat het bestuur het onderwerp voor de afgevaardigden zal voorbereiden.
8. SAMENSTELLING BESTUUR & COMMISSIES
Samenstelling bestuur
Met verwijzing naar het getoonde rooster van aftreden meldt de voorzitter dat rekening is gehouden met het
blijvend kunnen vervullen van de belangrijke functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Ludo
Smeets treedt dit jaar af en is niet herbenoembaar. Wel blijft hij zich inzetten voor het tuinpark. Als dank voor
zijn inzet overhandigen Marieke en Wil onder applaus hem een ‘kleinigheid’.
Simone Grent en John van Geffen treden in 2016 af als secretaris respectievelijk tweede secretaris na hun
eerste benoeming in 2015. Zij zijn beiden herbenoembaar voor drie jaar. Patricia van der Haas treedt als
penningmeester af in 2017 en is dan herbenoembaar. Wil Vennik zal ook in dat jaar aftreden maar is niet
e
herbenoembaar. Hanneke van Tongeren treedt als 2 penningmeester af in 2018 en is herbenoembaar. Paula
Mol treedt af in 2018 en is ook herbenoembaar.
De voorzitter, Marieke van der Linden, meldt dat zij in 2015 is herbenoemd en in 2018 zal aftreden. Zij stelt
vast dat het bestuur nu uit zeven personen bestaat. Vanwege het evenwichtig verdelen van de taken wil het
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bestuur wel op zoek naar een mogelijke opvulling. Zij vraagt de vergadering ‘vrij mandaat’ om dat onderzoek
te mogen doen.
De vergadering stemt in met het verzoek.
Vacatures
De voorzitter meldt dat er dringend behoefte is aan de vervulling van de vacature voor Arbo-coördinator. Bij
de Waterleidingcommissie is ook een vacature wegens het vertrek van Monny Litjens. Ook bij de
kascontrolecommissie is er een vacature. Zij zal Marianne de Boer vragen of zij bereid is.
Op dringend verzoek van de barcoördinator worden ook vrijwilligers gevraagd zich aan te melden die zich
buiten de reguliere werkuren willen inzetten bij de bar.
(T228) meldt dat hij interesse heeft in het werk van de Arbo-coördinator. Hij heeft dan wel behoefte aan een
cursus op dat terrein.
De voorzitter is verheugd met deze vervulling van de vacature. Zij zegt toe de aanmelding bij de bond
aanhangig te zullen maken.
9. RONDVRAAG
De voorzitter beantwoordt de rondvragen zoals die schriftelijk zijn aangereikt in de pauze.
-

(T118) vraagt of het winterseizoen op 1 oktober of 1 november ingaat.
De voorzitter meldt dat het winterseizoen formeel ingaat op 1 oktober maar dat het tot nu toe stilzwijgend
wordt verlengd tot 1 november. Voor de aanvraag van de winterbewoning is het wel zaak dat de aanvraag
uiterlijk 15 augustus bij het bestuur binnen is. Het verzoek wordt daarna voorgelegd aan de bond. Zij
besluiten of het definitief akkoord is. Kinderen zijn niet toegestaan.

-

(T044) meldt dat er veel overlast is van ratten. Zij vraagt welke acties het bestuur wil ondernemen.
De voorzitter wijst erop dat op de website van de gemeente diverse tips beschikbaar zijn. Vanuit het
bestuur zullen we nader contact opnemen met instanties.

-

(T002) vraagt wat er aan de hand is met de sloot achter zijn tuinhuis.
Hanneke van Tongeren heeft zich verdiept in de materie en geeft een toelichting. Er is sprake van een
uitheemse kroosvaren. Het is een exoot waar de gemeente ook veel last van ondervindt. Er is contact
gezocht met een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwijderen van kroosvaren. Er volgt nog nader
onderzoek waarbij ook Waternet en een ecoloog zal worden betrokken.
Volgens (T123) is het zinvol een nieuw N.A.P. aan te vragen. Zijns inziens schommelt de hoogte van het
waterpeil te veel.

-

(T199) vraagt wat er gaat gebeuren met de gaten in de hagen bij de duikers. Ook vraagt hij om actie voor
de oude caravan die op de buitenparkeerplaats staat en de rode auto zonder nummerborden. Hij vraagt
voorts om actie tegen tuinders die te weinig uren maken. Hij doet het voorstel een oplopende boete van €
25,-, € 45,- en € 60,- te geven afhankelijk van het aantal niet gewerkte uren.
De voorzitter antwoordt dat voor de hagen in principe gedacht wordt aan een structurele oplossing.
Bezien zal worden welke tijdelijke oplossing kan worden geboden. Voor de caravan en de rode auto is al
contact gelegd met de buurtregisseur. Nader info zal nog volgen. Het voorstel voor de boetes zal nader
worden onderzocht.

-

(T169) is van mening dat er een probleem was de tuinen in orde te hebben bij de eerste controle van de
laancommissie. De vaste momenten waren niet beschikbaar. Hij heeft wel internet maar had niet de
beschikking over een uitdraai of clubblad. Het voorstel is het clubblad toe te sturen als de vraag zich
aandient.
De voorzitter antwoordt dat voldoende exemplaren beschikbaar zullen zijn als de vraag er ligt.
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-

(T123) vraagt de geluidsoverlast op zaterdag te beperken.
De voorzitter antwoordt dat de termijn voor de overlast op zaterdag is benoemd. Voor extra zaterdagen is
binnen de afdelingsvergadering een besluit genomen. De extra zaterdagen zijn in het clubblad vermeld.

TOT SLOT
(T228) bedankt het bestuur voor de inzet. Hij spreekt in het bijzonder zijn waardering uit over de wijze waarop
het bestuur de vereniging weer uit het dal heeft weten terug te krijgen.
10. SLUITING VOORJAARSVERGADERING & AANSLUITENDE BORREL
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 16.05 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Zij nodigt
de aanwezigen uit voor de aansluitende voorjaarsreceptie met borrel.

John van Geffen, notulist
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