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Erratum:
In het voorjaarsnummer is in het interview met Fridtjoff Versnel een fout
geslopen:in plaats van Ton van Dijk had er Ton de Leeuw moeten staan.

Notulen van de 47ste jaarvergadering
Tuingroep Eendracht
zaterdag 25 april 2008 13.00 uur
Aanwezig: het bestuur: R. Kremer, voorzitter, F. Koens, 2e voorzitter en secretaris, O.
Jongerius, penningmeester, M. de Boer, 2e penningmeeser, F. Versnel, bestuurslid, en 46
stemgerechtigde leden van de Eendracht.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet iedereen welkom op de 47ste ledenvergadering, met name de heer
Koerts, vertegenwoordiger van de Bond van Volkstuinders, en de aanwezige leden van
verdienste: mevrouw Vennik en de heren Van Bommel, Croes, Vink, Van Haeften en
Spooren.
De voorzitter vraagt een minuut stilte voor degenen die ons dit jaar ontvallen zijn.
2. Goedkeuring notulen begrotingsvergadering 6 december 2008
De heer Spooren, tuin 228 mist op de begroting het bedrag voor de speelwerktuigen. Een
deel is betaald uit de fooienpot van de kantine, waar is de rest van betaald. De voorzitter
zegt dat er al een paar jaar geld voor gespaard is. De penningmeester zegt dat het
gespaarde bedrag op de begroting had moeten staan.
De notulen worden goedgekeurd.
3. Definitieve vaststelling agenda
Punt 16 van de agenda vervalt, is niet meer van toepassing.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris meldt dat er één afzegging is gekomen, de heer Van der Feen kan niet
aanwezig zijn vanwege een familiefeest. Mevrouw Van Ittersum kan niet aanwezig zijn en
machtigt haar partner mevrouw Ayala Bakker. Er is een brief binnengekomen van de heer
Spooren, die later zal worden voorgelezen.
5. Activiteiten van de Bond van Volkstuinders
De voorzitter geeft het woord aan de heer Koerts.
Evenals voorgaande jaren doen wij een greep uit de vele werkzaamheden van het
bondsbestuur.
Eindelijk hebben wij de officiële bouwvergunning ontvangen en kunnen wij met de bouw van
het nieuwe bondsgebouw beginnen op tuinpark Buikslotermeer. Het pand dat wij nu huren
wordt het komende jaar gesloopt voor de bouw van nieuwe woningen. Op dit moment wordt
de flat tegenover het bondskantoor volledig gestript met het gevolg dat de buurt er
troosteloos uitziet en de medewerkers veel hinder ondervinden van geluidsoverlast door de
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sloopwerkzaamheden. De goedkeuring van het nieuwe onderkomen heeft veel voeten in de
aarde gehad doordat het niet zou passen in het bestemmingsplan. Bij de verplaatsing van
Buikslotermeer naar de huidige locatie was er al een plek gereserveerd voor een nieuw
bondsgebouw en al die tijd heeft er niemand bezwaar gemaakt dat een bondsgebouw niet
zou thuishoren in de omgeving. Het ligt in de bedoeling om na de bouwvakvakantie te
starten met de bouw en de gehele bouwperiode duurt ongeveer 27 weken. Meegerekend de
verhuizing en de inrichting zal begin 2010 het gebouw in gebruik worden genomen.
Alle zaken betreffende veiligheid zijn ondergebracht in een werkgroep. Het gaat dan met
name om de uitvoering van de ARBO-wet, legionellapreventie, controle op speelwerktuigen
en de hygiënevoorschriften in de clubhuizen. Er is een speciale voorlichtingsbijeenkomst
geweest voor de ARBO-coördinatoren van alle afdelingen. Voor de speelwerktuigen heeft
Brian Broens (projectmanager) een cursus gevolgd en is Barend Coppes bereid gevonden
de taak van coördinator op zich te nemen. Daarmee is de kennis en de veiligheid op de
tuinparken gewaarborgd.
In 2008 heeft de verdere uitwerking plaats gevonden van het veranderplan. In een extra
ledenvergadering in januari 2009 zijn de statuten en reglementen ter goedkeuring aan de
leden voorgelegd. Met een krappe meerderheid zijn de statuten waarvan twee derde
meerderheid is vereist, goedgekeurd. Met een gewone meerderheid zijn ook de
reglementen goedgekeurd.
In beide gevallen waren er moties ingediend waarvan een deel is overgenomen. De
gewijzigde tekst is aan iedereen toegezonden via De Vroegop. Met de vernieuwde statuten
en reglementen is een basis gelegd om van daaruit het beleidsplan voor de komende jaren
te ontwikkelen.
Ook dit jaar doen er afdelingen mee aan de open volkstuindag op 31 mei. In 2008 heeft het
weer niet meegewerkt aan het welslagen ven de volkstuindag, het is nu te hopen dat in
2009 het weer beter is en de volkstuindag een succes wordt.
De periodieke gesprekken met stadsdeel wethouders worden ook het komende jaar
voortgezet om de volkstuinen op de agenda van de bestuurders te houden. Verder komen
ook dit jaar de burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Ouder-Amstel
weer op bezoek op de tuinparken in de Duivendrechtse polder. Ook van de kant van de
omliggende gemeente waar de Duivendrechtse polder onder valt is er aandacht voor de
volkstuinen. Op deze parken zijn er ook leden die wonen in de gemeente Ouder-Amstel.
Dit jaar stopt ondergetekende, secretaris van het bondsbestuur, definitief na een periode
van 6 jaar. Ik heb mij destijds beschikbaar gesteld voor één periode van 2 jaar maar het
zijn er 4 geworden. Nu vind ik het echt welletjes, voornamelijk in verband met mijn leeftijd.
Gelukkig heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld die bereid is de functie van secretaris in
te vullen. Het bestuur is nog niet kompleet en wij zijn ook nog op zoek naar bestuurders
voor de portefeuille groenbeheer, financiën of als algemeen bestuurder Heeft u nog wat tijd
over, meldt u zich dan aan voor een bestuursfunctie.
In het kader van het Stimuleringsfonds Volkstuinen is door het rijk € 250.000 beschikbaar
gesteld om te investeren in volkstuinen. De gemeente heeft aan de stadsdelen en
volkstuinverenigingen gevraagd om projectvoorstellen in te dienen om in aanmerking te
komen voor de rijksbijdrage. De bond heeft voor de afdelingen Nut en Genoegen en
Wijkergouw ieder een bedrag van € 50.000 toegezegd gekregen om de ingediende
projecten uit te voeren. De voorwaarde was dat de volkstuinen gelegen moesten zijn in de
omgeving van een krachtwijk (Vogelaarwijk). Vandaar de toekenning voor deze twee
afdelingen.
Wij hopen
Dat er dit jaar een doorbraak komt in de besluitvorming over de aanleg van riolering in
stadsdeel Noord en de andere stadsdelen.
Dat we een begin kunnen maken met het opstellen van een nieuw beleidsplan.
Dat we er in blijven slagen om de aandacht van de overheid toe te spitsen op de
volkstuinder.
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En tot slot, dat 2009 een goed tuinjaar mag worden.
De voorzitter dankt de heer Koerts voor zijn bijdrage aan de vergadering, en voor zijn inzet
voor de Bond in de afgelopen 8 jaar.
6. Verslag van de secretaris over 2008
Vorig jaar zijn er veel tuinen verkocht, er zijn er op dit moment nog maar drie te koop.
Intussen hebben weer vier mensen opgezegd dus er komen binnenkort nog vier tuinen
beschikbaar. De tuinruillijst is iets aangepast, zie het krantje. Wie op de tuinruillijst wil kan
zich opgeven bij het bestuur.
7. Verslag van de penningmeester over 2008
2008 is een mooi jaar geweest, tenminste als u het bekijkt met de ogen van een
penningmeester, die denkt alleen maar aan geld. Dat het nogal slecht weer is geweest
maakt hem niet zoveel uit. Waarom is het jaar zo mooi geweest? ten eerste omdat er net
als de andere jaren voorzover ik er bij was, behalve dan in het jaar van de baggerellende,
een nette winst is gemaakt. Niet teveel, want dan zou de begroting niet geklopt hebben en
dan zouden de leden teveel contributie hebben betaald, maar ook niet te weinig. Verder
doet het me plezier dat het betalingsgedrag van de tuinders aanzienlijk verbeterd is. Het
incassobureau dat een aantal jaren nogal een klant aan ons had komt er bijna niet meer
aan te pas. Hoe het komt komt het maar het is een stuk beter geworden. Dat geldt ook voor
de betaling van niet gewerkte uren. We hebben daar een veel simpeler systeem voor
ingevoerd, zonder boetes, en dat systeem kost niet alleen minder tijd voor degenen die het
uit moeten voeren, het levert ongeveer hetzelfde op en de mensen die het betreft hebben
minder klachten. De boetes bestaan alleen nog voor het niet in orde hebben van de tuin,
maar door daar op een andere manier tegen op te treden wordt er niet alleen minder
geklaagd maar wordt de redelijkheid van een boete zelfs min of meer ingezien. Ik vind het
mooi zo. Mijn dank gaat opnieuw uit naar Wil Vennik voor onontbeerlijke steun bij het
vervolmaken van de cijfertjes. En ik wens tot slot iedereen toe dat het in 2009 net zo goed
gaat als in 2008 maar dan mèt mooi weer.
Mevrouw Vennik tuin 198 vraagt: punt 46, nieuwbouw ehbo en ontspanning staat niet op de
begroting. De penningmeester zegt dat dit een fout is, dat had begroot moeten worden.
8. Verslag van de kascontrolecommissie
Mevrouw Vennik leest de verklaring van de kascommissie voor: Op maandag 9 februari
2009 heeft de kascontrolecommissie de boeken en de financiën over 2008 van ons
Volkstuinpark gecontroleerd en in goede orde bevonden.
Ook de financiële administraties van het Clubhuis, de Inkoop, de Ontspanning en het
Klaverjassen geven een getrouw beeld van de inkomsten en uitgaven.
Op grond van deze bevindingen stellen wij de Algemene Ledenvergadering voor om de
penningmeester en de subpenningmeesters décharge te verlenen, onder hartelijke
dankzegging voor hun werkzaamheden.
Was getekend Ayala Bakker, Johan van Schendel en Frans van der Feen.
9. Beleid bestuur
Het bestuur heeft een brief ontvangen van de heer Spooren tuin 228 met een aantal vragen:
is er wel afscheid genomen van de heer Vink voor zijn werk in het onderhoud; is de
elektracommissie wel voldoende bedankt door het bestuur; is er wel afscheid genomen van
de familie Drukker voor het werk in de kantine, houdt de voorzitter de algemene
ledenvergadering wel goed in de hand. De voorzitter leest de brief voor. Hij meldt dat hij de
opmerkingen in de brief in de eerstvolgende bestuursvergadering zal behandelen, voor
zover mogelijk.
De heer Spooren vindt dat hij opening van zaken kan geven. De voorzitter herhaalt dat hij
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de brief bij de bestuursvergadering behandelt. De heer Spooren zegt dat hij dit bij de
eerstvolgende ledenvergadering zal navragen.
Mevrouw van Haeften tuin 123 wil nog een keer terugkomen op het roken. De voorzitter
zegt dat dit nu niet aan de orde is. De vraag kan in de Rondvraag gesteld worden.
De heer Van Haeften vindt dat het wel onder Beleid Bestuur valt. Hij wil terugkomen op het
rookbeleid van de Bond. De voorzitter zegt dat wij te maken hebben met de wet: in de
openbare ruimte mag niet gerookt worden. Mevrouw Ayala Bakker geeft de voorzitter ter
informatie een copie van het Staatsblad.
De voorzitter nodigt de mensen die het rookbeleid ter discussie stellen uit voor een
bijeenkomst in de bestuurskamer op 8 mei a.s. om 19.30, om uitvoerig over dit punt te
praten. Voor die tijd zal hij nogmaals bij de Bond informeren over het rookbeleid.
De heer Koerts van de Bond van Volkstuinders zegt desgevraagd nogmaals dat het
wettelijk is voorgeschreven dat er niet mag worden gerookt. Ook hij zal het nogmaals
opnemen met de Bond. Hij zegt dat de kantines een horecavergunning nodig hebben, en
dan val je onder het rookverbod.
De voorzitter sluit dit punt.
Mevrouw Schmidt van tuin 120 zou hierover graag een referendum willen houden, omdat er
bij de ledenvergaderingen relatief weinig mensen komen. Ook voor andere besluiten zou
dat moeten.
10. Samenstelling bestuur
De voorzitter deelt mee dat dit zijn laatste jaar is als voorzitter. In april 2010 houdt hij ermee
op.
Aan de beurt voor aftreden zijn mevrouw Koens en de heer Versnel, beiden herkiesbaar
voor 3 jaar. Bij deze worden zij weer verkozen voor drie jaar.
11. Benoeming kascontrolecommissie
De commissie bestaat uit de heer Van der Feen, mevrouw Vennik, de heer Van Schendel,
de heer De Smalen en mevrouw Bakker, en als reserve mevrouw van den Brink. De
voorzitter bedankt hen voor de afgelopen periode. De heer De Smalen is door een
misverstand niet uitgenodigd voor de kascontrole. Hij is voor het komende jaar niet meer
beschikbaar want hij heeft zich beschikbaar gesteld voor een andere commissie.
12. Bouwcommissie
De bouwcommissie bestaat uit de heren H. Roschar, J. Minneboo, M. Litjens en F.J.P. van
Schayk.
13. Onderhoud
De onderhoudscommissie bestaat uit A. van Leeuwen, mevrouw M. van Ittersum en A. van
de Molegraaf.
14. Overige commissies
Elektracommissie
Clubhuiscommissie
Waterleidingcommissie
Klaverjascommissie
EHBO
Laancommissie
Redactiecommissie
Inkoop
Biljart
en de Ontspanningscommissie
Zijn er leden beschikbaar voor de Elektracommissie? De heer Frank de Smalen geeft zich
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op. Op een vraag van Coby van Haeften zegt de voorzitter dat in de Clubhuiscommissie nu
mevrouw Korthuis van tuin 150 zit, en de heer Zwaluë van tuin 96. Bij de overige
commissies zijn geen mutaties.
15. Vuilnis en nieuw slot toegangshek.
Vuilnisophaal: we hebben een contract met Afvalcentrale West. We hebben een rekening
gehad die totaal niet klopt. De penningmeester is ermee bezig. Wat de perscontainer
betreft: dat zou zeer veel duurder zijn en wij hebben op de Eendracht niet genoeg stroom
voor een perscontainer.
De heer Koster tuin 233 vraagt of het systeem bij Tigeno niet beter is. De voorzitter zegt dat
dat duurder is.
Paula Mol tuin 110 vraagt of we niet aan de leden moeten vragen of ze voor het afvoer van
afval willen betalen of niet. Zij woont 's zomers op de tuin, bijna niemand anders doet dat
zegt zij, en zij wil best betalen voor afvoer van vuil. Zij wil niet alles in vuilniszakken doen.
De voorzitter zegt dat de ophalers van het afval nu eenmaal afval in vuilniszakken ophalen
en niet los afval.
De heer Van Haeften merkt op dat wij als tuingroep een voorbeeld zijn voor de andere
tuingroepen in de buurt; zoals het nu gaat gaat het goed.
(Na de vergadering is bericht ontvangen van Afvalcentrale West: er is een fout gemaakt met
de rekening en we hebben inmiddels een creditnota ontvangen.)
In het toegangshek komt een nieuw slot. De leden hebben bericht gekregen wanneer ze
hun sleutels kunnen komen halen. In dit bericht stond dat men één sleutel per tuin krijgt en
dat men voor meer sleutels een borg van € 25 per sleutel moet betalen. Omdat in een
vorige ledenvergadering is afgesproken dat men per tuin twee sleutels krijgt en eventuele
verdere sleutels betaald moeten worden, worden er vanaf nu twee sleutels per tuin gratis
uitgereikt. Voor meer dan twee sleutels moet een borg van € 25 per sleutel worden betaald.
Degenen die voor de tweede sleutel betaald hadden krijgen hun geld terug.
Let op: alle sleutels moeten bij het opzeggen van de tuin worden ingeleverd. De borg wordt
dan terugbetaald. Wanneer sleutels niet worden teruggegeven moet de kostprijs worden
betaald.
Paula Mol merkt nog op dat de tuinders ook voorzichtig moeten zijn met hun spullen en niet
gereedschap 's winters in schuurtjes moeten laten staan. Een beter slot op het hek helpt
dan niet.
16. Benoeming leden stadsdeeloverleg
De voorzitter wordt benoemd als lid en de heer F. Versnel als reservelid.
17. Behandeling van de beschrijvingsbrief van de Algemene Vergadering van de
Bond van Volkstuinders op donderdag 14 mei 2009 in Volkstuinpark Tuinwijck.
De heer Spooren tuin 228 vraagt naar het nieuwe bouwreglement. De voorzitter zegt op dat
het bouwreglement in de bouwcommissie is behandeld maar nog niet in het bestuur. Het
bestuur behandelt het bouwreglement binnenkort en zal de vertegenwoordiger naar de
algemene ledenvergadering op de hoogte brengen.
Verder vraagt de heer Spooren naar het nieuwe tuinregistratieformulier. De voorzitter zegt
dat wij het burgerservicenummer niet invullen. Dat was wat hij vragen wou, zegt de heer
Spooren.
18. Benoeming van afgevaardigden naar de algemene ledenvergadering van de Bond
van Volkstuinders, donderdag 14 mei a.s., 19.30 uur, Tuinwijck. Naast twee
vertegenwoordigers van het bestuur gaat de heer Litjens (van de bouwcommissie) naar
deze vergadering.
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19. Rondvraag en sluiting
De penningmeester vraagt aan Wil Vennik waarop wij de kosten van de sleutels, die niet
begroot zijn, moeten boeken. Dat kan op inventaris, en daarop afschrijven.
Coby van Haeften vraagt of aanbouwsels en/of overkappingen aan de huisjes nou wel of
niet mogen. De voorzitter zegt dat ze gedoogd worden, maar dat ze moeten worden
afgebroken zodra de tuin wordt opgezegd.
Mevrouw Hogendorp tuin 169 wil het bestuur complimenteren met de nieuwe speeltuin,
waar druk gebruik van wordt gemaakt.
Verder vraagt zij hoe het zit met medetuinders. Het begrip medetuinder is afgeschaft, vanaf
31 januari van dit jaar gelden de nieuwe reglementen en statuten van de Bond en geldt: per
tuin één vertegenwoordiger met stemrecht, dat is degene die op het tuinregistratieformulier
als hoofdhuurder staat. In de praktijk zal het neerkomen op één vertegenwoordiger per tuin
die mag stemmen (ook al is hij of zij niet de hoofdhuurder).
Op een vraag van mevrouw Vennik zegt de voorzitter dat mensen in commissies en in het
bestuur niet de tuinders hoeven te zijn op wiens naam de tuin staat. De heer Koerts merkt
op dat dit strikt gesproken voor de helft van de commissieleden en bestuursleden wel moet,
maar in de praktijk kan het voorkomen dat dat niet zo is. Overigens: men kan zich op het
tuinregistratieformulier laten inschrijven als partner.
Mevrouw van Bommel vraagt naar de geparkeerde auto's en aanhangers die de hele winter
al op het parkeerterrein staan en die niet gebruikt worden. De voorzitter zegt dat het bestuur
ermee bezig is. Mevrouw Schmidt merkt op dat er vaak geparkeerde auto's zo staan dat
niemand meer verder op het parkeerterrein terecht kan, ook al is er nog ruimte genoeg. Let
op hoe je parkeert en hou rekening met anderen.
Mevrouw Bakker vraagt of de afgevaardigde naar de bondsvergadering zich realiseert dat
dat voor drie jaar geldt. De heer Koerts zegt dat dat niet het geval is, het geldt voor een jaar.
Zij zegt verder dat we moeten opletten, nu blijkt dat de helft van degenen die in de
commissies zitten lid moeten zijn, of dat geen problemen gaat geven. Als dat zo is moeten
we het op tijd bij de bond aankaarten. Afd. regl. art. 15 lid 8.
Mevrouw Mol wil nog zeggen dat zij heel tevreden is met de groenstroken aan de
buitensingels, complimenten.
Monnie Litjens tuin 194 wil nog even opmerken dat er een uitspraak van de rechter is
geweest dat er in een café zonder betaalde krachten gerookt mag worden. Wij hebben geen
betaalde krachten, dus geldt dat ook voor onze vereniging? De voorzitter gaat hier nu
verder niet op in, we wachten het commentaar van de Bond af en donderdag 8 mei overlegt
het bestuur met de rokers.
Mevrouw van Laar tuin 221 vraagt naar het verhuur van de kantine. Wat gebeurt er met de
opbrengsten? Als er opbrengst is, is die voor de vereniging, dus het gebruik van gas, water
en elektra wordt daaruit betaald. 's Winters moet worden opgelet dat de poort niet open blijft
staan. De heer Versnel meldt dat de organisatoren van zo'n feest gevraagd is aan de poort
een telefoonnummer te hangen zodat ze kunnen bellen om de poort te laten openen.
Mevrouw van Laar zegt verder dat kinderen vaak met grote snelheid over het terrein fietsen,
en dat daarop gelet moet worden.
De heer Spooren merkt op dat het verhuren van het clubgebouw voor feesten officieel
verboden is. Dat kan grote problemen geven. De voorzitter zegt dat de kantine alleen aan
leden van de tuin ter beschikking wordt gesteld, niet verhuurd.
De heer Mulder tuin 208 vindt dat er veel tuinen zijn die er zeer slecht uitzien. Slechte
huisjes, tuinen als woestijnen. De voorzitter antwoordt dat wij met de tuinders van deze
tuinen bezig zijn, de gevallen zijn bekend. De heer van Haeften zegt dat wij bij het
aanvragen van royement in dit soort gevallen niet veel steun van de bond krijgen. Het duurt
allemaal veel te lang.
De heer Mulder vraagt naar de borden met fietsverbod. De voorzitter zegt dat die borden
weggaan, er komen borden voor 'wandelpad', dat betekent automatisch dat je niet mag
fietsen. De tuinders weten zelf waar ze aan toe zijn.
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De heer Mulder vindt het vreemd dat de verzekering bij schade de uitkering aan de tuin
doet, en dat de tuin dan aan de gedupeerden uitkeert. Hij is bij de verzekering ook onheus
behandeld. De penningmeester legt hem nogmaals uit dat we nu eenmaal een collectieve
verzekering hebben, die goedkoper is, en daarom wordt niet rechtstreeks uitbetaald. U kunt
een eigen verzekering nemen als u het daar niet mee eens bent.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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De winkel van Inkoop,
méér dan alleen voor een fles gas!
Hoewel het nieuwe tuinseizoen al een tijdje van start is willen wij graag nog even met u
terugblikken op het seizoen 2008 en u op de hoogte brengen van onze plannen voor 2009.
Tijdens het seizoen 2008 hebben wij voor de eerste maal een vol seizoen gewerkt met het
digitale voorraadbeheerssysteem. Gebleken is dat het bijhouden en controleren van de
voorraad en het afwikkelen van de financiën aanzienlijk overzichtelijker is geworden. Ook
de jaarlijkse telling van de voorraad is eenvoudiger en minder tijdrovend geworden. Niet
alleen Inkoop maar ook het bestuur is bijzonder tevreden over het resultaat.
Voor het seizoen 2009 heeft Inkoop in nauw overleg met het bestuur besloten tegemoet te
komen aan de wens van verschillende tuinders om de openingstijd op de zaterdagen te
wijzigen van 9.30 uur naar 10.00 uur. (zie hieronder voor het volledige overzicht van de
openingstijden)

Voorts willen wij u informeren dat wij ons assortiment hebben uitgebreid. Naast de u
bekende producten kunt u bij ons nu ook terecht voor kleine woonaccessoires zoals
kaarsen, geurzakjes, servetten etc. om het in uw tuinhuisje nog gezelliger te maken. Ook
voor de tuin hebben wij een aantal leuke artikelen. Bent u nieuwsgierig geworden kom dan
vooral eens binnenlopen. De winkel heeft meer te bieden dan alleen de noodzakelijke
gasfles.

Openingstijden 2009
April tot en met september:
Woensdag van 19.00 – 20.00 uur
Zaterdag van 10.00 – 12.00 uur
Februari, maart, oktober en november:
Zaterdag van 10.00 – 11.00 uur
In december en januari is de winkel gesloten.
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ATCO Dakwerken bv
Uw adres voor:
stalen dakpannen
bitumineuze daken
shingle daken
dakpannen
(vrijblijvende prijsopgave) Alles onder 10 jaar
garantie
Krasseurstraat 55 – 1033 DH Amsterdam.
Tel / Fax: 020-6335493 – Mobiel: 06-21260073
Email : info@atcodakwerken.nl

Advertentietarieven 2009 (zwart/wit)
Een hele pagina (A5) € 70,00, per jaar
Een halve pagina
€ 40,00, per jaar
Een kwart pagina
€ 25,00, per jaar
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Berichten van het onderhoud.
1e: De corvee:
Het is erg jammer dat we op de zaterdagen niet kunnen rekenen op de tuinders die op de
lijst staan om hun uren te maken. Op vrijdag maak ik een programma over wat er allemaal
moet gebeuren, met in het achterhoofd dat er ongeveer 15 mensen zullen komen. Inmiddels
weet ik dat ik dat beter niet kan doen, want lang niet iedereen komt opdagen. Een deel van
de mensen heeft de beleefdheid af te bellen, maar er blijven ook mensen weg zonder bericht. Dat is erg jammer, want zo blijft er veel werk liggen. We hebben graag een goed
onderhouden tuin, maar zonder jullie hulp gaat dat niet. Misschien heeft er iemand een idee
hoe we mensen kunnen motiveren hun uren te maken of te laten maken, zodat er geen
achterstallig onderhoud ontstaat. Dit klinkt misschien wat negatief, maar gelukkig zijn er een
aantal mensen waar we altijd een beroep op kunnen doen, kijk maar naar de speeltuin.
2e: Parkeren:
Een verzoek aan alle tuinders. Bij mooie dagen moeten er helaas veel mensen de auto
buiten het park parkeren, en dan is het een grote ergernis als er op het parkeerterrein nogal
slordig geparkeerd wordt, zodat er op een plek waar er ruimte is voor drie auto's er maar
twee kunnen staan, omdat er wel ruim geparkeerd wordt. Het is ook erg belangrijk dat de
hulpdiensten overal langs kunnen en niet gehinderd worden door verkeerd geparkeerde
auto's.
3e: Controle gasleidingen:
Zoals u wel gemerkt zult hebben, is dhr. Litjens bezig met het controleren van de gasleidingen, dat dit nodig was blijkt wel uit het feit dat de slangen in de winkel snel uitverkocht
waren. Tot nu zijn er ongeveer 180 meter gasslangen verkocht. Mensen, het is erg belangrijk dat de verloopdatum van de slangen in de gaten gehouden wordt, voor u en uw omgeving is brand vreselijk.
Ook heeft Dhr. Litjens gecontroleerd of de geisers op de juiste plaats hangen en een veilige
afvoer heeft. Door deze controles is het park weer veiliger geworden.
4e: Planten:
Heeft u overtollige planten en u wilt ze kwijt, breng ze dan niet meteen naar het afval maar
vraag of het onderhoud ze kan gebruiken, misschien zijn ze wel geschikt voor het openbaar
groen.
5e: De sloten van het hek:
De sloten zijn inmiddels vervangen, de uitgifte van de sleutels is soepel verlopen. We hopen
dat het park wat minder bezocht zal worden door mensen die er niet thuis horen. Dus mensen denk er aan: hek dicht na zonsondergang!
6e: Groenstroken:
We zijn inmiddels op de helft van het seizoen en we hebben gemerkt dat er groenstroken,
die door diverse tuinders in onderhoud zijn, niet of nauwelijks worden onderhouden. Het
bestuur heeft daarom besloten deze stroken terug te nemen en door het algemeen onderhoud te laten verzorgen. De uren van deze groenstrookhouders komen nu ten goede van
het algemeen onderhoud.

Het onderhoud
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De moestuin
Eerste week van juli:
Sla kan opnieuw gezaaid worden. Kies variëteiten die niet gemakkelijk opschieten, zoals
eikenblad- en krulsla, kropsla „Wonder der vier jaargetijden‟, „Besson‟ of „bon Jardinier‟.
Andijvie, knolvenkel, koolrabi, pluksla, postelein, winterrammenas, radicchio, rijdijs, snijbiet,
rode biet, herfst- of winterspinazie, tuinkers en late wortelen kunnen nog net worden
gezaaid. Kies snelgroeiende variëteiten voor de late zaai.

Percelen in de groentetuin waar u al geoogst hebt en waar u geen nateelt voorziet, kunnen
ingezaaid worden met een groenbemester, zoals winterrogge, wikke, phaselia,
bladrammenas of bladkool. Zaai een vrijkomend perceel onmiddellijk in; wacht geen week.
Hoe vroeger de groenbemester wordt gezaaid en hoe langer hij kan groeien, hoe meer
humus hij zal produceren.
Plant smeerwortel rond de composthoop. Niet alleen zullen de hoge planten de
composthoop gedeeltelijk onttrekken aan het zicht en bloeien ze ook mooi, u kunt de
bladeren ook geregeld afsnijden en op de conplosthoop gooien omdat ze zeer nuttig zijn bij
het composteren.

Wil september vruchten dragen
dan in juli hitte om te klagen.
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Vrijwilligersfeest 25 april 2009
Een vereniging zonder vrijwilligers zal niet lang kunnen bestaan. De Eendracht bestaat al
vanaf 1962 en probeert haar naam waar te maken en eendrachtig een vereniging te
vormen.
Bij veel activiteiten lukt het gelukkig goed om aan vrijwilligers te komen. Het lijkt zo
gemakkelijk om een activiteitenprogramma op te zetten maar zonder vrijwilligers zijn er
geen activiteiten. Voor het organiseren van bijvoorbeeld een zeskamp zijn circa vijftig
vrijwilligers nodig. Naast het meedoen aan de activiteit wil men natuurlijk ook een hapje en
een drankje nuttigen.

De georganiseerde activiteiten draaien voornamelijk op de zichtbare vrijwilligers. Vergeet
echter niet de onzichtbare vrijwilligers. Wie ontvangt bijvoorbeeld heel vroeg in de ochtend
de gasflessenleverancier? Wie maakt het clubgebouw een keer extra schoon? Wie voert de
grote boomstronken en snoeiafval af zodat ons volkstuinpark er weer verzorgd uitziet?
Het bestuur heeft dan ook een oude traditie in ere hersteld.
Voor al deze vrijwilligers hebben zij, als bedankje voor hun inzet in het afgelopen seizoen,
een feestavond georganiseerd waarbij niet de vrijwilligers achter de bar staan maar zijzelf.
Alhoewel zij natuurlijk ook vrijwilligers zijn.
Het was een avond vol gezelligheid. Veel vrijwilligers zagen elkaar dit tuinseizoen weer voor
het eerst en hebben onder het genot van een hapje en een drankje elkaar weer van het
dagelijkse wel en wee op de hoogte gebracht. Verder werd er natuurlijk gedanst en ontbrak
ook de polonaise niet.
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Als extra verrassing had het bestuur voor een karaokeset gezorgd. Aan het begin van de
avond viel het niet mee om de vrijwilligers aan het zingen te krijgen. Maar gezegd mag
worden dat aan eind van de avond veel onverwachte zangers hun zangtalent ten gehore
hebben gebracht.
Bestuur bedankt voor deze geslaagde avond!!!!
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Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
In onze vorige nieuwsbrief beschreven wij de snelle ontwikkeling van de bomen en de korte
bloei.
De bloei was overdadig echter de zetting van de vruchten is toch heel wisselend. Sommige
bomen zitten overvol en andere bomen maar matig. De oorzaak hiervan is dat het stuifmeel
een te korte tijd kreeg om rijp te worden en daardoor niet goed kon bestuiven. De natuur
heeft altijd verrassingen.
Wij willen graag uw aandacht voor de onderstaande zaken:
Als er teveel vruchten aan de boom zitten, moet u dunnen (krenten). Het uitgebreide verhaal kunt u terug vinden op onze site onder seizoenstip.
De belangrijkste tip is: gewoon doen en niet denken dat het zonde van de vruchten is!
Het is nu de tijd om jonge scheuten weg te halen. Verticaal groeiende jonge scheuten die u
niet nodig heeft kunt u nu uittrekken. Pak de jonge scheuten vast en trek in de lengte richting van de tak. U trekt de scheuten met een klein stukje bast mee (zogenaamde zieltje). In
dat kleine stukje bast bevinden zich slapende ogen, deze kunnen nu niet meer op nieuw
uitlopen. Bij afknippen blijven de slapende ogen zitten en lopen opnieuw uit. De wondjes die
ontstaan zijn in deze tijd van het jaar geen probleem, deze groeien weer dicht.
Deze manier kunt u goed gebruiken waar afgelopen winter waterloten zijn weggeknipt.
Jonge uitlopers aan de stam, van grond tot kroon kunt u nu afknippen (niet trekken). Uitlopers van de wortels kunt u nu afknippen net onder de grond (wortel opslag).
Bessenstruiken groeien nu erg hard. De zijscheuten kunt u terug knippen tot 10 cm. Het
voordeel hiervan is dat de vruchten weer in het licht komen en de wind weer door de struik
kan waaien zodat deze snel opdrogen na de regen, dit voorkomt weer schimmels.
Wij zijn altijd een voorstander van het schoon houden van de boomspiegel. Wilt u de overtollige plantengroei weg spuiten dan kan dit met Roud-up. Pas op: niet later dan 21 juni
(langste dag).
Dit staat niet op de verpakking, maar het is zeer belangrijk.
Pas op als u de boomspiegel maait met een bosmaaier, u beschadigt heel snel de bast van
de boom.
Twee kleine paaltjes van ongeveer 20 cm hoogte aan weerszijde van de boom kan beschadiging voorkomen.
Blijf pas geplante bomen water geven tot 21 juni.
Hebt u problemen met insecten, klik even op www.bayergarden.nl, zij geven het juiste
advies. Of kijk op onze site onder seizoenstip (zie vorige nieuwsbrief).
Als de bladkleur van de bomen wat gelig is, dan is er een voedsel tekort. Dit kunt u snel
oplossen door kunstmest 12-10-18 te strooien. Hebt u al voeding gegeven (in het voorjaar)
en is de groei en de kleur toch niet goed, dan rond 21 juni wat extra kunstmest 12-10-18
geven.
Hoeveel? Wij gebruiken 700 kg per ha. (10.000 m2). Dit kunt u terug rekenen naar u eigen
oppervlakte.
Want te veel is niet goed voor de bomen. Strooi met regenachtig weer.
Kleine tip:
Een wild mengsel van bloemen in de buurt van fruitbomen is erg goed voor het aantrekken
van nuttige insecten en deze zijn weer goed voor de biologische bestrijding van plagen in
de fruitbomen.
Mocht er in de loop van de zomer actuele zaken zijn, dan houden wij u op de hoogte.
Wij wensen u een mooie zomer.

Gert & Betty Snel www.fruitbomenkwekerij.nl
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Boekhouden heb ik altijd een aardige
bezigheid gevonden.
Otto Jongerius, penningmeester volkstuinpark De Eendracht
Dat wij een tuin op De Eendracht hebben komt door Yvonne, mijn vrouw, die in deze
omgeving werkt. Tijdens haar lunchpauzes maakte ze regelmatig een ommetje met de fiets.
Ze ontdekte de volkstuinparken en was verrast. De parken met de huisjes erop vond ze erg
mooi. Regelmatig keek ze of er een tuin te koop werd aangeboden die voldeed aan haar
verwachtingen.

De penningmeester en zijn vrouw
Op een goede dag nam ze me mee naar tuin 238 op De Eendracht en die was te koop.
Yvonne dacht dat een volkstuin niets voor mij zou zijn, maar daarin vergiste ze zich: ik was
meteen verkocht. De tuin voldeed aan onze verwachtingen en we besloten hem te kopen.
In de loop der jaren hebben we aan huis en tuin het nodige opgeknapt.
Ik vind het leuk om aan het huisje te werken, Yvonne tuiniert graag.
In 2004 liet het bestuur weten dat er een penningmeester werd gezocht en dat deze functie
moeilijk bleek in te vullen.
Ik vond het heel treurig dat niemand zich meldde en overwoog of ik me beschikbaar wilde
stellen.
Het was met name de functie van penningmeester die me aansprak.
Boekhouden heb ik altijd een aardige bezigheid gevonden. Niet dat het mijn vak was maar
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voor mijn eigen filmbedrijfje verzorgde ik de boekhouding, dus enige ervaring had ik wel. Ik
had af en toe mensen in dienst waarvoor ik ook loonadministratie bijhield.

1938:
geboren te Amersfoort
1955-1962: rechtenstudie
1963-1965: militaire dienst
1965-1968: studie: filmacademie
2000: koop tuin 238
Getrouwd, een zoon
Ik schatte in dat de boekhouding op de tuin niet al te ingewikkeld zou zijn. Ik overwoog dat
ik de zaken, als ze al ingewikkeld bleken te zijn, eenvoudiger kon maken. Voor mijn privé
boekhouding werk ik met een simpel boekhoudprogramma. Ik ging ervanuit dat ik dat zou
kunnen gebruiken. Eigenlijk had ik geen idee wat er allemaal bij kwam kijken, alleen dat er
een paar honderd tuinders waren die contributie betaalden.
Ondertussen bleef ik ervan uitgaan dat zich nog kandidaten zouden melden. Voor de
zekerheid heb ik bij het bestuur nagevraagd wat er precies gevraagd werd. In dat gesprek
liet ik het bestuur weten dat, als niemand zich zou melden, ik de taak wel op me wilde
nemen.
Ik dacht dat het wel een beetje raar was dat ik als bestuurslid tuinders zou
vertegenwoordigen terwijl ik die mensen eigenlijk niet kende. Ik ben niet iemand die zich
veel met andere mensen bemoeit.
Toen zich na enkele weken nog steeds niemand had gemeld besloot het bestuur mij als
penningmeester voor te dragen aan de leden.
Tijdens een ingelaste vergadering gingen de leden akkoord en was ik penningmeester van
de De Eendracht.
Ter ondersteuning werd om een tweede penningmeester verzocht. Mijn schoonzus heeft
zich bereid verklaart mij te helpen en is daarmee ook tot het bestuur toegetreden.
Het werd me al snel duidelijk dat ik de veelheid van taken had onderschat. De waarheid
was dat het veel meer werk was en dat het veel ingewikkelder was dan ik gedacht had.
Tot mijn werkzaamheden behoren o.a. de overdrachtspapieren opstellen als een huisje van
eigenaar wisselt. Ikzelf of de tweede penningmeester begeleiden het financiele aspect van
een overdracht.
Ik ondekte dat verenigingen over het algemeen zuinig zijn met de gelden die hen zijn
toevertrouwd. Om die reden worden vaak goedkope oplossingen gezocht, oplossingen die
niet altijd even efficiënt zijn.
Ook met betrekking tot de boekhouding van De Eendracht is dit in het verleden gebeurd.
Ik vond het programma dat voor de boekhouding gebruikt werd te gecompliceerd den één
van de eerste dingen die ik heb aangepakt was de aanschaf van een, voor onze situatie
geschikt, veel eenvoudiger boekhoudprogramma.
Vooral het eerste jaar heb ik veel werk gehad om met dat programma vertrouwd te raken.
Inmiddels ben ik er heel tevreden over.
Dit programma gebruik ik om de contributiebedragen vast te stellen, waarbij ik alert blijf of
de facturen ook tijdig betaald worden. Zoniet dan gaan er herinneringsbrieven uit.
Ik zorg dat de jaarcijfers en de begroting worden opgesteld. Tijdens de presentatie ervan op
de begrotingsvergadering licht ik de cijfers toe. Het is aan de penningmeester de door de
leden geacceptgeerde budgetten te bewaken. Budgetten voor de verschillende afdelingen,
zoals b.v. het onderhoud.
Bij de opstelling van de jaarcijfers en de begroting kan ik rekenen op de proffesionele hulp
van Wil Vennik. Als ik er boekhoudkundig niet uitkom dan sleutelen we er samen aan tot het
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in orde is.
Elke bestuurder drukt zijn stempel op het beleid. Ik denk en hoop dat door de door
consequente controle met zonodig tijdige herinneringen, op precies dezelfde manier en op
precies dezelfde momenten, ertoe heeft bijgedragen dat het betalingsgedrag van de
tuinders aanmerkelijk is verbeterd. Het is prettig werken op deze manier, het voorkomt
frustratie en voor de tuinders lijkt het me ook fijn dat ze weten waar ze aan toe zijn. Mocht
het in enkele gevallen echt niet goed gaan dan geef ik het uit handen en neemt een
incassobureau het over.
Daarnaast beheer ik het kasgeld, betaal ik rekeningen van de bond en van leveranciers.
Om subsidie van het stadsdeel te ontvangen stuur ik bonnen naar de Bond waarna zij
zorgen dat ze op de juiste plek terecht komen.
Het is nu het vijfde jaar dat ik penningmeester ben. Door het jaar heen ben ik gemiddeld
een dag per week bezig met het penningmeesterschap. Dat is inclusief de vergadertijd: de
maandelijkse bestuursvergadering, zes keer per jaar bestuurszitting en twee
jaarvergaderingen.
Het is goed dat mijn taken op papier komen te staan zodat er mettertijd een goede
overdracht kan plaatsvinden.
Door mijn werkzaamheden in het bestuur heb ik de mensen op de tuin beter leren kennen.
Daardoor ben ik meer betrokken geraakt met alles wat zich op de tuin afspeelt.
Hoewel Yvonne en ik niet vaak aan activiteiten meedoen voelen we ons hier erg thuis en
zijn we hier heel graag.

De penningmeesters
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Verzekeringsvoorwaarden
Na de reeks inbraken van afgelopen winter maar weer eens aandacht voor de
verzekeringsvoorwaarden van de Eendracht.
Het is een collectieve verzekering, dat wil zeggen, dat alle contacten met de maatschappij
via het bestuur lopen. De penningmeester is degene in het bestuur die zich er mee
bezighoudt.
Hij stuurt een schaderapport, dat door U is ingevuld, in geval van inbraak altijd vergezeld
van een proces-verbaal van de politie, naar de verzekeraar.
Het geld wordt niet aan de gedupeerden rechtstreeks overgemaakt, maar altijd via de
Eendracht. Soms lastig voor de mensen, maar het zit nu eenmaal vast aan een collectieve
en dus goedkope verzekering.
De inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde
Verzekerde gevaren: de schade door brand en ontploffing.
Er zijn uitzonderingen bij brand, bijvoorbeeld wanneer die een gevolg is van het
doorbranden van elektrische apparatuur.
Verder is verzekerd: schade door inbraak, vandalisme, storm en glasbreuk.
Van inbraak moet blijken door sporen. Als dit niet het geval is dan is bij diefstal en
vermissing geen aanspraak op vergoeding.
Inbraak- en vandalismeschade wordt niet vergoed voor fietsen, bromfietsen, sieraden, geld
en geldswaardige papieren.
Alleen onversierd glas wordt vergoed.
Zonnepanelen en schotelantennes zijn in de periode 1 oktober - 1 april niet verzekerd.
Veel mensen denken dat zonnepanelen, wanneer ze van het dak zijn gehaald en goed
opgeborgen, wel zijn verzekerd. Dat is dus niet zo.
Uitgesloten zijn in diezelfde periode 1 oktober - 1 april ook beeld- en geluidsapparatuur. Als
U officieel bent aangemeld voor winterbewoning is schade daaraan wel gedekt.
De dekking voor elektrisch gereedschap is beperkt tot 10 % van het totaalbedrag van de
verzekering tegen inbraak en vandalisme.
Er is een extra dekking tot 10% van het verzekerde bedrag voor schade aan tuinaanleg en
bestrating, als dit een gevolg is van een verzekerd risico. Verder is er nog een extra
vergoeding voor opruimingskosten na
schade
De huisjes en ook de schuurtjes en kassen zijn verzekerd voor de herbouwwaarde. Die
herbouwwaarde is getaxeerd en de waarde is geïndexeerd.
Voor schade door storm, inbraak en vandalisme geldt een eigen risico van € 45,00 per
gebeurtenis. Bij andere schades is er geen eigen risico.
Wie de Algemene Voorwaarden helemaal wil lezen kan die vinden op onze internetsite of
de internetsite van de Bond van Volkstuinders. Daar vindt U de “Verzekeringspolis
tuinhuisjes.”
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GLASHANDEL
AMSTERDAMSE NOODVOORZIENINGEN
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Voor winkels, bedrijven en particulieren
Bij glasschade en noodvoorzieningen

Tel. 020-631 58 85
Fax 020 633 35 65
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De vreugde van gras
Niet iedereen werkt graag in de tuin. Hoe jachtiger ons leven, hoe liever we in de tuin
uitrusten in plaats van werken. Voor dat uitrusten is een gazon geen slechte plaats. Waar
anders dan op een grasveld kun je op je rug liggen en naar de wolken kijken? D at gaat niet
in zo‟n modieuze steentjestuin, maar evenmin in een tuin die zo met vaste planten is
volgepropot dat er voor gras geen plaats meer is. En waar anders dan in een grasveld kun
je madeliefjes plukken en er kansen van rijgen? Geluk is samen met de kinderen of de
kleinkinderen zoeken naar een klavertjevier. En dat geluk kun je afdwingen door dat
klavertjevier - Trifolium repens „Quadrifolium‟ – heimelijk zelf te planten. Goed gesorteerde
kwekers of tuincentrua leveren zelfs een klavertjevijf: Trifolium repens „Quinquefolium‟. Een
grasveld is de essentie van de tuin. Het zou jammer zijn als er een nieuwe generatie
opgroeide die nooit de geur van pasgemaaid gras heeft leren kennnen.

Blijven de zwaluwen lang,
wees voor de winter niet bang.
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Nog drie tuinlessen van Bert Kuit

Bij het hebben van een tuinhuis komt veel kijken. Het lijkt of je overal verstand van moet
hebben. Je moet je huisje kunnen schilderen, rotte plankdelen vervangen en lekkende
dakgoten repareren. En natuurlijk moet je verstand van tuinieren hebben. Dit lukt natuurlijk
niet allemaal in een keer.
Bert Kuit, een van onze tuinders en hovenier, staat voor ieder klaar met advies over het
onderhoud van uw tuin. Al uw vragen zoals: wanneer moet ik snoeien, hoe maak ik mijn tuin
spannender, welke planten zijn geschikt voor kleigrond, hoe maak ik mijn tuin aantrekkelijk
voor vlinders worden behandeld tijdens de (gratis) tuinlessen, elke eerste zaterdag van de
maand.
Wilt u uw vragen voorbereiden, Bert zal ze dan tijdens de les beantwoorden.
Maandelijks komt een thema aan bod tijdens het bezoek aan de verschillende tuinen. Er
wordt gekeken wat men op dat moment voor de eigen tuin (beperkt) nodig heeft.
Juli:
Welke klimplanten passen er in mijn tuin?
Hoe onderhoud ik mijn vaste planten?
Hoe knip ik de haagbeuk?
Augustus:
Zomersnoei, hoe doe ik dat?
September:
Welke planten houden van zon of schaduw en passen in mijn tuin?
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Welke planten kan ik straks verplanten omdat ze niet op de juiste plek staan?
Welke planten met bessen kan ik aanplanten zodat de vogels ook later in het seizoen nog
wat te eten hebben?
De les start om 12.30 uur en duurt 1 ½ uur.
Het vertrekpunt is bij de Inkoop.

Wie in de tuin onkruid wiedt, heeft minder
stress.
Dit concludeert het onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen Universiteit.
Alterra stelde dertig leden van een volkstuinvereniging bloot aan stress, en liet hen daarna
een halfuur in hun tuin werken of in een boek lezen. Het resultaat was dat de tuiniers
minder stresshormoon cortisol aanmaakten dan de proefpersonen die gingen lezen.
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Programma ontspanningscommissie

Zaterdag 4 juli

Karaoke Avond

Zaterdag 11 juli

Discoavond voor de jeugd

Zondag 12 juli

Voetbaltoernooi

Zaterdag 18 juli

Tentenkamp

Zondag 19 juli

Kinder Bingo

Zaterdag 25 juli

Thema avond Beach-Party

Zondag 2 augustus

Volleybaltoernooi

Zaterdag 8 augustus

Super Bingo

Zaterdag 15 augustus

Bonte Avond

Zondag 23 augustus

Zeskamp

Zaterdag 29 augustus

Laatste dansavond

Gedurende het seizoen
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Biljart en spellenavond
Voetbal en darten
Jeu de Boules
Klaverjassen

Voor deelname aan Jeu de Boules kunt u contact opnemen met José van Gestel, T 16.
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Bestuursmededelingen
1. Bestuurszittingen. Van april t/m september, elke eerste dinsdag van de maand in het
clubgebouw, van 20.00 tot 21.00 uur. Aanwezig zijn dan de secretaris, de penningmeester,
de bouwcommissie en de onderhoudscommissie.
2. Slaapvergunning. Zonder slaapvergunning mag niet worden overnacht op de tuin.
Slaapvergunningen kunnen worden gehaald bij de bouwcommissie tijdens de
bestuurszittingen.
3. Werkuren. Alle leden van de Eendracht moeten werkuren maken. U kunt de werkuren
ook door familie, vrienden of kennissen laten uitvoeren. Vrijstelling van werkuren geldt
alleen voor leden van 70 jaar en ouder, mits zij vijf jaar of langer lid van de Eendracht zijn.
4. Adreswijzigingen. Adreswijzigingen alleen schriftelijk aan het secretariaat. Vermeld
alstublieft niet alleen uw tuinnummer, maar ook uw nieuwe telefoonnummer.
5. Huisdieren. Honden en katten mogen alleen aangelijnd buiten uw eigen tuin komen.
6. Geluidsoverlast. Het is verboden radio, televisie,
grammofoon of muziekinstrumenten zodanig aan te zetten of te bespelen dat dit voor
anderen hinderlijk is. Houd het geluid binnen!
7. Waterverbruik. Sproeien van de tuinen is alleen toegestaan tussen 07.00 en 10.00 en
tussen 19.00 en 22.00 uur. Wees zuinig met water!
8. Verbrandingsmotoren en aggregaten. Het gebruik van deze apparaten is verboden
tussen 1 april en 1 oktober. Een uitzondering wordt gemaakt voor zaterdagochtenden
tussen 9 en 12 uur en woensdagavonden tussen 19.00 en 21.00 uur.
9. Schotelantennes. Wanneer u een schotelantenne aanschaft, dan dient u tijdens de
bestuurszitting toestemming tot plaatsing te vragen bij de bouwcommissie.
10. Onderhoud. U dient ervoor te zorgen dat het pad voor uw tuin onkruidvrij is, dat de
heggen geknipt zijn, dat de slootkant onkruidvrij is, en dat overhangende takken niet lager
hangen dan 3 meter boven het pad. Wanneer u een nieuwe beschoeiing wil maken, dan
dient u contact op te nemen met de bouwcommissie voor de hoogte van de beschoeiing.
11. Baggeren. In het najaar moeten de sloten gebaggerd worden. In het najaarsclubblad
wordt daarvoor een schema gepubliceerd.
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Commissies
Onderhoudscommissie
Inkoopcommissie

Bouwcommissie

Kascontrolecommissie

Waterleidingcommissie
Elektracommissie
Redactie clubblad

Clubhuiscommissie

Ontspanningscommissie

Klaverjascommissie
EHBO-commissie

Website

Tuin
A.J. de Leeuw
A. van de Molegraaf
R.M. Schouwenaar
M.H. van Ittersum
F. en J. van den Brink
E. Admiraal
B. Drukker (financiën)
H. Roschar
J. Minneboo
S.W.H.M. Litjens
F.J.P. van Schayk
B. Drukker
F. van der Feen
W. Vennik
J.A. van Schendel
M. van Ittersum
J. van den Brink (reserve)
J.D.S. Stubbe
S.W.H.M. Litjens
F. de Smalen
M. de Boer
P.A. Rouendaal
A. Versnel-Arentsen
J. van Dieren
N. Korthuis
P. Zwaluë
M.A. de Wolff
G. Kusters
B. Drukker (financiën)
W.E.M. Hart
J. Calbo
J. van Gestel
Fam. van Bommel
A.J. van Haeften
S. Kattouw
E. en K. Wirken
A. Versnel-Arentsen
H.D. Oosterling
H. Oosterling
A. Bakker
M. van Beijnum
M. de Boer
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175
129
66
207
3
2
38
189
187
194
151
38
170
198
199
207
3
8
194
32
239
79
234
51
150
96
36
51
38
93
93
16
73
123
64
44
234
103
184
207
39
239
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