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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Het is al weer lente!
Het tuinseizoen is begonnen.
Geholpen door het zachte weer is de natuur al
flink op gang.
Op onze tuin hebben we hebben de inhoud van
de compostbak verspreid.
Hierdoor hebben we ruimte gemaakt voor het
verse groenafval.

Zoals jullie kunnen zien is er hard gewerkt op De Eendracht in de wintermaanden.
De projectgroep Natuurlijk Tuinieren heeft al veel bereikt.
Verder in het clubblad lees je meer.
De volgende afdelingsvergadering is op 10 mei om 14.00 uur.
Aansluitende toasten we met elkaar op het nieuwe tuinseizoen.
Ik hoop dat je komt.

Ik wens jullie allemaal een fijn tuinseizoen.

Op zaterdag 5 april hebben dertig tuinders de groenstroken Zuid. (Ringsloot) beplant, door
het clubblad heen vindt u foto’s die hiervan gemaakt zijn.
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Jaarverslag 2013 van het bestuur
2013 Begon voor onze tuinen niet prettig: het was heel koud!
Velen van ons vonden het ook niet leuk, maar onze planten en struiken hadden het echt
moeilijk.
Gelukkig kwam er later toch meer boven de grond dan waar we bang voor waren geweest.
We konden weer zien wat we het jaar ervoor allemaal hadden gedaan, en gingen vrolijk
verder met het verbeteren van ons volkstuinpark. Er is weer hard gewerkt en dat is te zien!

Tuinen van West
Het project Tuinen van West, dat we samen met ons stadsdeel, de Bond en de tuinparken
Tigeno en Osdorp uitvoerden, is in 2013 geopend. De nieuwe wandelroute is klaar, en er
staan mooie en duidelijke borden aan alle ingangen waardoor wandelaars kunnen zien wat
voor moois hen op onze tuinen te wachten staat.
De entree moet nog voltooid worden, maar we kunnen in ieder geval de auto’s op een veel
betere manier kwijt dan tot nu toe. Al heeft dat uiteindelijk nog heel veel moeite gekost.
Het wachthuisje, de zitjes bij de kantine, de speeltuin, de bloembakken, het oogst allemaal
veel lof.

Natuurlijk Tuinieren
Het project Natuurlijk Tuinieren is door een daarvoor opgerichte groep tuinders voortvarend
aangepakt en de resultaten zijn op vele plekken te zien.
Veel tuinders hebben zich aangesloten bij de activiteiten, zij werken hard aan de
verbeteringen die zij gezamenlijk bedenken en wij hopen dat veel van hen de nieuwe kennis
ook op hun eigen tuin gaan toepassen.
Het wordt mooier, efficiënter en het milieu vaart er wel bij!

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers doen – naast de verplichte werkuren - heel veel voor ons tuinpark.
Vrijwel alles op de tuin, zowel werk als ontspanning, wordt gedaan door onze tuinders zelf.
Dat maakt het mogelijk om de tuinen financieel bereikbaar te houden voor alle soorten
burgers. Veel mensen hebben het moeilijk als gevolg van de crisis en een volkstuin geeft
betaalbare mogelijkheden tot recreatie, frisse lucht, beweging en gezond eten, in prettige
onderlinge verhoudingen. Dat moeten we behouden en dat kan alleen als we met ons allen
daaraan bijdragen.
Het contact tussen vrijwilligerscommissies en het bestuur is in 2013 intensiever geworden.
Naast de gesprekken tussen bestuur en commissies apart, die er altijd al waren en die er
ook zullen blijven, hebben wij tweemaal per jaar een overleg met alle commissies
gezamenlijk. Om een goed beleid te voeren is inbreng vanuit alle kanten noodzakelijk en
waardevol.

Calamiteiten
Dankzij de winterovernachters zijn een paar inbrekers op heterdaad betrapt.
Er was in twaalf huisjes ingebroken. De spullen die zij mee wilden nemen waren
grotendeels nog op een van de tuinen aanwezig. De politie was er heel snel bij en heeft
veel en goed werk gedaan. Inmiddels ondergaan de heren een gevangenisstraf.

Afval
Inmiddels is de afvalverwerking verbeterd. Er staat een grote perscontainer, een glasbak,
een papierbak en een groencontainer. Vrijwel alle tuinders houden zich aan de verdeling
van het afval, ook dankzij de vrijwilligers. Er zijn prima afspraken gemaakt met het
afvoerbedrijf, de perscontainer reduceert het afval, de vrachtauto’s hebben voldoende
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ruimte en wij hebben door dit alles de kosten aardig omlaag weten te krijgen.
In ons winkeltje is alleen nog maar milieuvriendelijk materiaal te koop. Het loopt uitstekend.

Internet
Er zijn veel verbeteringen aangebracht in ons digitale netwerk. Van de meeste tuinders
hebben wij nu ook de e-mail adressen. Ook onze eigen site
(www.volkstuinparkdeeendracht.nl) en e-mail adres zijn geprofessionaliseerd, waardoor we
allemaal beter bereikbaar zijn.
Er is dus meer contact mogelijk, we kunnen meer mededelingen aan iedereen versturen, en
we kunnen vooral veel sneller communiceren. Ook de kosten worden lager. Postzegels
worden almaar duurder!

Onderhoud tuinen
Wij proberen de slecht onderhouden tuinen telkens zo snel mogelijk aan te pakken.
Het geeft wel resultaten maar het kan beter. We hebben nu en dan meer mensen nodig die
hierbij kunnen assisteren. Mensen die hun tuinen verwaarlozen veroorzaken ook overlast
voor hun buren.
Daar heb je toch zo’n tuin niet voor!
Het baggeren gaat prima. De meeste tuinders doen dit goed en op tijd.
Ook het waterschap is heel tevreden over ons.

Water
Er hebben weer enkele grote lekkages plaatsgevonden. De strenge winter van vorig jaar is
door sommige tuinders onvoldoende opgevangen en er zijn watermeters stukgevroren. Er
waren dan ook tuinen die in een vijver veranderden.
Dat kost de tuinder veel geld, zowel voor een nieuwe watermeter, als voor het “verbruik”
van veel water.
Zuinigheid met water is ook een milieu-doelstelling dus de tuinders die de zorg voor hun
watermeter en waterleidingen verwaarlozen veroorzaken niet alleen voor zichzelf schade.
Omdat het registreren van het verbruikte water door de tuinders regelmatig niet goed ging
wordt het nu ieder jaar door een vrijwilliger gedaan, dat is ongelooflijk veel werk. Hulde!
Hierboven vindt u een kleine greep uit de zaken die in het bestuur aan de orde zijn geweest
en waar wij proberen zo goed als wij kunnen mee om te gaan.
Er is nog veel meer gaande.
Wij hopen dat u dat waarneemt en dat u, waar dat kan, ons behulpzaam bent.
De tuin is van ons allemaal en wij moeten er gezamenlijk iets moois van maken.
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Overdrachten in 2013
nr.

oud

nieuw

datum

1

Volkstuinpark De Een204 dracht

G. Demirci

01-06-2013

2

202 R.J. Admiraal

L.J. van der Haar

15-06-2013

3

107 L.M. van Tuijl

G. Brouwer

10-07-2013

4

177 J. Gronert

M.W.T. Christoph

13-07-2013

5

200 C. Bergen

G. Çekiç

13-07-2013

6

223 A.M. Veldhuis - v/d Velden

S.P.K. Goldman

20-07-2013

7

013 R.P.M. Engels

A. Brandsma

17-08-2013

8

047 M.D. Amim

J.J. Buddelmeijer

17-08-2013

9

236 J. Bishoff

J.R.G. Pasteuning

17-08-2013

10

118 J.N. Terstall

R. Swart

24-08-2013

11

105 H. van Soest

H.C.M. Voorberg

24-08-2013

12

030 C.A.L. v/d Pol

H.P. Mol

03-09-2013

13

175 A.J. de Leeuw

R. de Leeuw

05-10-2013

14

172 H. Leek

M. van Wonderen

03-11-2013

15

100 D. Molenaar

K. Michael

08-12-2013

Bomen en struiken voor de groenstroken Zuid. (Ringsloot)
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AGENDA afdelingsvergadering De Eendracht
zaterdag 10 mei 2014, aanvang 14.00 uur in de kantine
1 – opening en vaststelling agenda
2 – ingekomen stukken en mededelingen
3 – notulen afdelingsvergadering d.d. 30 november 2013
4 – actualiteiten Bond van Volkstuinders en verslag afgevaardigden van de Eendracht
naar de Bondsvergadering
5 – jaarverslag 2013 van het bestuur
6 – financieel jaarverslag 2013
7 – verslag kascommissie
8 – beleid bestuur
9 - samenstelling bestuur
10 – samenstelling commissies
11 – inbreng op de Voorjaarsvergadering van de Bond namens De Eendracht
12 – natuurlijk Tuinieren
13 – gebruik tractor
Het bestuur stelt voor, de rijtijden van de tractor buiten de schoolvakanties indien
noodzakelijk uit te breiden tot uiterlijk 14 uur.
13 – rondvraag
14 – sluiting
Na afloop van de vergadering wil het bestuur graag samen met de aanwezigen een toast
uitbrengen op het nieuwe tuinjaar, en hiermee het tuinseizoen 2014 openen.

Beplanting van de groenstroken Zuid. (Ringsloot)
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Notulen
afdelingsvergadering De Eendracht, 30 november 2013
Bij de vergadering zijn 40 stemgerechtigde leden aanwezig + het bestuur.
Verder mevrouw Schenker van de BVV.
1.Opening
De voorzitter opent om precies 14.00 uur de vergadering met een hartelijk welkom aan alle
aanwezigen. Goed dat jullie er allemaal zijn!
Een speciaal welkom aan mevr. Irene Schenker, die namens de BVV in ons midden kan
zijn.
Paul van Kooten vraagt enkele ogenblikken stilte om hen te gedenken die ons zijn
ontvallen.
Over Bert Kauling hebben we daarvan bericht ontvangen.
2.Vaststelling van de agenda
Paul van Kooten stelt voor om bij punt 7 een brief te behandelen van de Bond Van
Volkstuinders en aan punt 10 toe te voegen Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Daarmee is de agenda, zoals in het clubblad vermeld, vastgesteld.
3.Goedkeuring notulen voorjaarsvergadering (vervolgvergadering) van 25 mei 2013
Arie van Haeften meldt zich bij de microfoon met vragen naar aanleiding van de notulen.
De voorzitter vraagt eerst of de vorige vergadering juist genotuleerd is.
Daar stemt de vergadering mee in, zodat de notulen zijn goedgekeurd.
Dan wil Arie de antwoorden weten op de zijn vragen.
De voorzitter geeft aan dat die later volgen.
4.Het beleid van het afdelingsbestuur
De voorzitter verantwoordt het beleid van het bestuur en kondigt aan dat, op korte termijn,
het Tuinen van Westproject met de inrichting van de singels en de entree wordt afgerond.
Gedurende een wat langere periode (1 á 2 jaar) zal aandacht worden besteed aan de
veiligheid op het park en veiligheid op de tuinen. Op het park over de begaanbaarheid van
de paden, o.a. ten behoeve van hulpverleners.
In en rond de huisjes over de begaanbaarheid van de slootkanten.
Het promoten van het Natuurlijk Tuinieren, dat is de natuur gecontroleerd zijn gang laten
gaan. Hierbij kun je denken aan herbruik van materialen en verfraaiing van het park want
daar hebben we allemaal lol van en het betekent uiteindelijk ook vermindering van het
algemene werk.
Arie van Haeften wil daar op reageren: veranderingen op de tuin, betere entree,
insectenhotels, paddenpoel, dat is hartstikke goed allemaal. Hij spreekt er zijn grote
waardering voor uit.
Maar wat nou jammer is is dat de grintkeien zijn afgevoerd, omdat ze niks meer waard
zouden zijn.
Had er een bordje bij gezet, er was vast wel belangstelling voor. Of ze hadden verkocht
kunnen worden.
- Dan over de halfjaarlijkse bijeenkomsten met vertegenwoordigers van alle commissies.
Het is heel erg zonde, zoals dat gaat: alle onderwerpen op één hoop. Niet iedereen durft
zijn mond open te doen in zo’n grote vergadering. Of er wordt gepraat over zaken die niet
aan de orde zijn: slootwater bijvoorbeeld.
Het is beter om aparte vergaderingen te houden met de diverse commissies. (NB: de
besprekingen van het bestuur met de afzonderlijke commissies zijn niet gestopt en zullen
ook gewoon voortgezet worden. De besprekingen met alle commissies samen zijn extra.)
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- De medewerkersavond was heel gezellig. Niks op aan te merken. Complimentje wat dat
betreft! Maar er liepen mensen rond die hier niet thuishoren. En er zijn mensen vergeten uit
te nodigen, o.a. mensen van de klaverjasclub. Ook Betsy heeft geen uitnodiging gehad.
Antwoord van Penningmeester Ralf Grevelink: er is aan iedereen gevraagd wie we moeten
uitnodigen, want we voeren als motto: alle vrijwilligers moeten bedankt worden.
De secretaris Marian van de Meer heeft al bijtijds en meerdere malen aan alle commissies
gevraagd om namen en heeft hier en daar nog navraag gedaan. Meer kunnen we niet doen.
We kunnen er al helemaal niets aan doen als er brieven wegraken.
Arie rondt overigens af met de constatering dat het bestuur het leuk heeft gedaan het
afgelopen seizoen. Applausje waard! Dat vindt de zaal ook.
5.Vaststelling van de begroting 2014
De penningmeester krijgt het woord om de begroting aan de orde te stellen.
Vragen? Toelichting?
Arie had een vraagje:
De dingen die zijn aangeschaft, o.a. een platte kar, waar wordt dat van betaald, uit fonds
Tuinen van West of uit onze eigen portemonnee?
Ralf Grevelink legt uit, dat we jaarlijks subsidie krijgen van het Stadsdeel ten behoeve van
ons tuinpark, zodat we aan het eind van het jaar bepalen waar we die aan besteden, die kar
bijvoorbeeld.
Dat soort dingen komt niet uit de bijdrage voor de Tuinen van West. Alle werkzaamheden
daarvoor worden bekostigd door het Stadsdeel, in overleg met ons. We krijgen daarvoor
geen geld in handen. De rekeningen gaan naar hen toe.
Het wachthuisje is door De Eendracht zelf neergezet en de verantwoording van de kosten
daarvoor volgt bij de bespreking van het financieel jaaroverzicht over 2013.
Arie vraagt waar de inkomsten van de verkoop van het vet uit de kantine onder wordt
geschaard. Dat gaat naar bijzondere baten en lasten, antwoordt de penningmeester, net als
de opbrengst van oude accu’s.
Marianne de Boer (239) vraagt waarom het stroomverbruik hoger is begroot.
In 2013 is te weinig betaald, zodat we dat tekort hebben opgeteld bij begroting 2014.
Het verbruik is ongeveer gelijk.
Willie Mesker (230) vraagt naar de boetes in het overzicht.
De penningmeester zegt dat boetes en werkuren niet worden begroot.
We gaan er heel erg optimistisch van uit, dat er geen boetes nodig zijn en dat de werkuren
gemaakt worden. Anders dan de overheid die boetes moet zien binnen te halen…
De penningmeester geeft de voorzitter gelegenheid om goedkeuring te vragen. De
vergadering stemt in met de begroting. Paul van Kooten bedankt Ralf Grevelink voor al het
werk dat hij er aan heeft gehad. Applaus!
Ralf wijst er op, dat hij het niet alleen heeft gedaan. Hij heeft veel steun gehad van o.a. Wil
Vennik. Opnieuw applaus.
6.Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur wijzigt niet, zegt de voorzitter.
7.Ingekomen stukken en mededelingen
- Brief 19 september 2013 met vragen van Arie van Haeften
Onlangs heeft een vergadering plaatsgevonden van het bestuur met een
vertegenwoordiging uit alle commissies. Arie van Haeften heeft daarna nog een aantal
vragen overgehouden. Die heeft hij aan het bestuur geschreven en de voorzitter geeft daar
nu antwoord op:
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1. Ik zal graag van u willen weten hoe het zit met die zogenaamde invalidenparkeerplaatsen. Ik zie daar dingen gebeuren die volgens mij niet door de beugel kunnen; worden
al plaatsen toegeëigend of toegewezen compleet met slot en kettingen, of worden dat
privéplaatsen? Overigens zijn er naar mijn mening regels verbonden aan een
invalidenplaats (invalidenkaart zichtbaar).
Antwoord: de invalidenparkeerplaatsen op het binnen parkeerterrein zijn bestemd voor
leden met een, door de overheid verstrekte, invalidenkaart.
Om dat voor iedereen zichtbaar te maken wordt in het winterseizoen bebording
opgehangen. Zo ook voor de parkeerplaats voor de brommers/motoren.
Arie vraagt hoe die invalidenparkeerplaats worden ingedeeld?
Antwoord van de voorzitter: op aanvraag.
Het lijkt Arie beter om te onderzoeken of die toewijzingen wel terecht zijn.
Antwoord van de voorzitter: zo’n invalidenkaart krijg je alleen met een medische indicatie.
Arie laakt het feit dat er al plaatsen waren uitgedeeld, terwijl lang nog niet iedereen wist dat
die mogelijkheid er nu is.
Arie meent dat er nu mensen een kaart hebben, terwijl ze nog makkelijk kunnen lopen.
Antwoord van de voorzitter: overigens zijn er zoveel plaatsen als er nodig zijn.
Mevrouw Van Lent (157) [heeft zelf ook invalidenparkeerplaats] is van mening dat buiten
het hek drie plaatsen aan de ene kant en drie aan de andere kant moeten zijn, die kunnen
dan wisselend worden gebruikt door invaliden. Die plekken horen niet ‘op de tuin’.
Antwoord van de voorzitter: die plekken komen er en zijn inderdaad algemene plaatsen,
maar binnen het hek komen gereserveerde plaatsen voor tuinders met een invalidenkaart.
Arie van Haeften heeft de indruk dat er willekeur plaats vindt.
Dat is niet de bedoeling, reageert Paul van Kooten.
Komt er een kenteken bij of niet voor ‘vergeven plaatsen’?, vraagt Leo Plate (203).
In de stad betaal je er minimaal € 650,- voor. Bestuur denkt daar anders over.
Jan Vogel (43): wat als je het halve seizoen niet komt? Dan staat de parkeerplaats leeg.
Hij adviseert voor leden plekken binnen te maken en voor bezoekers op het buitenterrein.
En geen kenteken.
Coby van Haeften merkt op dat het terrein met een ketting is afgesloten.
We moeten niet persoonlijk worden vindt Jan Vogel, het gaat om algemene voorzieningen.
2. Wat is de stand van zaken met de lantaarnpalen en een waaier op de duiker?
Antwoord: het stadsdeel gaat lantaarnpalen laten plaatsen.
Het Waternet heeft een obstakel op de ene duiker gezet en wij hebben voor een waaier
gezorgd op de andere duiker.
Arie reageert: Die lantaarnpalen zijn vorig jaar al aangevraagd! Waarom moet dat zo lang
duren? Antwoord door Paul van Kooten: we proberen het al te versnellen.
Nodig de buurtregisseur (politie) uit adviseert Arie, dan is het zo voor elkaar.
3. Het gebruik van de tractor: wie mag daar mee rijden? Worden privéritjes nog wel
afgerekend bij de inkoop en zijn er nieuwe platte karren besteld?
Antwoord: een aantal mensen mag met de tractor rijden ten behoeve van het tuinpark,
evenementen of de winkel. Privéritjes worden via de winkel besteld en afgerekend.
Er is inderdaad een nieuwe platte kar besteld en geleverd, in plaats van de kapotte kar.
Volgens Arie en anderen rijden er te pas en te onpas mensen op de tractor.
Wie bewaakt dit eigenlijk? Wie let daar op en wordt het betaald als er privé-spullen worden
vervoerd? Volgens Arie heeft Lex Spaans(winkel) gezegd niet te weten hoe het zit met de
betalingen. Hoe komen vreemden aan de sleutel waarmee buiten de tijden om met de
tractor wordt gereden?
Vraag van de voorzitter: meldt het als zo iets wordt gezien, maar Arie zegt niet voor
verrader te willen spelen. Alleen op woensdagavond en zaterdagmorgen wordt doorgaans
gereden, een enkele uitzondering daargelaten. Help het bestuur om dat in de gaten te
houden!
4. Hoe staat het met het uitlenen van het gereedschap zoals bosmaaier, kettingzaag voor
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privé doeleinden?
Antwoord: gereedschap wordt vrijwel alleen gebruikt voor onderhoudswerk; motorisch
gereedschap wordt niet uitgeleend.
Ook hierover weet Arie te vertellen dat dit wel degelijk gebeurt. Mensen die aan het klussen
zijn, zonder dat ze een cursus hebben gevolgd, zoals hij en anderen destijds.
Antwoord van de voorzitter: volgens mij zijn het over het algemeen mensen van het
onderhoud die iemand helpen op hun tuin en ze zijn daarvoor opgeleid.
Arie vindt dat er scherper op gelet moet worden.
5. Waarom wordt er een gasmeter geplaatst in de kantine?
Antwoord: inmiddels is besloten dat er geen gasmeter wordt geplaatst.
6 Waarom het slot van de kantine vernieuwen terwijl we een certificaatslot hebben?
Antwoord : we hadden geen gecertificeerd slot op de kantine. We willen graag weten wie
een sleutel heeft.
7. Ondanks afspraken is het biljart van z’n plaats geweest!
Antwoord: Soms ontkomen we er niet aan om het biljart te verplaatsen.
Volgens Arie gaat het biljart stuk als het wordt verplaatst. De leien gaan stuk en de
mogelijkheid bestaat dat het biljart niet waterpas teruggezet wordt.
Antwoord Ralf: doorgaans staat het biljart op zijn eigen plek maar we zijn een tuinvereniging
en geen biljartclub.
Je moet het biljart niet 1 ½ m naar achteren slepen, meent Arie. Mevrouw Kusters verdedigt
de reden: dat was om spelletjes te kunnen doen.
Op dit moment is het biljart niet goed, weet Arie. Om het waterpas te krijgen heb je speciaal
gereedschap nodig.
De penningmeester vindt dat er dan maar een bijdrage moeten worden geheven van de
gebruikers, voor dit soort onkosten.
8. Waarom staat er een aanhanger in het vuilhok?
Antwoord: er heeft inderdaad enkele dagen een aanhanger in het voormalige vuilhok
gestaan. Deze is gebruikt voor het afvoeren van afval.
9. Branden onkruid
Antwoord: het branden van onkruid is de meest effectieve manier van verdelgen. Het wordt
ook vanuit de AVVN in het kader van Natuurlijk Tuinieren goedgekeurd.
Wordt er bijgehouden hoeveel gasflessen die methode kost?
Antwoord: Ja, maar het bestuur is er nog niet helemaal uit, heeft ook nog gedacht aan
‘stomen’.
10. Ik heb dit jaar de duikersploeg niet gezien.
De duikers zijn ‘stiekem’ in maart onderhouden, toen jij even niet keek, weet de voorzitter.
Arie betwijfelt dat, want hij moest zelf in actie komen.
11. Waarom staat er niet iemand van het onderhoud bij de groenbak om het groen te
verdelen? Openingstijden werken niet, als de bak om 9.30 uur open gaat zie ik al mensen
hun bio er in werpen. Dat is toch vreemd?
Antwoord: tuinders kunnen ’s zaterdags tussen 11 en 12 uur hun groenafval in de
groencontainer deponeren. Soms staat de container eerder open ten behoeve van
onderhoudswerk.
Arie raadt aan één van de mensen die werkuren maakt het groen-inleveren te laten
coachen.
12. Wel vind ik, en meerderen met mij, dat er met twee maatjes wordt gemeten op de tuin
en dat is een slechte zaak.
Antwoord: naar de overtuiging van het bestuur gebeurt dat niet.
13. Verder wil ik u er op attenderen dat er misbruik wordt gemaakt van sleutels.
Antwoord: als dat zo is dan vernemen wij het graag. Meld het ons alstublieft.
Moeten wij dan als verraaiers optreden? Het bestuur loopt toch ook over de tuin, Fridtjof
bijvoorbeeld. Jullie zijn verantwoordelijk!
Ralf vraagt of volgens Arie tuinders niet moeten “verraaien”, maar dat dit van het bestuur
juist verwacht wordt. We zijn allemaal verantwoordelijk, benadrukt hij. We moeten allemaal
letten op een goede gang van zaken. Het bestuur kan niet alles in de gaten houden, legt
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Grevelink uit.
Arie geeft een voorbeeld: jongen met pittbull loopt over terrein, terwijl een bestuurslid het
ziet en niks doet. Marian vraagt hoe Arie weet of we er geen brief over hebben gestuurd.
Overigens, kondigt Ralf Grevelink aan, dat er een veel duidelijker bord komt bij de entree
over wat verboden is: fietsen, loslopende honden e.d.
We proberen zoveel mogelijk mensen aan te spreken op misstanden, maar Ralf zegt ook
wel eens rustig te willen genieten van zijn eigen tuin. Soms rent hij wel eens naar buiten, als
er iemand voorbijfietst. Blijkt-ie vrijstelling te hebben…
Zoals bij het begin van de vergadering gemeld verlaat de penningmeester de vergadering.
-Brief met vragen van Marja Hoogendorp
Ook Marja Hoogendorp heeft het bestuur enkele vragen doen toekomen, die Paul van
Kooten en plein public beantwoordt:
1. Het seizoen is nog tot eind oktober, maar nu (begin september) staan er al een aantal
aanhangers binnen.
Antwoord: meestal wordt het parkeerterrein gebruikt waarvoor het bedoeld is: auto’s van
tuinders en eventueel bezoekers.
2. Er zijn auto's die het hele seizoen op het binnenparkeerterrein blijven staan, waar dus
niet of zelden mee gereden wordt.
Antwoord: er waren enkele tuinders die een auto langdurig parkeerden. Zij zijn aangeschreven, waarna de auto’s zijn weggehaald.
3. Kunt u mij vertellen wat de bedoeling is van de paaltjes met ketting en slot naast de
waterput.
Antwoord: we zijn bezig met het inrichten van parkeerplaatsen voor tuinders met een door
de overheid verstrekte invalidenkaart.
Om dat voor iedereen zichtbaar te maken wordt in het winterseizoen bebording opgehangen. Zo ook voor de parkeerplaats voor de brommers/motoren.
Bij al deze vragen geldt dat de mensen die ook op de tuin wonen, hier zelden kunnen parkeren terwijl dit het enige stuk is waar het hek nog afgesloten kan worden.
Ik vind het niet erg om buiten te parkeren, maar wel dat deze mensen geen rekening met
een ander houden. Het liefst parkeren ze bij de eigen tuin.
Gezondheidsklachten hebben velen van ons, maar dat kan geen reden zijn om geen rekening met een ander te houden.
Antwoord: het tweede hek is nu in bedrijf. We ondersteunen uw oproep rekening te houden
met elkaar.
Het hek blijft 20 seconden open, maar wat gebeurt er als m’n auto afslaat, voegt Marja
Hoogendorp toe. Word ik dan een sardientje in blik?
Antwoord: nee, dan blijft het open staan.
Monny Litjens meent te weten dat het buitenparkeerterrein openbaar is. Een aanhanger die
daar staat kun je niet weghalen.
De vraag over de aanhangers ging over het binnenterrein, repliceert Paul.
Auto’s kunnen bij wijze van spreken er een paar maanden staan, zegt Monny.
Paul: In bepaalde gevallen kunnen we wel vragen aan het Stadsdeel om auto’s te verwijderen.
-Omdat het Bondsbestuur nog steeds met onderbezetting kampt laat men zich via een brief
in onze vergadering vertegenwoordigen. Al zag mevrouw Schenker toch nog kans om te
komen. Zij geeft er de voorkeur aan dat de voorzitter de brief voorleest:
Beste leden,
Dit is de inbreng van het bondsbestuur.
Wat hadden we een prachtige zomer alles groeide goed, ook het onkruid en dat vergde veel
onderhoud en werk. De tuinen zijn zichtbaar mooier geworden, vooral doordat men
doordrongen wordt van het natuurlijk tuinieren. We zijn bezig om alle parken een stip (onze
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lieve heersbeestje) te laten behalen; dit gaat stap voor stap, elke keer een paar parken. Wij
zullen de parken laten weten, wanneer zij in aanmerking komen om deel te nemen aan het
project.
Ook in 2014 zullen wij weer reanimatie- (AED) en basis EHBOcursussen geven. Bij
voldoende deelname kan dit ook op een afdeling verzorgd worden.
Mr Kollen zal het verschil van beleid bestuur en bestuursbeleid uitleggen aan
afdelingsbesturen; mededelingen volgen nog.
Het bondsbestuur is ook in 2014 niet in staat om werkbezoeken op afdelingen te doen, de
reden is te weinig bestuursleden; kom eens praten met het bestuur…
Het bondsbestuur is ook bezig met veranderingen. Gezien de technische vooruitgang is het
werk op het bondskantoor vereenvoudigd en zullen de taken onderling anders verdeeld
worden.
Het drukwerk wordt aangepast en verbeterd door waarschijnlijk een nieuwe drukmachine.
Het contract van de huidige machine loopt in 2014 af. De kleurendruk van een nieuwe
machine zijn om je vingers bij af te likken, en nog voordeliger voor de afdelingen, hopen wij.
De ziekenboeg
Theo v/d Horst, onze voorzitter moet nog een zware operatie ondergaan en we hopen dat
dit de laatste mag wezen. Hij is al meer dan een jaar ziek. Wij hopen dat hij goed zal
herstellen. Met Henny Tilstra, van onze ledenadministratie gaat het redelijk; zij was
geopereerd en is nu verder in behandeling en het gaat goed met haar.
Brian Broens is volledig hersteld en is weer bezig met drukkerij en veiligheid.
Dit was de ziekenboeg. Dus in het kort gezegd: we gaan de goede kant uit maar nieuwe
bestuursleden zijn van harte welkom: VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.
Met deze slogan wil ik u allen bedanken en u een heel prettig tuinseizoen 2014 wensen
Het Bondsbestuur

8.Verslag afgevaardigden van De Eendracht naar de Bondsvergadering van 11 juni 2013
Wil Vennik verwijst naar het verslag in het bondsblad.
Wat de inbreng namens De Eendracht betreft: wij hebben tegen het voorstel van De Bretten
gestemd om contributie te heffen voor aspirantleden.
9.Agenda Bondsvergadering 14 december 2013
Is er vanuit deze vergadering inbreng voor de Bondsvergadering?
Er zijn geen voorstellen of standpunten.
10a.Stand van zaken Tuinen van West
De voorzitter schildert de stand van zaken: buitenhek, sensor, inrichten buitensingels zuid
en west, entree en het binnenparkeerterrein hebben onze aandacht. We trachten alles zo
snel mogelijk voor het seizoen start af te werken, al kunnen we niet beloven dat het voor de
zomer klaar is.
Waarom moet de aankleding entree e.d. door onze vrijwilligers worden gedaan, vraag Arie
van Haeften. Kan het Stadsdeel dat niet verzorgen met hun betere materieel?
Antwoord van de voorzitter:het behoort tot ons werk.
En waarom liggen er bij de ingang van het parkeerterrein, puin en stenen?
Antwoord van de voorzitter:dat wordt hergebruikt, u hoort het zo.
10b.Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
Paul van Kooten start een PowerPointpresentatie die wordt toegelicht door Norinda
Fennema, voorzitter van onze projectgroep Natuurlijk Tuinieren.
Deze activiteit wordt gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam; de BVV geeft
aanwijzingen en de AVVN begeleidt een en ander, terwijl tuinders van De Eendracht ideeën
ontwikkelen en uitvoeren voor ons tuinpark.

13
Natuurlijk Tuinieren gaat over inheemse planten, bodembedekkers, rommelhoekjes voor
allerlei dieren en er wordt liever geen kunstmest bij gebruikt, wel compost, e.e.a. om te
genieten van het leven in de tuin.
In 2013 waren de eerste projecten: een insectenhotel met klimplanten, een plas-drashoek
(paddenpoel), een stapelmuurtje en een takkenril.
Voor 2014 wil men op het voorterrein en de parkeerplaats een stapelmuurtje en natuurlijke
beplanting aanleggen, een vogelbosje bij tuin 112 (schuil- en nestgelegenheid, met
bessenstruiken als voedsel), oeverbegroeiing langs de Dijksloot (poeltjes en natuurlijke
begroeiing).
Langs het evenementenveld komt een natuurlijke rand met bloemen en klimplanten aan het
hek aan de achterzijde.
Verder een vlinder- en bijentuin en daarvoor een insectenhotel bij het evenemententerrein
en bloeiende planten en heesters bij de tuinen 122 en 137.
De werkgroep zal ons regelmatig informeren en workshops organiseren.
Zin om mee te doen (bij de steungroep voor meedenken en meedoen)? Meld u bij Marieke
van der Linden of Norinda Fennema.
De projecten vinden plaats tijdens de werkuren of op andere tijden. Er kan hulp worden
geboden bij evenementen. Ideeën zijn van harte welkom.
Jan Vogel wil wel wat meer informatie over de plannen voor het middenterrein.
Norinda legt uit, dat het eerste ontwerp voor het evenemententerrein, zoals gepubliceerd in
het clubblad nog niet helemaal goed was.
Jan Vogel denkt hele terrein nodig te hebben voor volley- en voetbal en vraagt om de
sportcommissie inzicht te geven in de plannen. Norinda probeert zijn zorgen weg te nemen.
Gerrie Kusters zegt al 47 jaar op de tuin te zijn en altijd over gras gelopen te hebben. Hij
vindt een pad helemaal niet nodig. Hou het evenemententerrein zoals het is, zegt hij.
Waarvoor moet er ineens een pad komen? Kusters vindt dat de commissie een beetje
doorslaat.
Deze presentatie is er ook voor bedoeld om te laten zien wat we van plan zijn, geeft
Norinda aan.
Arie mist ‘overleg met de ontspanningscommissie’. Dat lijkt hem belangrijk. We willen alleen
maar dingen toevoegen, niets afschaffen, zegt Norinda. Zij is het ermee eens dat het
sportveld niet kleiner moet worden.
Theo Kruize (137) wil weten hoe het zit met die aangekondigde bijen- en vlindertuin.
Norinda zegt dat die bijen al lang in zijn tuin zitten.
Nee, reageert Theo, want die sla ik dood.
11.Veiligheid
De brand bij Wim Hof heeft ons wakker geschud over de veiligheid, zegt de voorzitter.
Dat heeft er toe geleid dat we ons meer gaan richten op de veiligheid op het park. We
moeten ons meer bewust zijn van wat er kan gebeuren bij een calamiteit. Wat moet je doen,
wat kun je doen, in en en rond je huisje.
Er zal strikter worden gehandhaafd. Ondeugdelijke installaties kunnen gevaar opleveren.
Aanbevolen wordt CO-meters te installeren en brandmelders.
Stickers op de gaskisten, zodat in geval van nood de brandweer weet waar de gasflessen
zijn, om die zo nodig in de sloot te gooien. De stroken langs de sloten moeten vrij zijn om de
brandweer onbelemmerd toegang te geven, geen hekken, schuttingen, struiken etc.
Het gaat om ons aller veiligheid.
12.Regels bouwcommissie over afscheidingen tussen de tuinen bij de sloot
Dit punt is nog niet helemaal uitgewerkt en komt in mei terug. Het gaat er over wat is
toegestaan aan de slootkanten. Die moeten vrij zij van obstakels, zoals bouwsels en
bomen. Geen strook van 4 m, maar wel zodanig dat hulpverleners er langs kunnen.
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13.Rondvraag
De heer Vink (tuin 74) zegt al jaren ’s winters met zijn brommer ‘op de tuin’ te rijden, hij
vraagt zich af of dat mag. Goeie vraag.
Antwoord is duidelijk: mag niet. Alleen fietsen is toegestaan volgens de reglementen.
Vink zal het nazoeken. Desgewenst kan een ontheffing worden gevraagd, biedt de
voorzitter aan. Monny haakt er op in: verbrandingsmotoren zijn van 1 oktober tot 1 april
toegestaan. Dus volgens hem mag het wel.
Brommer is toch verbrandingsmotor. Hééft een verbrandingsmotor, zegt de voorzitter…
De bouwcommissie heeft bij het taxeren geconstateerd dat gaskisten op slot zitten, gaat
Monny verder. Mensen nemen geen contact op, al vraagt de bouwcommissie daar om,
zodat gasslangen niet kunnen worden gecontroleerd. Geen slaapvergunning geven, wordt
geroepen. Geconstateerd wordt dat veiligheid zo heel ver weg is! Het bestuur deelt die zorg
en zal daar aandacht aan schenken.
Arie merkt op dat de buitenbrievenbus heel handig is voor inbrekers. Je kunt daar zo over
het hek klimmen.
De voorzitter zegt dat de brievenbus zal worden verwijderd. Er is een nieuwe gekomen.
Waarom staat het buitenhek de hele dag open? Gooi het toch dicht, raadt Arie van Haeften
aan. Het is openbaar terrein dus dat mag niet, werpt de voorzitter tegen. Probeer het zo
veel mogelijk dicht te houden, adviseert Arie.
Arie heeft geconstateerd dat er borden zijn neergezet voor stopverbod. Er is een bekeuring
uitgedeeld. Daarna zijn de borden weer weggehaald. Maak liever een parkeerverbod onder
de bomen. Laat het Stadsdeel dan gaan handhaven.
Wordt het parkeerterrein nou nog goed ingedeeld? vervolgt hij.
Antwoord van de voorzitter: het probleem is dat je geen indeling kunt maken maar er komt
een bord hoe je moet parkeren.
Wat moet er gebeuren als het hek niet open wil. Waarom zijn de tuinders niet ingelicht?
heeft Arie nog meer pijlen op zijn boog. Toen het geopend werd wisten de mensen niet hoe
het werkte. Een heleboel mensen wisten niet hoe het hek openging.
Na één dag zaten er gebruiksaanwijzingen op de paaltjes. Dus inmiddels is het iedereen
bekend. Kun je bellen als het hek niet opengaat? vraagt Marja Hoogendorp
Antwoord: voorlopig kun je Fridtjof Versnel of Cor Vennik dan bellen. In de bestuurskamer
en de winkel hangen sleutels. Het is de bedoeling, dat hulpverleners een generieke sleutel
krijgen voor een koker aan het hek.
Monny is benieuwd hoe winterbewoners aan gas komen, nu de inkoop in december en
januari en gesloten is.
Antwoord: daar zijn afspraken met de inkoop over, vermeld in een protocol. De namen van
de winterbewoners van TIGENO en De Eendracht worden uitgewisseld.
14.Sluiting
Om 15.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Notulist Frans van der Feen
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Bestuursmededelingen
1 – bestuurszittingen
Van april t/m oktober zijn elke eerste dinsdag van de maand ten minste twee bestuursleden aanwezig van 20.00 tot 21.00 uur in het clubgebouw. Ook de bouwcommissie is dan
aanwezig.
2 – slaapvergunningen
Aan het begin van een seizoen kan een slaapvergunning voor dat seizoen worden aangevraagd bij het bestuur. Deze wordt verleend als een huisje aan de veiligheidsnormen voldoet, wat wordt gecontroleerd door de bouwcommissie. Logees mogen alleen overnachten
als ook de tuinders zelf aanwezig zijn. In de winter mag er alleen overnacht worden na
toestemming van het bestuur en van de Bond. Er moet dan ten minste drie nachten per
week op de tuin geslapen worden, aan het bestuur moet worden meegedeeld welke nac hten dat zullen zijn. Alleen tuinders die langer dan twee jaar een tuin bezitten komen in aanmerking. Aanmelding voor winterbewoning moet plaatsvinden vóór 15 augustus bij het
afdelingsbestuur.
3 – werkuren
Alle tuinders van de Eendracht moeten per jaar 24 werkuren maken. De werkuren kunnen
ook door familie, vrienden of kennissen worden uitgevoerd.
Alle tuinders krijgen een rooster waarop aangegeven staat op welke zaterdagochtenden
(van 9.00 tot 12.00 uur) zij verwacht worden. Als één van de data niet schikt kan een andere datum gekozen worden, met dien verstande dat niet gewerkte uren vóór 1 juli ook vóór 1
juli moeten worden ingehaald. Vrijstelling van werkuren geldt alleen voor tuinders van 70
jaar en ouder, mits zij ten minste vijf jaar tuinder op De Eendracht zijn.
Niet gewerkte uren worden aan de tuinders in rekening gebracht à € 25 per uur.
4 – adreswijzigingen
Adreswijzigingen moeten schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat gestuurd worden.
Vermeld alstublieft niet alleen tuinnummer en nieuw adres, maar ook (nieuw) telefoonnummer, en e-mail adres.
5 – huisdieren
Honden en katten mogen alleen aangelijnd buiten de eigen tuin komen.
6 – geluidsoverlast
Het is leden niet toegestaan explosiemotoren op het tuinpark in gebruik te hebben, uitgezonderd in de periode van 1 oktober tot 1 april, en in de periode 1 april t/m 30 september
slechts op woensdag van 19.00-21.00 uur en zaterdag van 9.00-12.00 uur. Dit geldt ook
voor de tractor en andere geluid makende apparatuur van het tuinpark. Het is leden niet
toegestaan zodanige handelingen te verrichten of te laten verrichten welke naar het oordeel
van het bestuur het volle genot van anderen beperken dan wel ontnemen.
Het is leden niet toegestaan muziek of geluiden anderszins zodanig ten gehore te brengen
dat dit voor anderen hinderlijk is. (Huishoudelijk Reglement De Eendracht artikel 10)
Op dit moment wordt het ook in april en september toegestaan om de bedoelde apparatuur
te gebruiken, mits met mate en zoveel mogelijk in overleg met andere aanwezige tuinders.

7 – schotelantennes
Voor het plaatsen van een (schotel)antenne dient toestemming gevraagd te worden bij de
bouwcommissie.
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8 – onderhoud
Een tuinder is verplicht om de eigen tuin, bouwsels, beplanting, de aan de tuin grenzende
paden, hagen, sloten, slootkanten en beschoeiingen goed te onderhouden en/of te vernieuwen. De tuin moet vrijgehouden worden van rommel en vuilnis.
Tuinen worden regelmatig gecontroleerd. Wanneer een nieuwe beschoeiing nodig is, of iets
aan het huisje of schuur verbouwd moet worden is altijd toestemming nodig van de bouwcommissie.

9 – baggeren
In het najaar moeten de sloten gebaggerd worden. In het najaarsclubblad wordt daarvoor
een schema gepubliceerd.

10 – (brom)fietsen
Het is in ons tuinpark verboden om tussen 1 mei en 1 september te (brom)fietsen, behalve
voor kinderen tot 7 jaar. Ontheffing kan worden gevraagd bij het bestuur op basis van een
recente medische verklaring. Ontheffingen gelden voor één seizoen. Scooters dienen op de
parkeerplaats te worden geparkeerd en mogen nooit op het terrein rijden.
Gezien de vele klachten van tuinders zal het bestuur er op toezien dat een ieder zich aan
deze regel gaat houden. Er zal worden opgetreden conform de reglementen, er worden
geen waarschuwingen meer uitgedeeld. Voor een overtreding geldt een boete van € 50.

11 – schade
Tuinen van andere tuinders mogen niet betreden worden als daar niet expliciet toestemming voor gegeven is door de betreffende tuinder. Er mag in geen geval schade aangebracht worden aan andere tuinen, bijvoorbeeld door te snoeien of planten te verwijderen.

12 – Verkoop tuinhuisje
Wanneer een tuin wordt opgezegd en het huisje moet worden verkocht, dan meldt de verkoper dat schriftelijk aan het bestuur. Tuin en huisje zullen worden getaxeerd door de bouwen taxatiecommissie en de tuintaxatiecommissie. Nadat het taxatieformulier is ondertekend
door de verkoper, wordt een te- koop- bericht met foto en bedrag gepubliceerd aan het
bestuursgebouw en op de website. Het huisje mag niet voor een hoger bedrag verkocht
worden dan de taxatie aangeeft, wel voor een lager bedrag.
Voorrang als koper krijgen andere tuinders van De Eendracht, en vervolgens aspirant-leden
die op de wachtlijst staan.
Onbewoonbaar verklaarde huisjes zullen als sloophuisje worden aangeboden.

Advertentietarieven 2014 (zwart/wit)
Een hele pagina (A5) € 74,00, per jaar
Een halve pagina
€ 40,00, per jaar
Een kwart pagina
€ 25,00, per jaar
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Geheim pad
Toen de commissie wandelroute Tuinen van West destijds overlegde met het Stadsdeel
over de inrichting daarvan is onder meer de wens geuit, om langs de hele Joris van den
Berghweg een wandelpad te hebben, omdat het verkeer daar nogal flink over racet af en
toe.
Het pad richting Osdorperweg is er wel gekomen, tot de Baron Schimmelpenninck van der
Oyenweg, maar voor de andere kant op waren er geen mogelijkheden.
Wel is toen toegezegd en ook uitgevoerd, dat er eenmalig een strooiselpaadje zou worden
aangelegd, in het verlengde van de nieuwe parkeerplaats helemaal tot aan de parkeerplaats van TIGENO.
Het is een heel aardig, een beetje geheimzinnig, wandelpad geworden, leuk o.a. om de
hond uit te laten, maar helaas slaat daar het onkruid ook toe.
Het zou al schelen als er meer gebruik van wordt gemaakt: het is een leuk wandelrondje in
combinatie met het doorkruisen van TIGENO en ons eigen park. Van harte aanbevolen!
Overigens zal Fridtjof Versnel overleggen met TIGENO, of het pad niet van tijd tot tijd om de
beurt kan worden vrijgemaakt door middel van de bosmaaier.

Frans van der Feen
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Tuingroep de “Eendracht”
Tips bij calamiteiten:








Blijf altijd kalm.
Schat de ernst van de situatie in:
Urgentie hoog:
Bel 112
Meld naam,plaats,telefoonnummer soort ongeval,
alarmeer EHBO en/of buren. Laat de hulpdiensten
opvangen en de weg naar het ongeval wijzen.
Urgentie laag:
Informeer/alarmeer een EHBO-er.
Indien niet aanwezig maar wel hulp nodig:
bel 0900-8844 of huisarts.
Overige tips:
Hang de lijst van aangestelde EHBO-er op een
duidelijke plaats op.
Zorg dat u weet wie de EHBO-er(s) en waar deze
te vinden zijn. Noteer eventueel telefoonnummers.
Volg instructies altijd op. Blijf hoffelijk.

Defibrillator aanwezig!!
Op het tuinpark is een defibrillator aanwezig. Hij hangt aan de terraszijde van het clubgebouw.
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Jaarcijfers 2013 Volkstuinpark De Eendracht
Met genoegen bied ik u hierbij namens het bestuur van Volkstuinpark De Eendracht de
jaarcijfers 2013 aan ter goedkeuring.
Het is wellicht even wennen, maar u krijgt de jaarcijfers dit jaar voor het eerst geheel
gepresenteerd volgens het model aangenomen op de bondsvergadering van 7 juni 2012.
De belangrijkste voordelen van dit model zijn dat de jaarcijfers inzichtelijker zijn geworden
en dat een vergelijking met andere tuinparken mogelijk wordt. Ik heb getracht zo goed
mogelijk de cijfers van 2012 en de begroting van 2013 ook te vertalen naar het nieuwe
model zodat ook daarmee een vergelijking mogelijk is.
Uiteraard zijn de jaarcijfers van de kantine en ontspanning evenals die van de inkoop
bijgevoegd. Daarnaast is er een overzicht van de reserveringen en de afschrijvingen.
Tenslotte zijn ook de cijfers van klaverjas meegenomen.
Graag zie ik u allen op onze afdelingsdelingsvergadering om mogelijke vragen te
beantwoorden en/of nader toe te lichten.
Ik wens u een mooi en zonnig tuinseizoen.
Met vriendelijke groet,
Ralf Grevelink
Penningmeester

Beplanting van de groenstroken Zuid. (Ringsloot).
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Financieel jaarverslag 2013 Volkstuinpark De Eendracht
Balans per 31 december 2013
ACTIVA

werkelijk

werkelijk

2013

2012

16.113,17

11.268,79

Vaste activa
Gebouwen
Voertuigen en gereedschap

3.567,77

2.604,61

Inventaris

149.555,78

120.258,42

Totaal vaste activa

169.236,72

134.131,82

Voorraden
Voorraad Kantine

5.704,71

7.040,06

Voorraad Inkoop

14.600,68

18.466,03

Totaal voorraden

20.305,39

25.506,09

14.619,92

8.972,17

7,12

454,69

Nog af te dragen door de Kantine

16.867,23

-

Nog af te dragen door de Inkoop

1.290,67

-

Nog te ontvangen posten

26.961,23

39.948,16

Totaal vorderingen

59.746,17

49.375,02

1.217,67

2.013,33

13.068,90

-

Vorderingen
Debiteuren
Voorschotten

Liquide middelen
Hoofdkas
Kas Kantine
Kas Inkoop

42,50

-

ING rekening-courant 5010268

4.877,07

128,35

ING rekening-courant 6328012 Kantine

7.038,94

-

ING rekening-courant 4740618 Inkoop

4.162,04

-

ING zakelijke spaarrekening 5010268

62.455,60

80.518,91

Totaal liquide middelen

92.862,72

82.660,59

342.151,00

291.673,52

Totaal Activa
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Financieel jaarverslag 2013 Volkstuinpark De Eendracht
Balans per 31 december 2013
PASSIVA

werkelijk

werkelijk

2013

2012

Vermogen
Algemeen vermogen
Afschrijving gebouwen
Afschrijving voertuigen en gereedschap
Afschrijving inventaris

177.411,79

223.731,81

1.721,72

-

289,40

-

88.888,31

-

547,59

24.154,25

268.858,81

247.886,06

Bestemmingsreserves volgens overzicht

50.000,16

33.285,57

Totaal bestemmingsreserves

50.000,16

33.285,57

Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2013
Bestemmingsreserves

Voorzieningen
Voorziening eigen tuinen

1.269,05

-

Voorziening watermeters

2.928,25

2.728,25

Totaal voorzieningen

4.197,30

2.728,25

Crediteuren

7.544,62

433,65

Fooienpot Kantine

4.926,32

-

Vooruitontvangen contributie

1.050,00

1.050,00

Waarborgsommen

3.688,92

4.088,92

Nog te betalen kosten

1.884,87

2.201,07

19.094,73

7.773,64

342.151,00

291.673,52

Kortlopende schulden

Totaal kortlopende schulden
Totaal Passiva
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Financieel jaarverslag 2013 Volkstuinpark De Eendracht
Resultatenrekening 2013

Baten

werkelijk

begroting

werkelijk

2013

2013

2012

43.962,80

43.500,00

39.298,59

5.680,38

6.250,00

8.681,46

Vuilafvoer

19.000,50

19.000,00

9.999,76

Verzekering tuinhuizen

19.848,81

20.500,00

17.826,75

Contributie AVVN/BVV

18.545,90

18.250,00

18.709,10

800,65

800,00

750,46

107.839,04

108.300,00

95.266,12

Doorberekend aan tuinleden
Grondhuur
Waterverbruik

Onroerend zaakbelasting
Totaal doorberekend aan tuinleden
Verenigingsinkomsten
Berekend entreegeld

2.265,00

2.000,00

2.491,24

25.570,61

25.570,00

23.500,87

Verzekeringspremies complex

6.500,80

6.500,00

-

Bijdrage electricteitskosten

5.350,75

4.600,00

4.000,86

Bijdrage gaskosten

6.460,46

5.100,00

5.202,37

74,00

150,00

148,00

862,03

1.600,00

1.482,86

Berekende bijdrage kosten Eendracht

Advertentieopbrengsten
Rente spaarrekening
Onderhoudsbijdrage stadsdeel

6.066,00

5.000,00

12.872,00

Vrijval reservering oude jaren

12.928,59

11.800,00

33.088,78

Diverse opbrengsten

4.500,00

-

3.073,72

Opbrengst Inkoop

3.479,89

4.000,00

1.974,23

Opbrengst kantine

3.097,15

6.000,00

7.705,76

77.155,28

72.320,00

95.540,69

184.994,32

180.620,00

190.806,81

Totaal verenigingsinkomsten
Totaal baten
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Financieel jaarverslag 2013 Volkstuinpark De Eendracht
Resultatenrekening 2013

Lasten

werkelijk

begroting

werkelijk

2013

2013

2012

43.102,04

43.500,00

42.069,76

7.346,89

6.250,00

5.227,58

Vuilafvoer

11.807,32

19.000,00

17.203,34

Verzekering tuinhuizen

19.848,36

20.500,00

17.933,65

Contributie AVVN/BVV

18.545,90

18.250,00

18.786,70

381,51

800,00

365,69

101.032,02

108.300,00

101.586,72

Onderhoud gebouwen

1.104,17

11.500,00

978,13

Onderhoud inventaris

182,10

-

-

2.259,98

-

-

770,98

-

-

29.643,18

22.450,00

16.262,77

Electriciteitskosten

5.351,32

4.600,00

4.871,96

Gaskosten

6.460,46

5.100,00

6.221,99

Onderhoud complex

10.303,75

3.800,00

7.387,99

Totaal kosten gebouwen en tuinpark

56.075,94

47.450,00

35.722,84

Kantoorbenodigdheden

398,40

-

-

Portikosten

671,10

-

100,00

Kosten door te berekenen aan tuinleden
Grondhuur
Waterverbruik

Onroerend zaakbelasting
Totaal kosten voor tuinleden
Kosten gebouwen en tuinpark

Afschrijving gebouwen
Afschrijving voertuigen en gereedschap
Toevoeging aan bestemmingsreserves

Kantoorkosten

Communicatiekosten

1.923,45

-

1.801,53

Verenigingsblad en drukwerk

2.078,16

1.750,00

1.783,38

348,48

-

-

Afschrijving inventaris

6.674,60

6.430,00

7.378,02

Overige kantoorkosten

61,98

3.300,00

-

12.156,17

11.480,00

11.062,93

Administratie- en advieskosten

Totaal kantoorkosten
Algemene kosten
Bestuurskosten

516,00

-

704,02

Representatiekosten

3.234,32

2.550,00

2.534,14

Kosten Ontspanningscommissie

4.028,10

4.000,00

2.561,70

Verzekeringspremies

6.656,19

6.500,00

5.559,22

Rente- en bankkosten

292,09

340,00

277,14

Diverse algemene kosten

455,90

-

6.643,85

15.182,60

13.390,00

18.280,07

547,59

-

24.154,25

184.994,32

180.620,00

190.806,81

Totaal algemene kosten
Saldo baten en lasten
Totaal
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Saldo bestemmingsreserves Volkstuinpark De Eendracht per 31-12-2013
Naam:

Reserve bomen snoeien
Reserve speelplaats
Reserve ARBO
Reserve EHBO
Reserve onderhoud waterleiding
Reserve reiniging
Reserve onderhoud gebouwen
Reserve onderhoud groen
Reserve takken kraken
Reserve onderhoud verlichting
Reserve onderhoud terrein
Reserve OZB
Reserve exploitiatievergunning Kantine
Reserve nieuwe tractor
Reserve jubilea

Saldo per
01-01-2013

Stand per 31 december 2013

Onttrekking
2013

Saldo per
31-12-2013

4.005,67
750,00
1.200,00
655,00
1.997,67
5.000,00
7.933,58
3.934,59
2.630,00
500,00
1.743,70
1.533,36
402,00
1.000,00
0,00

0,00
250,00
0,00
500,00
0,00
7.193,18
3.500,00
4.000,00
3.000,00
500,00
9.000,00
0,00
0,00
1.000,00
700,00

3.775,20
700,00
0,00
0,00
528,39
0,00
0,00
2.500,00
425,00
1.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

230,47
300,00
1.200,00
1.155,00
1.469,28
12.193,18
11.433,58
5.434,59
5.205,00
0,00
6.743,70
1.533,36
402,00
2.000,00
700,00

33.285,57

29.643,18

12.928,59

50.000,16

Inkomsten en uitgaven van de Klaverjas 2013
Stand per 1 januari 2013
Ontvangsten in 2013
Uitgaven in 2013

Toevoeging
2013

1.172,41
5.548,25
-5.224,79
1.495,87

Uiteraard zal het saldo gebruikt worden om in 2014
wederom leuke prijzen aan te schaffen.

5
5
10
5
20
3
10
10
4
10
5
10
20
5
20
10
5
5
2
10
3
10
10
10
5
5
10
3
3
3

15-03-2006
07-04-2010
15-04-2012
16-04-2008
31-12-2009
08-05-2009
09-05-2012
11-05-2011
11-05-2012
11-06-2011
27-06-2012
25-07-2012
28-07-2008
10-08-2010
18-08-2011
19-08-2010
18-10-2009
11-12-2010
30-12-2011
31-12-2012
31-12-2012
29-11-2013
30-12-2013
30-12-2013
30-12-2013
30-12-2013
30-12-2013
30-12-2013
30-12-2013
30-12-2013
30-12-2013

2 Meubilair kantine

3 Nieuwe CV-ketel kantine

4 Mengpaneel kantine Soundcraft EPM-8 PA 2012

5 Nieuwe CV-ketel bestuursgebouw

6 Afschrijving biljartlaken

7 Opsluitbanden

8 Lichtslangen kantine

9 Afstortkluis en sleutels

10 Straatnaambordjes

11 Laptop en digitale camera bouwcommissie

12 Aanschaf Stiga zitmaaier 2012

13 Office 2010 2x bestuur en onderhoud

14 Stoelen en tafels kantine

15 Verlichting Wijcker 1

16 Electra kantine

17 Verlichting Wijcker

18 Nieuwe termijn afschrijving sleutels

19 Geluidsapparatuur kantine

20 Printer en toebehoren bestuurskamer

21 Aanschaf en reparatie kantine 2012

22 Luifel clubgebouw 2012

23 Computer en beeldscherm inkoop

25 Beplanting voorgeschoten door Stadsdeel Nieuw West

26 Afschrijving restant beplanting 2013

28 Tuinen van West 2013

29 Renovatie biljart 2013

30 Renovatie buitenverlichting 2013

31 Wachthuisje 2013

32 Platte kar en palletlift 2013

33 Barkrukken kantine 2013

34 Aluminium afvalhok kantine 2013

Totaal:

5
10

27-01-2009

1 Koffiemachine kantine

88.898,88

565,00

608,00

1.444,74

5.382,64

1.949,52

1.223,99

3.784,76

2.443,35

5.394,96

773,70

10.309,88

525,37

287,86

500,00

7.278,75

4.293,58

1.068,57

21.812,23

2.011,10

498,00

2.894,01

559,00

1.219,28

543,73

239,60

1.485,00

394,50

1.315,85

229,00

1.727,14

3.474,80

2.660,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.705,56

188,33

202,67

481,58

538,26

389,90

244,80

378,48

244,34

539,50

257,90

1.030,99

262,68

57,57

100,00

727,87

214,68

213,72

1.090,61

201,11

99,60

289,40

139,75

121,93

54,37

79,87

74,25

78,90

131,58

45,80

345,43

347,48

532,21

1-1-2013

61.410,24

376,67 29-12-2016

405,33 29-12-2016

963,16 29-12-2016

4.844,38 29-12-2023

1.559,62 29-12-2018

979,19 29-12-2018

3.406,28 29-12-2023

2.199,01 29-12-2023

4.855,46 29-12-2023

515,80 28-11-2016

8.247,90 31-12-2021

0,00 31-12-2013

115,15 31-12-2015

100,00 31-12-2014

3.639,36 31-12-2018

3.434,86 31-12-2029

427,43 31-12-2015

17.449,79 31-12-2029

804,44 31-12-2017

298,80 31-12-2016

2.315,21 31-12-2021

139,75 31-12-2014

975,42 31-12-2021

380,62 31-12-2020

79,86 31-12-2014

1.113,75 31-12-2028

78,90 31-12-2014

526,32 31-12-2017

137,40 31-12-2016

345,42 31-12-2014

694,96 31-12-2015

0,00

Looptijd
Afgeschreven
in 2013
Begindatum in jaren Aanschafwaarde Restwaarde
Boekwaarde Einddatum

Overzicht afschrijving Volkstuinpark De Eendracht per 31-12-2013
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Financieel verslag Kantine en OC Volkstuinpark De Eendracht 2013
Resultatenrekening kantine:
Debet
Inkopen en kosten:

-

-

31.696,35

3.097,15

-

31.696,35

31.696,35

Verkopen:
Saldo positief:
Totaal:

Credit

28.599,20

Resultaten rekening OC:
Debet

Credit

Inkomsten algemeen:

-

73,50

Bijdrage Volkstuinpark De Eendracht:

-

4.028,10

Inkomsten uit bingo's en tombola's:

-

2.599,00

Uitgaven algemeen:

2.733,57

-

Uitgaven entertainment:

2.725,00

-

Uitgaven bingo's en tombola:

2.964,83

Saldo negatief:
Totaal:

1.722,80

8.423,40

8.423,40

Balans kantine en OC per 31/12/2013
Debet
Kas
Debiteuren:

Credit

13.068,90

-

186,00

-

-

48,37

ING-rekening 6328012:

7.038,94

-

Voorraad:

5.704,71

-

Fooien:

-

4.926,32

Kapitaal Volkstuinpark Eendracht:

-

5.879,43

Afdracht nog te voldoen aan De Eendracht:

-

13.770,08

Saldo postief:

-

1.374,35

25.998,55

25.998,55

Crediteuren:

Totaal:
Fooien:
Er is in 2013 aan fooien ontvangen:

1.137,66

Het restant van de fooien in 2012 bedroeg:

3.788,66

Saldo fooien:

4.926,32

De voorraad was op 01/01/2013 € 7,122,12. Deze is dus afgenomen met € 1,417,41.
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Financieel verslag Inkoop Volkstuinpark De Eendracht 2013
Resultatenrekening Inkoop:
Debet
Inkopen algemeen:

Credit

31.155,34

Bankkosten:

154,55

Kosten Pin-transacties:

668,93

Omzet algemeen:

15.123,20

Omzet via pin-betalingen:

20.335,51

Saldo

3.479,89

Totaal:

35.458,71

35.458,71

Balans Inkoop:
Debet

Credit

Startkapitaal ontvangen van De Eendracht:
Afdracht te betalen aan De Eendracht:
Kas:
Bank:

17.412,87
2.189,22
42,50
4.162,04

Crediteuren:
Voorraad:

101,68
14.600,68

Saldo:
Totaal:

3.479,89
20.994,44

20.994,44
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Tv-man keert zich tegen tuinzooi
In een artikel in de Volkskrant van 7 maart keert Lodewijk Hoekstra, presentator van het
door bouwmarkt Praxis gesponsorde RTL programma Eigen Huis en Tuin, zich tegen het
kopen van rotzooi, zoals geïmpregneerd hout voor in de tuin.‘Ik neem geen afstand van dit
programma, zegt hij. Tuinieren in een door de bouwmarkt gesponsorde omgeving is een
uitdaging die ik met plezier aanga.’ “Het is wat het is”.
Toch heeft de televisietuinman het helemaal gehad met
trendgevoelige spullen die gekocht worden om van de tuin een
verlengstuk van de woonkamer te maken. Het is het chemisch
afval van de toekomst.
‘Het is beter dingen te laten groeien dan ze te kopen,’ vindt
Hoekstra. ‘En als je iets koopt, moet het de natuur zo min
mogelijk schaden. Tuinieren heeft steeds minder te maken met
natuur en met groen’, begint hij. ‘tuinen worden strak betegeld en
hebben een giftige muur van geïmpregneerd hout eromheen. Het
zijn bijna doodskisten. Er hoeft alleen nog maar een deksel op.
Als tv-tuinman probeer ik te vertellen dat het leuk moet zijn om in je tuin te zijn. Iedereen
weet dat het slecht gaat met de bijen, de egels en de vlinders. Dat komt deels doordat de
natuur uit onze eigen tuin verdwijnt.’

Maak rommel
‘Veel mensen hebben last van een netheidscomplex, maar een tuin is een eco-systeem.
Laat hem een beetje verslonzen met onkruid, takjes en blaadjes in de border. Die zorgen
voor schimmels, die goed zijn voor de bodem, wat weer vitale planten oplevert. Een
onderhoudsvrije tuin bestaat niet. Tegels worden groen. Ik zie strak betegelde tuinen vooral
als teken van angst en gebrek aan inspiratie en kennis.’

Werk de natuur niet tegen
‘Probeer niet het onmogelijke uit je tuin te halen. Sommige dingen kunnen nu eenmaal niet,
zoals een bostuin op klei of een mediterrane palmentuin in Nederland. Dat gaat hoogstens
een paar jaar goed waarna alles weer moet worden afgedankt. De knotwilg is de
Nederlandse palmboom.’

Koester de heg
‘De ligusterhaag die vroeger om vrijwel elke Nederlandse tuin stond, is bijna verdwenen.
Mensen nemen een schutting omdat hun tuin een veilig domein moet zijn. Inderdaad, een
heg knippen kost tijd. Maar ik doe mijn eigen beukhaag nog altijd met de hand. Het is leuk
werk. Wilgentenen zijn lokaal en duurzaam materiaal waar je een mooie tuinafscheiding van
kunt maken. Een schutting kan ook van lariks en een vlonder kan van bamboe in plaats van
tropisch hardhout.’

Denk vanuit afval
‘Spullen voor in de tuin worden ooit weer afgedankt. Wat moet je met geïmpregneerd hout
als dat na enkele jaren toch verrot is? Dan is het chemisch afval. Veel spullen van kunststof
gaan maar kort mee. Een bak van dat roestige cortenstaal is duurzaam en óók prachtig. Als
ik het moet samenvatten: koop alleen dingen waarvan je denkt dat je ze over twintig jaar
nog steeds mooi vindt.’

31

NIEUWSBLAD april 2014 – deel 1
Projectgroep Natuurlijk Tuinieren

32

“Zaden en Stekjes Ruilmarkt”
Om het paasweekend goed te beginnen
organiseert de Projectgroep Natuurlijk
Tuinieren op zaterdag 19 april aanstaande
voor de tweede keer een zaden en stekjes
ruilmarkt.

Na de vele enthousiaste reacties op de eerste
ruilmarkt in het najaar leek ons dit een vrolijk
begin van een zonnig nieuw tuinseizoen. En de
ruilmarkt is uitgebreid na de eerste keer. Want
u kunt u dit keer niet alleen zaden en stekjes
ruilen maar ook allerlei andere tuinspullen. Stenen, tuinkabouters of andere zaken, die u
misschien al jaren in de weg staan maar waar een ander net toevallig naar op zoek is.
Zonde toch om spullen weg te gooien waar u iemand anders misschien nog een plezier
mee kunt doen?
Het idee is even simpel als effectief. En het kost helemaal niets. Tussen 11.00 en 13.00 uur
vindt de ruilmarkt plaats, voor de bestuurskamer en bij het wachthuisje. U kunt ons niet
missen wanneer u de tuin op komt lopen. Het idee is dat iedereen die zaad en stekjes over
heeft uit zijn eigen tuin, deze mee kan nemen en kan ruilen tegen andere stekjes, die
iemand anders over heeft. Ook als u geen zaad of stekjes heeft om te ruilen bent u van
harte welkom om te komen kijken of u misschien iets vindt dat u graag voor uw tuin mee wilt
nemen.
Voor alle kinderen is er een kleine,
groene verrassing af te halen.
Misschien heeft u spullen die u wilt
ruilen of doneren die te groot zijn om
naar de ruilmarkt toe te slepen.
Sommigen hebben misschien stapels
stenen waar ze vanaf willen. Maakt u
dan een A-viertje met een foto van
hetgeen u wilt ruilen of doneren, en
korte omschrijving van wat het is. En
vergeet u niet uw naam en tuinnummer
erbij te vermelden.
U kunt dit A-viertje mailen naar: dominique.engers@planet.nl
Als u niet mailt, kunt u op zaterdag in de winkel bij Hanneke van Tongeren een A-viertje
achterlaten.
Wij maken van ieder A-viertje een printje dat we op de dag van de ruilmarkt op een bord
opprikken. Als mensen in uw spullen geïnteresseerd zijn kunnen zij uw A-viertje meenemen
en contact met u opnemen.
Wij hopen op een zonnig paasweekend en een bloeiende zaden en stekjesmarkt als begin
daarvan.
Namens de Projectgroep Natuurlijk Tuinieren,
Dominique Engers (foto’s: Marianne Croes)
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Workshop Composteren
Aansluitend op de Zaden en Stekjes Ruilmarkt
op 19 april organiseert de projectgroep in
samenwerking met Machteld Klees van de
AVVN de workshop Composteren!
De workshop start om 14.00 uur in het
clubhuis of de bestuursruimte.

Hebt u er ook genoeg van om uw groenafval
iedere week weg te moeten brengen? Tijdens
de workshop composteren wordt u geleerd
hoe u uw tuinafval op uw eigen tuin kunt
composteren.
De workshop is gratis, maar u wordt wel verzocht zich voor 12 april 2014 aan te melden. Dit
kan via de mail dominique.engers@planet.nl of via een briefje in de brievenbus van het
bestuur onder vermelding van workshop composteren met uw naam, tuinnummer en
telefoonnummer.
Bij onvoldoende belangstelling gaat de workshop niet door en uw wordt hiervan tijdig op de
hoogte gesteld.

Natuurlijk tuinieren......goed voor dieren
Van een mooie tuin kunnen we enorm genieten, maar de aanwezigheid van dieren kan ons
plezier nog verder verhogen. Er is maar weinig voor nodig om meer dieren naar onze tuinen
te halen. Een meer natuurlijke inrichting doet wonderen!
Een gevarieerde beplanting levert voedsel op voor vogels en andere dieren. Op bloeiende
planten komen vlinders en bijen af. Tussen bodembedekkers houden allerlei kleine diertjes
zich schuil. Uitgebloeide planten zitten vaak vol zaden.
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Een gemengde haag als tuinafscheiding biedt voedsel en beschutting aan allerlei dieren.
Verder zijn rommelhoekjes, takkenstapels en bladerhopen in de tuin zeer geschikte
schuilplaatsen voor bijvoorbeeld egels.
Vogels houden van bomen en dichte struiken, om in te kunnen vluchten en om er een nest
in te bouwen. Het ophangen van een nestkastje is natuurlijk ook een goed idee.
Groenblijvende heesters zijn ook in de winter aantrekkelijk. Struiken met bessen trekken
veel soorten vogels aan. In het voorjaar komen op de bloeiende struiken grote aantallen
vlinders, bijen en hommels af. Die vormen dan weer voedsel voor vogels als roodborstjes
en merels.
Een natuurlijk en bloeiend gazon is aantrekkelijk voor insecten, vogels en zoogdieren. Laat
het gras tijdelijk hoger opgroeien en wacht met maaien tot half juni. Daarna regelmatig
maaien, niet te kort en alleen sproeien op plaatsen waar veel gelopen wordt. Ook kunnen er
bollen in het gazon gepoot worden. In en rondom een vijver is veel leven in de vorm van
waterbeestjes, vogels, zoogdieren, kikkers , padden en libellen. Zuurstofplanten zorgen
voor een leefbare vijver, drijvende planten voor beschutting en een natuurlijke beplanting
voor een gevarieerd dierenleven.
Ingewikkeld is het dus niet om dieren naar onze tuinen te lokken. Door deze simpele
maatregelen kunnen we onze tuinen interessanter maken en wellicht komen er zo nog meer
tuinreservaten op De Eendracht.
Norinda Fennema (tuin 15)
Bronnen: Herkenningskaart ‘Dieren in de tuin’ (KNNV) en Tuinreservaten
(www.vroegevogels.vara.nl)
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En toen was er koffie!
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Ongewenste dieren in de tuin (1):
“de bruine rat”

De bruine rat (Rattus norvegicus) is ook wel bekend als rioolrat of stadsrat. Ratten houden
van alles waar wij mensen ook behoefte aan hebben: voedsel, warmte en beschutting. Als
cultuurvolger, door het meereizen met de menselijke beschaving, zijn zij dus eigenlijk de
natuurlijke metgezel van de mens. Alleen zullen de ratten in het algemeen meer van
mensen houden dan andersom. Mensen zijn er meestal niet ervan gediend dat ratten
gebruik maken van dezelfde leefomgeving. Zij zijn net als wij echte alleseters. Ratten
vestigen zich bij voorkeur in de nabijheid van hun voedselbronnen, dus vaak in onze
omgeving. Ze zijn voornamelijk ’s nachts actief en zijn zeer goede zwemmers.
Er zijn allerlei mythische verhalen in omloop die gezorgd hebben voor de slechte reputatie
van deze ‘ongewenste huisdieren’. Ratten zouden zomaar knagen aan pasgeborenen en
makkelijk allerlei gevaarlijke ziekten overbrengen op de mens. De pest werd tijdens de
Middeleeuwen niet overgebracht door de bruine rat, maar door de vlooien van de zwarte rat
in combinatie met gebrekkige hygiëne. En de ziekte van Weil (infectieziekte met kans op
schade van lever en nieren) komt in ons land weinig voor en is goed te behandelen.
Daarentegen blijken ratten behoorlijk intelligent te zijn en zelfs geschikt als gezelschapsdier,
zoals vroeger in bepaalde alternatieve kringen wel gezien werd. Ook zijn er vele ratten
‘werkzaam’ in laboratoria, waar zij ‘helpen’ remedies te vinden tegen allerlei ziekten bij de
mens.
Bestrijding met rattengif lijkt op het eerste gezicht de eenvoudigste manier om van het
ongewenste gezelschap van ratten af te komen, maar dat is toch veel minder veilig dan
gedacht. Ratten blijken bij langdurige blootstelling aan vergif daar steeds resistenter tegen
te worden. Het gif komt zo echter wel in de ecologische kringloop. Kleine ratjes worden
gegeten door egels en ook bij roofvogels staan ratten op het menu. Juist deze dieren zijn
erg gevoelig voor de werking van rattengif. Zij sterven een ellendige dood, door ernstige
inwendige bloedingen. Onze eigen huisdieren kunnen er ook beslist niet tegen. En volgens
de Gezondheidsraad blijkt de blootstelling aan (ratten)gif blijkt een serieuze bedreiging voor
de volksgezondheid te vormen!
Tegen de overlast van ratten wordt in het kader van het ‘Nederlands Actie Plan duurzame
gewasbescherming’ (2012) gezocht naar veiligere en effectievere oplossingen. Deze lijken
vooral te vinden in het stimuleren van natuurlijke vijanden zoals egels, uilen, marters,
bunzingen, roofvogels, vossen. Het project Natuurlijk Tuinieren zou dus een zeer nuttige
bijdrage kunnen leveren aan het beheersbaar houden van de rattenpopulatie! Overigens
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zijn vele soorten ratten en muizen bij de wet beschermd.
Natuurlijk is het begrijpelijk dat aanwezigheid van ratten in huis en schuur niet gewaardeerd
wordt, al was het maar vanwege de vraatsporen en doordringende geur van urine. Wat
kunnen wij daar zelf tegen doen? Het is belangrijk om de mogelijkheden om binnen te
dringen in onze huizen te beperken door openingen (bijvoorbeeld bij leidingen) zo veel
mogelijk te dichten. Verder is optimale hygiëne zeer belangrijk, waarbij met name gelet
moet worden op het goed wegwerken van etensresten. Dus los slingerende vuilniszakken
vermijden en geen gekookt voedsel in de compostbak gooien. Is er dan nog steeds sprake
van overlast, dan kan overwogen worden een rattenval neer te (laten) zetten, waarin de
ongewenste gast dood of levend gevangen kan worden. Ook eenvoudige doodslag is een
optie, die echter vast niet voor iedereen is weggelegd.
En wat te doen bij het zien van een rat buitenshuis? Niets dus. Alleen zorgen dat deze niet
bij ons in huis of schuur komt wonen. Het kan zelfs heel amusant zijn om eens rustig te
kijken naar een rat die vogelvoer aan het stelen is ten behoeve van de jongen. Ratten zijn
meestal gewoon onschuldige medebewoners in onze tuinen. Preventie van eventuele
overlast is onze eigen verantwoordelijkheid. En help het natuurlijke evenwicht te herstellen
door Natuurlijk Tuinieren!
Norinda Fennema (tuin 15)
Bronnen: www.rijksoverheid.nl, www.wikipedia.nl en het artikel van Kees Beaart
(keurmerkadviseur AVVN) in De Tuinliefhebber (zomer 2013)

Notitie Natuurlijk Tuinieren
De notitie beschrijft het plan van aanpak, de behaalde resultaten en vorderingen tot nu toe
en de op stapel staande plannen en projecten voor het komende tuinseizoen. Dit plan is ter
inzage tijdens de bestuurszittingen van 6 mei en 3 juni. Leden van de projectgroep zijn
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Tevens wordt het plan tijdens de afdelingsvergadering van 10 mei toegelicht door middel van een presentatie.
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Het is gedaan!
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Programma seizoen 2014
Activiteiten Volkstuinpark De Eendracht
MEI
Zaterdag

24 Mei

Openingsavond

28 Juni

Bingo

Zondag

6 Juli

Volleybaltoernooi

Zaterdag

19 Juli

Bingo

Zondag

27 Juli

Voetbaltoernooi

Zondag

10 Augustus

Zeskamp

Zaterdag

16 Augustus

Feestavond

Zaterdag

23 Augustus

Spookavond

JUNI
Zaterdag

JULI

AUGUSTUS
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Overzicht april tot oktober
Hekken

Vanaf 6.00 uur tot een half uur na zonsondergang

Winkel

Zaterdag:
10.30 - 12.30 uur
Woensdag:
19.00 - 20.00 uur
van april tot en met september:
elke 1e dinsdag van de maand van 20.00 - 21.00 uur
in de kantine.

Zitting van het bestuur
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Commissies
Tuincommissie:
- onderhoudscommissie
- laancommissie
Inkoopcommissie

Bouwcommissie

Tuintaxatiecommissie

Kascommissie

Waterleidingcommissie

Elektriciteitscommissie
Ontspanningscommissie

Klaverjascommissie
EHBO-commissie

Alle leden kunnen de defibrilator
bedienen.
Arbocoördinator
Redactie Clubblad

Website

Tuin
E.S.J. Admiraal
A.F.W. van Leeuwen
W. J.I.B. Spier
R.A.A. Spaans
H. van Tongeren
E.R. Vermeulen
M. Bressinck
C.R. Schutten
M. van Ittersum
C. van der Weijden
J. Boogaard
S.W.H.M. Litjens
F. van Hulst
R.C. Korthuis
L. Stötefalk
H.J. Vink
R.H. van Wijngaarde
K. Wirken
J.A. van Schendel
H.J.E.M. Zijlma
F.R. de Smalen
S.W.H.M. Litjens
J.D.S. Stubbe
F. van Hulst
H. Johansen
C.J. Vennik
E. van den Boogaard
T.H. Kruize
C.M. Kruize- van Dieren (penningmeester)
G. Kusters (voorzitter)
A. Kusters- van Dieren (kantine)
W.E.M. Hart
J. Calbo
A.S. Zwalue – Boogaard
P. Zwalue (kantine)
S.L. Boogaard
B.L. Drukker
A. Bakker
J.C. van Gestel - Gremmen
A.J. van Haeften
J.S. Galle
06 - 14 95 68 46
E.K. Wirken
06 - 31 69 69 76
G. Petrovai
06 - 24 39 35 50
H.R.Oosterling
06 - 45 46 45 18
A.J. van Haeften 06 - 24 26 32 08
M. Ibrahim
06 -15 62 26 14
Vacant
M. de Boer
M. van der Linden
M. Mohamat
M. van Beijnum
M. van der Linden

2
89
33
3
65
66
166
181
207
225
19
194
110
150
142
74
156
44
199
226
32
194
8
110
124
198
62
137
137
51
51
93
93
96
96
146
38
207
16
123
59
44
158
184
123
153
239
109
39
109
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