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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Sinds de ledenvergadering dit voorjaar ben ik aangetreden als voorzitter van Volkstuinpark
De Eendracht. Nog niet iedereen kent mij, daarom stel ik mij eerst kort aan jullie voor. Vier
jaar geleden belandden Norinda en ik voor het eerst op ons tuinpark, nog zonder concreet
plan. Al gauw vonden we onze tuin, een die helemaal bij ons past. Tuinieren is een heerlijke
ontspanning en een goede aanvulling op mijn werk, waarin computers centraal staan. Al
snel besloot ik toe te treden tot het bestuur, om zo bij te dragen aan onze afdeling.
2012 belooft een bijzonder jaar te worden voor De Eendracht. De werkzaamheden voor de
wandelroute van de Tuinen van West op ons park zijn begonnen. Het is een groot project
dat we in vieren hebben gedeeld: de buitensingels en de entree. Het hele project moet voor
het volgende tuinseizoen klaar zijn. En natuurlijk vieren we dit jaar ons vijftigjarig jubileum.
Graag wens ik jullie een heerlijk tuinseizoen toe en heel veel plezier tijdens de festiviteiten.
Hartelijke groet,
Paul

Van het bestuur
Een correctie op een correctie
In het vorige clubblad hebben gemeld dat we ‘Eendracht’ heten, maar nu is gebleken dat we
toch ‘De Eendracht’ heten. Dit naar aanleiding van stukken over een vroegere veenderij
hier, zo is gebleken uit een oude brochure en een huurcontract. Wij zullen dus proberen
consequent die naam weer te gaan gebruiken en hopen dat u dat ook wilt doen.

Wandelroute over de volkstuinparken
Op 15 mei 2012 organiseerde Stadsdeel Nieuw-West een bijeenkomst om het project wandelroute over de volkstuinparken te bekrachtigen met de ondertekening van een overeenkomst. Dit vond in een feestelijke stemming plaats in het clubgebouw van Volkstuinpark
Osdorp. Hier ondertekenden de voorzitters van de Bond van Volkstuinders, van de afdelingen T.I.G.E.N.O., Osdorp en De Eendracht, van het Bijenpark en wethouder Ronald Mauer ,
van het stadsdeel, de overeenkomst. Inmiddels waren op ons volkstuinpark de werkzaam-
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heden al begonnen. De Bremsingel werd voorbereid door de Tuincommissie, in samenwerking met het Stadsdeel. Met de beplanting kon pas onlangs worden begonnen omdat de
bestelling van de planten door het Stadsdeel niet in een keer goed is gegaan.

Watergebiedsplan voor de Osdorperbinnenpolder-Laag
Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft een Watergebiedsplan voor de Osdorperbinnenpolder-Laag vastgesteld. Dit is het gebied waarin De Eendracht ligt. Het plan bevat onder
meer een nieuw peilbesluit en de maatregelen die nodig zijn voor het juiste waterpeil. Voor
ons volkstuinpark is het van belang dat het waterpeil nauwelijks wordt gewijzigd. Het peil in
de zomer is -4,50 en wordt -4,45 meter. Het waterpeil in de winter is -4,60 en wordt -4,50
meter. Het hele plan is te bekijken via de website van het waterschap
http://www.agv.nl/plannen/ruimtelijke-ordening/watergebiedsplannen-0/item_171455.

Standpunt bestuur voorstel afdaken
In de ledenvergadering in april is de brief van Wil Vennik en Lex Spaans behandeld. In deze
brief wordt de mogelijkheid onderzocht tot het toestaan van een vorm van afdak. Het bestuur van De Eendracht kan niet instemmen met een dergelijk toevoeging aan het Huishoudelijk Reglement van onze afdeling. De reden is dat Artikel 1.5 van de Bouwvoorschriften
van de Bond van Volkstuinders andere bouwsels dan daarin genoemd zijn verbiedt. Alleen
voorschriften met betrekking tot attributen (waaronder partytenten) mogen door het afdelingsbestuur worden vastgesteld.
De mogelijk die overblijft is een wijziging in de bouwvoorschriften van de Bond via de daartoe geëigende wegen. Het bestuur is geen voorstander van deze mogelijkheid omdat het
volgens ons strijdig is met het wezen van de volkstuin.

Oproep uitbreiding bestuur
We zijn op zoek naar iemand die, samen met ons, deel zou willen uitmaken van het bestuur
van De Eendracht. Lijkt het je wat, informeer dan vrijblijvend bij een bestuurslid of via
t.eendracht@planet.nl.
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Bestuursmededelingen
1 – bestuurszittingen
Van april t/m september zijn elke eerste dinsdag van de maand tenminste 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 gecontoleerd 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 tenminste drie
nachten per week op de tuin geslapen worden, aan het bestuur moet worden meegedeeld
welke nachten dat zullen zijn. Alleen tuinders die langer dan twee jaar een tuin bezitten
komen in aanmerking. Aanmelding voor winterbewoning moet plaatsvinden vóór 15
augustus bij het afdelingsbestuur.
3 – werkuren
Alle tuinders van de Eendracht moeten per jaar 24 werkuren maken. De werkuren kunnen
ook door familie, vrienden of kennissen worden uitgevoerd.
Alle tuinders krijgen een rooster waarop aangegeven staat op welke zaterdagochtenden
(van 9.00 tot 12.00 uur) zij verwacht worden. Als één van de data niet schikt, kan een
andere datum gekozen worden, met dien verstande dat niet gewerkte uren vóór 1 juli ook
vóór 1 juli moeten worden ingehaald.
Vrijstelling van werkuren geldt alleen voor tuinders van 70 jaar en ouder, mits zij tenminste
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 verboden radio, televisie, muziekapparatuur of muziekinstrumenten zodanig aan te
zetten of te bespelen dat dit voor anderen hoorbaar is. Houd het geluid binnen!
Het gebruik van aggregaten en elektrisch gereedschap dat veel lawaai maakt is tussen 1
april en 1 oktober alleen toegestaan op zaterdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur, en op
woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. Van 1 oktober tot 1 april mogen deze
apparaten alleen met mate gebruikt worden waarbij andere tuinders geen overlast mogen
ondervinden. Bij gebruik vanwege verbouwingen e.d. moet overleg met andere aanwezige
tuinders plaatsvinden.
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7 – schotelantennes
Voor het plaatsen van een (schotel)antenne dient toestemming gevraagd te worden bij de
bouwcommissie.
8 – onderhoud
Een tuinder is verplicht om de eigen tuin, bouwsels, beplanting, de aan de tuin grenzende
paden, hagen, sloten, slootkanten en beschoeiingen goed te onderhouden en/of te
vernieuwen. De tuin moet vrijgehouden worden van rommel en vuilnis.
Tuinen worden regelmatig gecontroleerd. Wanneer een nieuwe beschoeiing nodig is, of iets
aan het huisje 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
bouw- en 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.
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Notulen afdelingsvergadering
De Eendracht 14 april 2012
Aanwezig zijn 39 stemgerechtigde leden, het voltallige bestuur en een vertegenwoordiger
van de BV.
1.Opening
e
Otto Jongerius opent de 51 afdelingsvergadering om 14.05 uur met een hartelijk welkom
aan alle aanwezigen.
Hij vraagt of iedereen de presentielijst heeft getekend, of de mobieltjes uit mogen en of
sprekers zich steeds bij de microfoon willen vervoegen.
Hij heet mevrouw Schenker speciaal welkom, als afgevaardigde van de BVV. Verder noemt
de voorzitter de Leden van verdienste: mevrouw Vennik, mevrouw Koens, de heer Spooren,
de heer Vink en de heer Van Haeften
In een kort moment van stilte denken we aan de overleden tuinders: mevrouw Terstal, de
heer Philip en mevrouw Coppens.
2.Goedkeuring notulen najaarsvergadering 3 december 2011
- De heer Spooren, gekleed in het kostuum met het speldje van het erelidmaatschap van de
bond, vraagt het woord naar aanleiding van de notulen, met name ‘het beleid van het
afdelingsbestuur’.
Er zijn in de vorige vergadering denigrerende uitlatingen gedaan door mensen die nog
maar een blauwe maandag in het bestuur zitten over verwaarloosde veiligheid, het niet
handhaven van sommige regels, over onveilige situaties die zijn ontstaan, waar leden zich
aan ergeren. Dat is beledigend overgekomen ten opzichte van oud-bestuurders.
De voorzitter spreekt zijn spijt uit als opmerkingen verkeerd zijn opgevat.
De heer Spooren vindt dat mensen die het bestuur vormen geen opmerkingen moeten
maken die oud-bestuurders tekort doen.
Het is het bestuur niet geheel duidelijk waar de heer Spooren op doelt.
Otto Jongerius zegt niet maar een blauwe maandag lid van het bestuur te zijn.
De penningmeester sprak over fouten in het verleden, verduidelijkt Spooren: dubbele
situaties die niet altijd goed zijn afgewikkeld.
Daar is niemand persoonlijk mee bedoeld, legt penningmeester Ralf Grevelink uit. Hij zegt
de opmerkingen voor kennisgeving aan te nemen. De constateringen waren goed
gemeend.
Jongerius zegt dat er in ieder bestuur fouten worden gemaakt, vroeger en nu, maar hij biedt
de excuses aan, voor als opmerkingen verkeerd zijn overgekomen.
- Arie Van Haeften ziet de Tuinen van West niet meer op de agenda staan. Komt dat niet
meer aan de orde? De voorzitter zegt dat dat in ieder geval onder beleid ter sprake komt.
De notulen zijn na deze opmerkingen vastgesteld.
3.Vaststelling van de agenda
De voorzitter kondigt aan dat de punten 7 en 8 worden samengevoegd.
Verder zijn er geen nieuwe punten, zodat de agenda kan worden vastgesteld.
4.Ingekomen stukken en mededelingen
Otto Jongerius geeft een correctie op een correctie door. Eerder was gezegd dat we
‘Eendracht’ heten, maar nu is gebleken dat we toch ‘De Eendracht’ heten, naar aanleiding
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van een vroegere veenderij hier, zo is gebleken uit een oude brochure en een huurcontract.
Bericht van verhindering is ontvangen van Ron en Ineke Kremer. Verder heeft Johan van
Schendel zich plotseling af moeten melden.
5.Activiteiten van de Bond van Volkstuinders
Mevrouw Schenker heeft aangegeven geen toespraak te houden, maar wil wel op vragen
ingaan.
Belangstellenden voor Kunst en cultuur kunnen zich bij haar melden, geeft de voorzitter
aan.
Mevrouw Schenker deelt nog mee dat alle activiteiten van de BVV in Vroegop staan
vermeld, ook over de Tuinen van West.
6.Verslag van de secretaris
De voorzitter spreekt zijn dank uit aan secretaris Marian van der Meer voor het opgestelde
verslag in het boekje.
7.Verslag van de penningmeester/8.Verslag van de kascommissie
Penningmeester Ralf Grevelink geeft een korte toelichting op de cijfers.
Hij bedankt de mensen van de kascommissie voor de tijd die zij in de controle hebben
gestoken.
Speciale dank aan Wil Vennik die de oud-penningmeester en de nieuwe penningmeester
heeft geadviseerd bij het opstellen van de jaarcijfers. Hij spreekt ook zijn dank uit aan het
adres van Otto Jongerius, tot voor kort penningmeester van De Eendracht.
Wil Vennik heeft onlangs al laten weten, dat zij een toelichting mist.
De penningmeester heeft die in de afgelopen week alsnog opgesteld en deelt het blaadje
uit:
Ralf Grevelink zegt dat het goed gaat met volkstuinpark De Eendracht. We konden afsluiten
met een batig saldo. De kantine heeft het goed gedaan. De inkoop iets minder, doordat een
heel stuk van het assortiment, giftige spullen, uit de handel is genomen, zodat die voorraad
van de winst moest worden afgehaald.
Zijn er vragen?
- Arie van Haeften heeft vorig jaar gevraagd om de reserveringen transparanter te maken.
Dat is nu keurig vermeld. Bedankt daarvoor.
- Wil Vennik mist de handtekeningenlijst van de kascontrole in het boekje.
In het volgende Clubblad komen alsnog de handtekeningen van het bestuur over de
goedkeuring, zegt Ralf Grevelink toe. Er was nu tijdnood ontstaan door de overdracht.
- Marja Hoogendorp informeert naar een post onder diverse baten en lasten.
Dat betreft de auto van de heer Dekker, beschadigd door tuinwerkzaamheden, legt de
penningmeester uit. Daar is een verzekering voor, maar deze post slaat gedeeltelijk op het
eigen risico bij die verzekering.
De jaarcijfers zijn op18 maart goedgekeurd door de kascommissie.
De handtekening van die commissie komen ook in het volgende Clubblad.
Johan van Schendel van de kascommissie kon plotseling niet aanwezig zijn. De heer Zijlma
maakt Ralf Grevelink een compliment voor zijn werkzaamheden als penningmeester.
De heer Spooren vraagt de verklaring van de kascommissie voor te lezen. Dat doet Ralf
Grevelink. Wordt in het volgende clubblad gepubliceerd. De commisie stelt voor de
penningmeester te dechargeren. De vergadering stemt in met décharge van het bestuur.
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9.Beleid bestuur
De voorzitter verantwoordt het beleid van het bestuur en zegt de commissie die zich met de
Tuinen van West bezig hield hartelijk dank voor de vele werkzaamheden.
Hij roemt de commissie die een veelbelovend activiteitenplan heeft opgesteld voor het
50jarig jubileum.
Verder noemt hij de andere zaken waarmee het bestuur zich bezig houdt of gaat houden:
de partytent voor bij de kantine, een nieuwe regeling voor de slaapvergunningen, controle
op het verboden gebruik van LPG, handhaven regels t.a.v. te veel verharding en
schuttingen.
Arie van Haeften wil een vraag stellen over de Tuinen van West.
Hoe is het met de suggesties die hij gedaan heeft over de indeling van het parkeerterrein?
Schuin of haaks. Worden er vakken gemaakt?
Hij zegt dat schuin parkeren schade voorkomt. Wie heeft bedacht dat het rechte vakken
moeten worden? Bij schuin parkeren moet je te vaak achterwaarts naar de uitgang te rijden,
verklaart Paul van Kooten, de argumentatie.
Arie van Haeften meent dat er voldoende ruimte zal zijn, zodat uitrijden vanuit schuine
stand ook best mogelijk is.
Verder heeft hij gevraagd om bandjes tussen de vakken en de sloot. Komen die er nog?
Arie van Haeften meende ook te lezen over enige onzekerheid qua financiën.
Spreker heeft vastgesteld, dat er bij TIGENO asfaltschaafsel wordt gebruikt. Dat mocht in
het verleden niet. Hij is ook bang dat je aan het asfalt plakt als je met warm weer uit je auto
stapt.
Wat het recht parkeren betreft is hij bang voor schade aan de auto’s.
Als schuin beter is wordt het toch schuin, zegt Paul van Kooten toe. Het Ligt nog niet vast.
Ik zal jullie op de hoogte houden. En over het geld hoeft men zich geen zorgen te maken.
Bij het bestuur zijn geen problemen bekend over de financiën.
Nagegaan zal worden of er afkeurenswaardig materiaal gebruikt gaat worden. Hij kan het
zich niet voorstellen gezien de ecologen die bij het project betrokken zijn.
Paul Van Kooten zal e.e.a. komende week met het Stadsdeel opnemen.
Marja Hoogendorp vraagt waarom de Dijksloot nog niet wordt gedaan. Daar loopt de
wandelroute toch langs?
Fridtjof Versnel antwoordt, dat dat fase twee is. We krijgen niet alles af, dit seizoen. Het is
inderdaad het langste stuk van de wandelroute, maar er komen wel al eenjarige planten.
Arie Van Haeften vraagt zich af waarom er zulke kluiten zijn neergegooid over de
groenstroken, worden er soms aardappelen gepoot?
Hij vindt dat er toch wel veel prachtig mooie struiken zijn weggehaald. Eigenlijk schandalig!
Hij hoopt dat de schitterend mooie heesters tegenover zijn tuin niet weg worden gehaald.
Dat laat hij niet gebeuren!
De heer Spooren sluit zich bij de vorige spreker aan.
Hij vindt verder dat er betrekkelijk weinig informatie komt naar de leden over de Tuinen van
West.
Het bestuur moet zich duidelijker naar de leden uitspreken over de bedoelingen en de
uitvoering.
Paul Van Kooten deelt de mening van Spooren niet. Het bestuur is van mening, dat er
ruimschoots informatie is verstrekt, o.a. op enkele voorlichtingsavonden waar alle vragen
konden worden gesteld. En de uitvoering is een proces, waarvan de thema’s zijn besproken
en ‘wereldkundig’ gemaakt.
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Er zou een financiële vergoeding aan het bestuur worden gegeven, tegen bepaalde
voorwaarden, zegt de heer Spooren. Wat waren die voorwaarden?
Hij vindt het een zwakke vertoning, dat het bestuur niet adequaat kon antwoorden bij de
vorige bespreking van dit onderwerp.
De heer Koster van tuin 223 vraagt of wij als laatste aan de beurt komen met het
parkeerterrein?
We hebben er voor gekozen om het na het jubileum te doen, legt Ralf Grevelink uit.
Worden er weer bekeuringen uitgedeeld als de auto’s straks weer op de weg moeten
staan?
Dat kan, zegt de voorzitter, al ligt het niet in de lijn der verwachtingen. De politie zal zich
terughoudend opstellen, is aangegeven.
Er zijn geen vragen meer, zodat de voorzitter constateert dat de vergadering met het beleid
van het bestuur instemt.
10.Samenstelling bestuur
Otto Jongerius zegt dat hij toen hij vorig jaar voorzitter werd heeft aangegeven dat slechts
voor een jaar te willen doen.
Hij kondigt aan, dat Paul van Kooten bereid is gevonden om Jongerius als voorzitter op te
volgen.
De heer Spooren zegt dat er geen bezwaar is, maar waarom wordt er niet duidelijker
toelichting geschreven over die wisseling? Hij wil meer informatie vanachter die tafel. Had
het op de agenda gezet! Volgens de statuten en reglementen moet de benoeming van een
voorzitter van te voren bekend worden gemaakt. We zullen daar volgende keer beter op
letten, antwoordt de voorzitter.
Arie Van Haeften zegt dat het voldoende is dat dit nu wordt meegedeeld. Misschien is het
nog maar kort bekend.
De vergadering stemt in het de benoeming van Paul van Kooten tot voorzitter.
De voorzitter kondigt aan dat Fridtjof Versnel aftredend is maar dat hij zich wel herkiesbaar
heeft gesteld. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Willen de leden nadenken om eventueel in het bestuur zitting te nemen?
Laten belangstellenden alsjeblieft contact opnemen met het bestuur!
De heer Spooren vraagt of we niet aan de vergadering moeten vragen of men het ermee
eens is dat Jongerius deze vergadering verder leidt. Otto Jongerius kan hem geruststellen:
volgens de regels van de BVV is de voorzitter in functie tot 24.00 uur.
11.Samenstelling commissies
De voorzitter zegt dat de leden van de commissies achterin het Clubblad worden genoemd.
De nieuwe Laancommissie wil zich graag presenteren: Annemieke van Leeuwen (tuin 89)
zegt dat zij samen met Wil Spier (tuin 33) de commissie zal vormen.
12.Voorstel bestuur tot wijzigingen in het supplement reglement voor De Eendracht
Otto Jongerius geeft het woord aan de secretaris, Marian van der Meer, die aankondigt de
artikelen één voor één aan de orde stellen.
Arie Van Haeften geeft een compliment voor de nu veel duidelijker opzet van de
voorgestelde wijzigingen dan in de vorige vergadering.
Artikel 1:
Hier is gewijzigd, dat huurders tegenwoordig als gebruikers worden aangeduid.
De heer Spooren is van mening dat we het voorgestelde stuk niet kunnen aanvaarden.
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Diverse artikelen in de reglementen spreken over leden die een tuin ter beschikking gesteld
krijgen, dan kun je toch niet van gebruikers spreken?
Marian van der Meer geeft aan, dat in het blauwe boekje van de bond op pagina 48
overgangsbepalingen staan waar dit wordt uitgelegd.
Wil Vennik vraagt of de wijzigingen getoetst zijn bij de BVV.
De secretaris legt uit dat we dat willen doen na instemming van de leden.
Alle leden van de Bond krijgen grond in gebruik, legt mevrouw Schenker nog uit. Bij alle
leden is het woord huurder afgeschaft.
Artikel 2:
In artikel 2 staat dat mededelingen aan het raam van het bestuursgebouw worden gedaan.
Arie vVan Haeften vindt dat maar niks: gebruik een mededelingenbord waar het voor is en
gebruik de ramen van het gebouw voor een heel leuk gordijntje, merkt hij op. Nu blijven er
soms mededelingen te lang hangen, waarvan je denkt: moet dat?
Artikel 3:
Femke Koens vraagt naar het verschil tussen het oude en nieuwe artikel.
Afscheidingen moeten bestaan uit levende planten en nu mogen bestaan.
Planten zijn niet meer verplicht als afscheiding, legt Marian van der Meer uit.
Artikel 4:
In dit artikel is ten onrechte sprake van de bouwcommissie. Dat moet de bouw- en
taxatiecommissie zijn, merkt Wil Vennik op. U hebt gelijk, dat zullen we aanpassen, zegt de
secretaris.
Artikel 6:
De heer Spooren maakt bezwaar tegen het koppelen van de slaapvergunning aan
veiligheid.
Bij de verlengde toestemming van verblijven van 30 september tot 31 oktober is sprake van
een proefperiode van drie jaar. Vijf jaar is een ongebruikelijk lange periode. Wie controleert
de veiligheid in die vijf jaar?
We hebben gekozen voor vijf jaar, legt de secretaris uit. Het bestuur vindt het
bureaucratisch om elk jaar vergunning te verlenen en je krijgt alleen een slaapvergunning
als de veiligheid in orde is.
Er kan van alles gebeuren in die vijf jaar, meent de heer Spooren en er wordt daartoe een
grootschalige controle aangekondigd. ‘Ik ben al 50 jaar elk jaar bij de bouwcommissie
gekomen om mijn vergunning aan te vragen. Dat kan toch makkelijk?
Willen jullie doordrukken, dat als je beveiliging niet in orde is je lekker je slaapvergunning
niet krijgt? Het is ook raar om pas te komen controleren als je een slaapvergunning vraagt.
Hij is van mening dat we die twee dingen niet aan elkaar kunnen koppelen en het mag ook
niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de bond.
Marian van der Meer zegt dat de veiligheid regelmatig wordt gecontroleerd.
De heer Spooren vindt het toch een verkeerd uitgangspunt.
Monny Litjens zegt dat we altijd voor een jaar een vergunning hebben afgegeven. Aan de
vergunninghouders is aangekondigd dat er op gecontroleerd zal worden.
In de bouwtekening van het huisje is altijd gesteld dat het raam 80 cm moest zijn en het
raam moest open kunnen. De heer Spooren kan zich niet voorstellen dat dat niet is
gehandhaafd door de tuinders.
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Het bevreemdt hem als dat niet zou zijn opgemerkt door de commissie.
Monny Litjens zegt dat ze bij overgang naar een nieuwe gebruiker nogal eens verkeerde
dingen hebben aangetroffen, zeker bij huisjes die in de begintijd zijn gebouwd. Overigens
kan ook slaapvergunning zijn verleend als er openslaande deuren zijn.
Bert Kuijt (217) zegt dat het om de gezinssamenstelling gaat, die kan veranderen. In vijf jaar
kunnen er inmiddels vier kinderen zijn in plaats van twee. Hij heeft daar al eens met André
Rodenburg van de BVV over van gedachten gewisseld. En als de nieuwe regeling
omstreden is zullen we moeten kiezen.
Mevrouw Van Laar 221: als je een slaapvergunning voor je zelf hebt en er komen logé’s,
wat dan? Moet je dan dan meteen vragen? Inderdaad, zegt de secretaris.
Mevrouw Van Laar heeft in andere huisjes wel gezien dat er mensen blijven slapen.
Marian van der Meer zegt, dat we er van uitgaan, dat er over het algemeen geen misbruik
van de regeling wordt gemaakt.
Monny Litjens zegt dat we het nooit halen om alles te controleren. De vergunning gaat uit
van de gebruiker en zijn of haar gezinssamenstelling.
Arie van Haeften zegt een jaar reëler te vinden dan vijf jaar.
Monny Litjens zegt de data van de gasslangen vastgelegd te hebben. Die worden weer
gecontroleerd als het zo ver is, de raamhoogte hoeft niet elke keer te worden nagegaan.
Dat zal zo vaak niet veranderen.
De meerderheid van de vergadering kiest voor het afgeven van slaapvergunningen voor
een jaar. Het artikel zal worden aangepast.
Artikel 6.2:
Femke Koens zegt dat er in Artikel 6.2 bij moet staan dat winterslapers minstens drie
nachten per week in de tuin slapen. Dat zal worden gecorrigeerd.
Artikel 9:
Arie van Haeften vindt het terecht om voor 50 m³ te worden aangeslagen, als je de stand
niet opgeeft. Waarom is dat vervallen?
Dat kan vervallen, omdat het bestuur c.q. de bouwcommissie de waterstanden zelf
opneemt.
Femke Koens vraagt om dat aan het artikel toe te voegen. Wordt toegezegd.
Monny Litjens geeft aan dat in september wordt aangekondigd dat de opname van de
watermeters weer zal plaatsvinden.
Arie van Haeften zegt dat de meters haast niet af te lezen zijn, er is veel condens. De
watermeters mogen eigenlijk niet onder water staan. Volgens Monny Litjes komt het
daardoor en dat er afwatering moet zijn daarvoor vanuit de put naar de sloot.
Bij Van Haeften ligt de meter hoog genoeg, hij heeft afwatering en het is toch slecht af te
lezen.
Monny zegt dat als de watermeters boven water worden geplaatst, dat zou kunnen ter
voorkoming van condens, dan is de kans op bevriezen weer groter.
De kwestie zal worden onderzocht, zegt het bestuur.
Femke Koens vraagt of het klopt, dat je een boete krijgt als je niet baggert en dat je daarna
alsnog kans krijgt om dit te doen.
Ja, die boete krijg je en als je dan nog niet baggert zal het bestuur dit op kosten van de
gebruiker laten uitvoeren.
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Kan het baggeren niet om de twee á drie jaar?, vraagt Bert Kuijt. Dat is volgens hem beter
voor de natuur.
Dat vragen we na bij de BVV, zegt de secretaris.
Artikel 10.1.c:
Moet het inmiddels niet vier meter of meer zijn, de laagte van overhangende takken, vraagt
Arie van Haeften, met die hogere zieken- en brandweerauto’s?
Daar is niets over bekend.
Artikel 10.1.j:
Verschillende leden protesteren tegen de enorme opsomming van geluidoverlast
veroorzakende apparatuur. Wanneer moet je dan je verbouwing doen? Wordt gevraagd.
Het bestuur is van mening, dat ons tuinpark een oord van rust moet zijn. Mensen willen van
de stilte genieten. Je kunt toch ook met de hand schuren?
Tot nu toe werd in april en september gebruik van aggregaten e.d. gedoogd.
Mensen die rust willen hebben zijn er maar heel weinig! ; wordt tegengeworpen. Soms moet
er nu eenmaal met een aggregaat worden gewerkt. Wie gebruikt er nou geen
schuurmachine tegenwoordig, vindt Arie Van Haeften. En bovendien, geeft Arie van
Haeften toe, dat zijn aggregaat niet geruisloos is, maar een gezin met vijf kinderen maakt
meer lawaai.Tegenwoordig praten ze niet meer, ze schreeuwen allemaal!
Er zijn nog steeds uren waarop machines met geluid gebruikt mogen worden, zegt de
secretaris.
Rust is goed, maar schilderen is ook van belang, merkt de heer Koster op. Wees blij, dat er
mensen schilderen.
Wil Vennik zegt dat het karretje dan ook stoort. Dat mag dan ook alleen in bepaalde uren
rijden. Natuurlijk, de regels gelden voor iedereen, antwoordt de secretaris.
Zij doet nog een tussenvoorstel om alle geluidsveroorzakende apparaten in het artikel op te
nemen, maar daar voelt de vergadering ook niet voor.
Voorgesteld wordt om te stemmen over de tijden van geluidsoverlast. De oude of de nieuwe
regeling.
Monny Litjens zegt dat je altijd op zaterdag en woensdag apparatuur mocht gebruiken. Er
zijn nooit bezwaren bij hem bekend geworden.
De vergadering kiest er voor om de oude regeling te blijven hanteren, blijkt uit de stemming.
Artikel 10.2:
Een paar jaar geleden is besloten om in april en september fietsen over het park te
gedogen, mits geen kindervakantie, merkt Arie van Haeften op.
Zomervakantie niet, rest van jaar wel, stelt Bert Kuijt voor.
De secretaris geeft aan, dat we voor de wandelroute van de Tuinen van West geregeld
hebben, dat er niet op gefietst mag worden, dus dan moeten we ons zelf ook beperken.
De heer Gezici (tuin 164) wil fietsen geheel verbieden, want als zijn kind uit de tuin komt
moet het niet ondersteboven worden gereden.
Besloten wordt om de regeling ongewijzigd te laten, met de eerder afgesproken
gedooguitzondering van april en september, mits geen schoolvakantie.
Artikel 10.4.e:
Mevr. Van Laar vindt het afkeurenswaardig om honden op de tuin uit te laten, ook niet

13
aangelijnd. En katten mogen niet los rondlopen, voegt Arie van Haeften er aan toe.
Artikel 10.4.f:
Arie van Haeften zou tuinders meteen willen bekeuren met € 100 als hondenuitwerpselen
op het pad worden gedeponeerd.
Overtredingen kunnen worden beboet, zegt de secretaris. We zullen streng handhaven.
Artikel 11:
Wil Vennik stelt voor om geen boetebedragen te noemen in het reglement. Noem het de
door bestuur vast te stellen boete. Een ander gedachte is om er een index aan te plakken.
De secretaris geeft aan, dat het bedragen zijn die de BVV hanteert en die zullen niet
zomaar wijzigen. Besloten wordt daarom om de bedragen in het supplement te blijven
noemen.
De heer Spooren verwijst naar het reglement van de BVV. Waarom moeten wij eigenlijk al
deze regels in het supplement opnemen?
Arie van Haeften reageert dat je bijvoorbeeld in andere tuincomplexen wel mag fietsen.
Het reglement van de BVV is algemeen, zodat ons supplement noodzakelijk is om
afwijkingen te vermelden, voegt Marian van der Meer er aan toe. Als afdeling mag je van
sommige regels afwijken.
Artikel 12:
Arie van Haeften mist de kantinecommissie. Uitgelegd wordt dat dat tegenwoordig de
clubhuiscommissie is.
Arie Spooren zegt dat kascommissie altijd benoemd moet worden en hij heeft vernomen,
dat er mensen de kascommissie gaan verlaten.
Op dit moment zijn er geen vacatures, dus geen nieuwe mensen nodig, zegt de secretaris.
Zitten alle leden dan nog geen drie jaar in de commissie? dringt Spooren aan.
Na 3 jaar moet men aftreden. Ralf Grevelink zal dat nagaan, belooft hij. De bezetting komt
in de volgende vergadering weer aan de orde.
De heer Spooren merkt op dat in het supplement verwezen wordt naar diverse
reglementen, die de tuinders niet meer hebben of die van naam zijn gewijzigd, zoals het
huurreglement, het bemiddelingsreglement, het tuchtreglement enz.
Zal worden aangepast, geeft Marian van der Meer aan.
Bijlage 1.5:
Desgevraagd, legt de secretaris uit, dat je je wel mag laten vervangen, maar dat het bestuur
dat niet meer hoeft goed te keuren.
Bijlage 2.4:
Arie van Haeften merkt terecht op dat als hier staat dat niet gewerkte uren vóór 1 juli ook
vóór 1 juli moeten worden ingehaald, het hier om de eerste twaalf uur gaat.
Bijlage2.5:
Het bevreemdt mevr Van Laar dat doorschuiven van werkuren naar volgend seizoen, bij
ziekte, niet meer mogelijk is.
Dat klopt. Het bestuur zal in zo’n geval overleg plegen. In principe moet je dan voor
vervanging zorgen.
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Bijlage 2:
De verzekering moet ook gelden voor vervanger, wordt opgemerkt. Zal gecheckt worden bij
de BVV, zegt de secretaris.
Gaat de vergadering akkoord als we de besproken wijzigingen hebben aangebracht?
Arie van Haeften stelt voor om het ter inzage te leggen bij het onderhoud. Arie van Haeften
en Wil Vennik zullen dan meekijken. Met inachtneming van wat er aangepast moet worden,
gaat de vergadering daar mee akkoord.
Otto Jongerius bedankt de secretaris voor de verwerking van de wijzigingen.
13.Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering BVV op 7 juni 2012
Arie van Haeften zegt dat hij vorig jaar een voorstel heeft gedaan voor de Algemene
Vergadering.
Hij is van mening dat dat voorstel van hem naar de Algemene Vergadering moet worden
overgebracht. Het ging om zijn voorstel om een proeftijd van een jaar op te leggen aan
nieuwe tuinders. Hij is blij dat het bestuur 180°C is omgedraaid, nadat het er vorig jaar niet
veel in zag.
Ralf Grevelink zegt dat we dat voorstel dan tijdig hadden moeten indienen, zo is de
procedure. Zet dan dat voorstel op papier, want het moet schriftelijk worden ingediend,
zodat alle tuinders het kunnen lezen. Alleen als deze vergadering ermee akkoord gaat, kan
het bestuur dit inbrengen bij de Bond. Arie van Haeften zal dat gaan doen. “Op die 40 jaar
die ik hier zit, maakt dat ene jaar ook niet uit”, voegt hij toe.
14.Benoeming afgevaardigden naar de algemene vergadering
Afgevaardigden worden steeds voor drie jaar benoemd. Die periode is nu voorbij. Fridtjof
Versnel, Femke Koens en Monny Litjens stellen zich niet herkiesbaar, zodat er nieuwe
afgevaardigden moeten worden aangewezen.
Arie Spooren meldt zich aan, Wil Vennik en Paula Mol. Als reserve willen Arie van Haeften,
Monny Litjens en Bert Drukker dan wel worden genoteerd.
De voorzitter bedankt deze leden voor hun bereidwilligheid.
15.Bouwvoorschriften, overkappingen etc. Voorstel Lex Spaans en Wil Vennik
Lex Spaans licht toe dat er veel tuinders instemmen met het herziene voorstel van Wil
Vennik en hem. Partytenten zijn uit het vorige voorstel gehaald want dat was al geregeld, en
ook de maten, het gaat nu in eerste instantie om het principe om overkappingen toe te
staan, zodat je met regen toch buiten kunt zitten.
De bouwvoorschriften staan niet toe dat zoiets aan ons eigen supplement wordt
toegevoegd.
Het zou dus in het reglement van de BVV moeten komen.
De secretaris zegt dat juist door het ontbreken van de maten het plan moeilijk beoordeeld
kan worden en zij gaat er van uit dat de Bond zelf wil oordelen over de materialen. De
secretaris stelt dat wat hier voorligt geen voorstel is en dat we het dus niet als zodanig
kunnen beoordelen.
Het is belangrijk dat het karakter van een volkstuin wordt gehandhaafd. Dat is wezenlijk
anders dan van een complex van recreatiehuisjes.
Het doel van volkstuinen is, onder meer het bevorderen van kennis van milieu , flora en
fauna in het algemeen en het kweken van bloemen, planten, groente en fruit in het
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bijzonder. De nadruk ligt dus op de tuin en het onderhouden van een tuin. Als aanbouwsels
worden toegestaan waardoor huisjes veel groter zullen lijken en zijn dan de nu toegestane
omvang, verandert het karakter van de tuin. Bovendien moet voorkomen moet worden, dat
het Stadsdeel. Een recreatiepark niet in overeenstemming acht met de uitgangspunten van
volkstuinen.
Maar het afdak staat alleen boven het terras, werpt Lex Spaans tegen.
Hij erkent dat het om een principe gaat en dat het voorstel nog nader moet worden
uitgewerkt.
Arie van Haeften wil het verschil weten tussen een luifel en een afdak.
Je mag wel een zonnescherm hebben. Ik heb nu geen zonnescherm meer maar een luifel
met drie pootjes eronder, zodat ik toch lekker buiten kan zitten als het regent.
Uiteraard gaat het te ver als je zo’n luifel helemaal dichttimmert.
Overigens moet je zo’n zaak helemaal niet bij de bond aankaarten, vindt hij.
Otto Jongerius stelt voor om de vergadering eerst te vragen of men akkoord gaat hethet
verder uitwerken van het voorstel.
Monny Litjens merkt op dat er zelfs tuinparken zijn waar ze 220 volt stroom hebben.
Overigens is nu afgesproken dat zoals het nu is mag blijven tot men het huisje gaat
verkopen. Dan is het toch geregeld?
De bouwcommissie heeft trouwens geen antwoord meer gekregen op een door hen
gemaakte tekening voor bij het voorstel.
Bedoeling was om dat eerst aan te passen voor het bestuur er op zou reageren, legt de
voorzitter uit.
De heer Spooren vraagt of het bestuur van mening is dat het voorstel een
haalbaarheidsfactor heeft.
Is het niet beter om eerst eens te lobbyen of het voorstel haalbaar is in de AV?
Daarom zeg ik ook, vult Arie van Haeften aan, laat de bond er toch buiten. Boelman heeft
de vrees uitgesproken, dat als je zo door gaat je straks met een heel overdekt tuinpark zit.
Ralf Grevelink zegt dat duidelijk moet zijn aan welk formaat overkapping je denkt, voordat je
er over gaat stemmen. Monny Litjens stelt voor dat de bouwcommissie de tekening uitwerkt,
met maten en al, dan weet je waar je over praat. Partytenten kun je overigens zelf regelen,
zonder de BVV.
Monny Litjens noemt de gang van zaken een speciale actie van De Eendracht is. Bij andere
tuincomplexen is men gewoon zijn eigen gang gegaan.
De meningen zijn verdeeld of de aanbouwsels een idee van De Eendracht zijn of dat de
BVV ons daarover heeft benaderd.
Het bestuur zegt dat dit geen actie vanuit De Eendracht is.
Laten we eerst beslissen of we het een goed principe is, dat we verder gaan uitwerken,
roept de heer Gezizie (164) de vergadering op.
De vergadering stemt in om het voorstel verder uit te werken, in overleg met de
bouwcommissie, met maten en al.
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16.Rondvraag
De heer Spooren mist in Vroegop een stukje over ons tuinpark. Publiciteit is belangrijk.
Inderdaad. We hebben afgesproken, dat we volgend jaar een verslag zullen maken, zegt de
secretaris.
De heer Van Hulst vraagt waarom we € 3,00 moeten betalen voor de brunch bij het
jubileum. We hebben toch gespaard?
Ralf Grevelink legt uit dat we nog veel meer activiteiten hebben, die geld kosten. Er komen
ook genodigden.
Wil Vennik stelt voor om de vergadering te vragen om een overschrijding van het budget
van € 600,00, toe te staan, dan ben je er ook.
Monny Litjens zegt als je een bijdrage van tevoren vraagt weet je ook hoeveel
belangstelling er is.
Arie van Haeften zegt dat we niet moeilijk moeten doen, deze uitglijer niet maken.
De heer Spooren zegt het een beetje gezeur te vinden allemaal. Je moet je leden geen geld
vragen.
Het is toch niet zo raar dat je hier komt voor een brunch en dat je er zelf voor betaalt.
Bert Kuijt stelt voor dat we allemaal zelf taarten e.d. meebrengen.
Slot van de discussie is, dat de vergadering instem met het voorstel om het budget met €
1000,00 te overschrijden, zodat de brunch gratis kan worden aangeboden.
De heer Spooren spreekt zijn hartelijke dank en waardering uit voor de werkzaamheden van
het bestuur en hoe de vergadering is geleid.
Paul van Kooten spreekt de dank uit aan het adres van Otto Jongerius en overhandigt hem
bloemen en een cadeau voor zijn inzet als bestuurslid en voorzitter.
17.Sluiting
Otto Jongerius bedankt zijn medebestuursleden voor de fijne samenwerking de afgelopen
jaren en hij dankt de aanwezigen leden voor het vertrouwen dat men hem heeft gegeven en
voor de aanwezigheid in deze vergadering. De vergadering wordt tegen 17.00 uur gesloten.

Notulist
Frans van der Feen
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De volgende verklaringen en toelichting zijn ter completering van de jaarcijfers zoals
gepubliceerd in het clubblad nr. 109 Voorjaar 2012 en het besprokene in de
Afdelingsvergadering van 14 april 2012.

Verklaring van het bestuur
van Volkstuinpark De Eendracht.
Het bestuur van Volkstuinpark De Eendracht verklaart hierbij, dat het de jaarrekening 2011
heeft goedgekeurd en voor akkoord getekend.
Amsterdam, 16 maart 2012,
O. Jongerius, voorzitter,
M. van der Meer, secretaris,
R. Grevelink, penningmeester,
M. de Boer, lid,
F. Versnel, lid,
P. van Kooten, lid,
Verklaring van de kascommissie van Volkstuinpark De Eendracht.
Ondergetekenden, leden van de kascommissie, hebben de voorgelegde financiële stukken
en bescheiden van Volkstuinpark De Eendracht over het boekjaar 2011 steekproefsgewijze
gecontroleerd en in goede orde bevonden. De controlewerkzaamheden werden verricht op
18 maart 2012.
Met de penningmeester R. Grevelink is afgesproken dat de volgende correctieboekingen in
de administraties van 2012 worden opgenomen en verrekend:
Correctie fooi op 13-11-2011 in administratie kantine van € 7,05 credit.
Factuur voor consumpties feest in kantine nog te betalen door tuinder: € 586,50 credit.
Nog te betalen bijdrage van De Eendracht aan OntspanningsCommissie: € 853,15 debet.
Op grond van deze bevindingen stellen wij de Algemene Ledenvergadering voor de
financiële verantwoording over bovengenoemde periode goed te keuren en de
penningmeester van Volkstuinpark De Eendracht decharge te verlenen.
Amsterdam, 18 maart 2012.
De leden van de kascommissie:
J. van Schendel
H. Zijlma
M. Notten
M. van der Linden
De getekende verklaringen van zowel de kascommissie als het bestuur zijn op verzoek in te
zien in de bestuurskamer van Volkstuinpark De Eendracht.
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Toelichting op de Jaarrekening 2011 Volkstuinpark De Eendracht
zoals uitgedeeld op de Afdelingsvergadering van 14 april 2012.
Ter verduidelijking van de Jaarcijfers 2011. Dit naar aanleiding van de zeer gewaardeerde
opmerkingen van Wil Vennik en de even gewaardeerde constateringen van de
Kascommissie.
Punten 3 en 4:
Er hoort eigenlijk geen verschil te zijn tussen de inkomsten en de uitgaven. Dat deze er toch
zijn heeft te maken met de overdracht van het penningmeesterschap. De lijst van mutaties
door de BVV gestuurd is niet tijdig gecorrigeerd teruggestuurd. Otto Jongerius heeft bij de
Bond om clementie gevraagd maar dat heeft niet mogen baten.
Punten 9 en 10:
De afdracht van de Inkoop is beduidend lager dan vorig jaar. Dit komt grotendeels door het
uit de handel nemen van diverse producten die slecht zijn voor het milieu. De voorraad
nam dus af zonder dat daar inkomsten tegenover stonden. Deze voorraadmutatie is - zoals
hiervoor gebruikelijk was – in mindering gebracht op de winst die vrijwel overeenkomt met
de begrote winst voor 2011.
De tractorritjes staan abusievelijk dubbel vermeld zowel in de jaarrekening van De
Eendracht als in de jaarrekening van de Inkoop. Vanaf 2012 worden deze ritjes als artikel
opgenomen in de winkel en worden dus niet meer apart vermeld in de jaarrekening van De
Eendracht. In de boekhouding van 2012 zal een correctieboeking worden gemaakt voor wat
betreft de dubbel geboekte tractorritjes.
Punten 11 en 12:
Licht ik mondeling toe.
Punt 14:
Dat de uitgaven en inkomsten van het stroomgebruik niet gelijk zijn komt omdat in 2010 een
regeling met Nuon is getroffen over achterstallige rekeningen. Die zijn nu als verlies in 2011
opgenomen.
Punten 22 en 23:
Terecht is opgemerkt dat de methodiek hier bij onderhoud en reservering terrein verschilt
van die bij onderhoud groen en reservering groen. Dat zal in het vervolg anders gaan. Het
verschil tussen het begrootte bedrag van € 4.000,-- en de werkelijke uitgaven € 3.341,44
van € 658,56 wordt toegevoegd aan de reserve onderhoud middels een correctieboeking in
2012.
Punt: 38:
Diverse baten lasten betreft o.a. posten als nieuwe munten voor de kantine en een eigen
risico voor schade aan een auto van een van de tuinder.
Bij het financieel verslag van de Klaverjascommissie zijn de volgende zinnen weggevallen:
“Hiervan zijn inmiddels weer aankopen gedaan e.d. Uitgaven zijn niet alleen prijzen
aankopen maar ook kosten voor speelkaarten, attenties e.d.”.

19

Tuingroep 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.
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GLASHANDEL
AMSTERDAMSE NOODVOORZIENINGEN
BEENSE

A
X
N X B
X
24 UUR SERVICE
Voor winkels, bedrijven en particulieren
Bij glasschade en noodvoorzieningen

Tel. 020-631 58 85
Fax 020 633 35 65
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Activiteiten Volkstuinpark Eendracht
Vervolg
JULI
Zaterdag/Zondag

7 en 8 juli

50 jaar jubileum

Zaterdag

14 juli

Superbingo

Zondag

22 juli

Voetbaltoernooi

Zondag

5 augustus

Volleybaltoernooi

Zaterdag

11 augustus

Superbingo

Zaterdag

18 augustus

Kindermiddag/avondspeurtocht

Zondag

19 augustus

Biljarttoernooi

Zondag

26 augustus

Zeskamp

Zaterdag

1 september

Ik hou van Holland

Zaterdag

8 september

Laatste dansavond

Zaterdag

15 september

Laatste avond klaverjassen

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Van de redactie
Kopij voor het clubblad
Hebt u mooie, ontroerende verhalen en/ of leuke foto’s? Hebt u vragen en/ of opmerkingen
over het clubblad of de website? Neem schriftelijk of digitaal contact op met de redactie
Eendracht, Joris van den Berghweg 4, 1067 HS Amsterdam. U kunt uw kopij ook in de
brievenbus van het bestuur achter laten of mailen naar m-deboer@live.nl.
Kijk voor het clubblad in kleur www.volkstuinparkdeeendracht.nl
Redactie: Marianne de Boer T 239
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Wie, wat is waar en wanneer
Openingstijden hek
april - oktober
6.00 uur tot een half uur na zonsondergang.
Openingstijden winkel
april – oktober:
zaterdag 10.00 -12.00 uur
woensdag 19.00-20.00 uur.
Afvoer huisvuil
woensdag 19.00 - 20.00 uur
zondag
16.00 - 17.00 uur.

!!!! In het verleden haalde het stadsdeel het grofvuil op dat op het parkeerterrein lag. Dat is
niet meer mogelijk. Er mag alleen nog sloophout neergelegd worden afspraak indien u
daarover een afspraak gemaakt hebt met het bestuur. Het bestuur zal streng optreden
tegen overtreders.
Al het afval zoals grofvuil, elektra, verf, batterijen en chemisch afval kunt u afleveren bij de
milieustraat aan de Seineweg!!!!
Afvoer klein groen
zaterdag 11.00-12.00 uur.

Bestuurszitting

e

Elke 1 dinsdag van de maand van 20.00-21.00 uur in de kantine.

Advertentietarieven 2012 (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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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
J.C. Frey- van der Meijden
A.J. de Leeuw
E. Admiraal
W. J.I.B. Spier
A. van Leeuwen
R.A.A. Spaans
J. Gronert
R. Schutte
M.H. van Ittersum
H. van Tongeren
J. Boogaard
S.W.H.M. Litjens
J. Minneboo
H.J. Vink
R.H. van Wijngaarden
K. Wirken
J.A. van Schendel
H. Zijlma
M. Notten
M. van der Linden
S.W.H.M. Litjens
J.D.S. Stubbe
H. Johansen
C. Vennik
E. van den Boogaard
J. Calbo
W.E.M. Hart
G. Kusters
J. Kusters- van Dieren
C. M. Kruize – van Dieren
T. Kruize
S.L. Boogaard
P. Zwaluë
G.A. Bakker
B. Drukker
A.S. Boogaard
J. van Gestel
A.J. van Haeften
E. Wirken
C. van Soest
G. Petrovai
H.D. Oosterling
H. Oosterling
S. Oosterling
A.J. van Haeften

140
175
2
33
89
3
177
181
207
65
19
194
187
74
156
44
199
226
14
109
194
8
124
198
62
93
93
51
51
137
137
146
96
207
38
96
16
123
44
105
158
103
103
184
123

A. Bakker
M. de Boer
A. Bakker
M. van Beijnum
M. de Boer

207
239
207
39
239
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