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Van de voorzitter 
 
Kortgeleden lieten wij weten dringend om nieuwe bestuursleden verlegen te zitten,nadat 
Femke Koens na 10 jaar met haar werk als secretaris was gestopt. 
Dat werk was zo veelomvattend geworden, dat ze niet zomaar te vervangen viel. 
En we hadden toch al langere tijd betrekkelijk weinig mankracht in het bestuur. 
 
We zijn blij nu in de persoon van Marian van der Meer (tuin 33) een nieuwe secretaris te 
hebben gevonden, en in de persoon van Ralf Grevelink (tuin 1) een tweede nieuw 
bestuurslid. 
Zijn taak zal nog nader worden vastgesteld, maar het is de bedoeling dat hij mij, nu ik 
voorzitter ben geworden, kan opvolgen als penningmeester. 
Mijn taken in dit opzicht worden, zolang Ralf nog niet is ingewerkt, tijdelijk waargenomen 
door Marianne de Boer, die al 2

e
 penningmeester was. 

 
We gaan er in deze nieuwe samenstelling, met de andere al zittende bestuursleden, Fridtjof 
Versnel en Paul van Kooten, met alle vertrouwen tegenaan, in het zicht van volgend jaar 
wanneer onze tuin het 50-jarig bestaan viert. 
 
Een mooie zomer wenst U Uw voorzitter,  
 
Otto Jongerius 
 
 
 

     
             Otto Jongerius        Marianne de Boer      Fridtjof Versnel 

 

             
           Paul van Kooten    Marian van der Meer     Ralf Grevelink         
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NOTULEN van de algemene ledenvergadering van 
Volkstuinpark De Eendracht 

op zaterdag 7 mei 2011, 14 uur 

 
Aanwezig van het bestuur: 
Femke Koens, secretaris en tijdelijk voorzitter, Otto Jongerius, penningmeester, Marianne 
de Boer, 2

e
 penningmeester, Fridtjof Versnel, bestuurslid, Paul van Kooten, bestuurslid, 

en 51 stemgerechtigde leden – in totaal 54 stemgerchtigden. 
 
1 – opening 
Femke Koens opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe 
leden, de leden van verdienste, de heer Theo van der Horst, voorzitter van de Bond van 
Volkstuinders, en de heer Kollen, advocaat van de Bond van Volkstuinders, die hier is in 
verband met agendapunt 7 a. 
Zij vraagt een ogenblik stilte om de leden die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen te 
gedenken. 
 
7 a – Toelichting overschrijding begroting 
Op verzoek van de heer Kollen, die de vergadering eerder moet verlaten,  wordt dit 
agendapunt als eerste behandeld. 
Otto Jongerius geeft een toelichting op de kosten m.b.t. de verlichting en de verbetering van 
de paden. 
Uit drie offertes is die van aannemer Wijcker gekozen. Met hem is een schriftelijke afspraak 
gemaakt over een vast bedrag, overeenkomstig met dat van de offerte,  waarvoor de 
ledenvergadering toestemming had gegeven. Er zou geen meerwerk geleverd worden. 
Gedurende de werkzaamheden kwamen er twee mededelingen over noodzakelijk 
meerwerk van plm € 5.000 en € 3.000 (excl. Btw.). Waarvan een deel betaald kon worden 
uit een reservepost die daarvoor beschikbaar was. 
Uiteindelijk werd een rekening gepresenteerd van € 19.000 (excl. btw) aan meerwerk. 
De schriftelijke afspraak bleek helaas juridisch niet sluitend te zijn, waardoor onze positie 
t.o.v. de aannemer moeilijk was. Het bestuur is te goed van vertrouwen geweest. Er had 
een projectleider aangesteld moeten worden die de werkzaamheden permanent zou 
kunnen controleren. 
Het bestuur heeft zijn best gedaan, maar kennelijk was dat niet genoeg. 
Het bestuur acht zichzelf uiteraard verantwoordelijk voor de gang van zaken. 
De heer Kollen licht toe waarom hij het bestuur heeft geadviseerd de zaak af te handelen 
zoals uiteindelijk gebeurd is. Het is jammer dat er geen projectleider was. Bij dergelijke 
werkzaamheden moet er eigenlijk altijd iemand aangewezen worden die de hele dag 
aanwezig is en die de bevoegdheid heeft in te grijpen indien nodig. Maar een basis van 
vertrouwen is ook belangrijk. De aannemer is verplicht meerwerk tijdig aan te geven. De 
aannemer heeft eenmaal van een bestuurslid het groene licht gekregen voor € 5.000 
meerwerk zonder dat dit schriftelijk werd vastgelegd, en ging er van uit dat bij volgende 
gevallen van meerwerk ook op deze manier kon worden afgehandeld, hoewel het 
betreffende bestuurslid wel had aangegeven dat hij moest terugkoppelen naar het bestuur. 
De heer Kollen heeft getracht te bemiddelen en heeft een verdeling van 50/50 voorgesteld, 
wat niet werd geaccepteerd door de aannemer.  
 
 



4 
 

      
 

 

De aannemer heeft nog € 5.000 toegelegd, en heeft ook extra werkzaamheden gedaan die 
hij niet in rekening heeft gebracht. Het was extra moeilijk te onderhandelen omdat aan 
beide kanten familiebetrekkingen een rol speelden. 
Hij heeft de kansen afgewogen, waarbij het van belang was dat een rechtszaak mogelijk 
niet in het  voordeel van De Eendracht zou uitvallen, een langdurige procedure zou worden 
met getuigenverklaringen etc. en bovendien kosten met zich zou meebrengen die veel 
hoger zouden zijn dan het verschil van € 3.000 waar de onderhandelingen uiteindelijk op 
leken vast te lopen. 
Om deze redenen heeft hij het bestuur aldus geadviseerd. 
Het bestuur heeft naar zijn mening een zorgvuldige afweging gemaakt. 
 
Op vragen van Arie van Haeften (tuin 123), Wil Vennik (tuin 198), Ralf Grevelink (tuin 1), 
mw Van Haeften (tuin 123) en Ronald Schutte (tuin 181) wordt nog opgemerkt dat de paden 
veel slechter waren dan gedacht werd, dat er in plaats van grind het veel duurdere 
betongranulaat is gestort, dat vorst en dooi onvoorziene schade opgeleverd hebben, dat er 
voor dergelijke bedragen geen openbare aanbesteding nodig is, dat er rekening mee 
gehouden zal worden dat er op de tuin ook deskundigheid aanwezig is, en dat er lering 
getrokken zal worden uit het gebeurde. 
De voorzitter zegt toe, dat in de notulen een lijstje met de bedragen zal worden opgenomen. 
 
De goedgekeurde offerte bedroeg plm. € 47.000 (incl. btw) 
Aan meerwerk is toegezegd plm. € 9.500 (= € 8.000 + btw) 
Rekening meerwerk bedroeg plm. € 23.000 (= € 19.000 + btw) 
 
De aannemer heeft toegegeven € 5.000. Totaal rekeningen Wijcker: opdrachtsom en extra 
voor grind: plm. € 53.000. Extra rekening meerwerk, voor zover door ons betaald plm. € 
12.000 

 
Voor de jaarcijfers heeft dit 
geresulteerd in: 

 

Geboekt op onderhoud terrein 
(nr 23) 

 
plm. € 22.000 

Geboekt op onderhoud verlichting 
betaald uit reserve, dus niet op 
jaarrekening, wel op balans: 

 
 
plm. € 7.700 

Geboekt op reserve uit eerder jaar, 
ook alleen op balans: 

 
plm. € 1.500 

Geboekt op investering verlichting, 
valt onder afschrijvingen: 

 
plm. € 22.000 

  
Meerwerk:  
Geboekt op onderhoud terrein: plm. € 7.800 
Geboekt als investering verlichting: plm. € 4.300 
Totale post onderhoud terrein wordt 
dan: 

 
plm. € 27.000 (€ 22.000 +  
€ 8.000 – reserve  € 3.000) 

Totaal geboekt op investering 
verlichting 

 
plm. € 26.000 
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2 – goedkeuring notulen 27-11-2010 
De notulen worden zonder wijziging goedgekeurd. 
 
3 – vaststelling agenda 
Toegevoegd worden punt 8a: goedkeuring jaarcijfers en punt 21: rondvraag en sluiting. 
 
4 – ingekomen stukken en mededelingen 
Afzeggingen voor deze vergadering van Martin Klijn (tuin 206) , Johan Van Schendel (tuin 
199), Frans van der Feen (tuin 170). 
Brief van Arie van Haeften dd nov 2010 – alle hierin genoemde punten komen aan de orde 
bij agendapunt 20. 
 
5 – activiteiten Bond van Volkstuinders 
Theo van der Horst noemt in zijn verslag de vele activiteiten m.b.t. het in gebruik nemen van 
het eigen bondskantoor, waardoor beleidszaken deels werden doorgeschoven naar het 
najaar. Het nieuwe beleidsplan komt daardoor pas in het najaar van 2011 op de agenda van 
de bondsvergadering. De trainingen voor besturen, voorzitters en secretarissen hadden 
veel belangstelling. Met trainingen hoe om te gaan met defibrillators, en gereedschappen 
als bosmaaiers, kettingzagen etc. is begonnen in 2011. 
De twee jaarlijkse werkbezoeken hebben in 2010 alleen plaats gehad op verzoek van de 
afdelingsbesturen, dit jaar vinden ze weer op alle tuinen plaats. 
Er is actief meegedacht over de participatie van volkstuinen in West en de Brettenzone in 
de plannen van de stadsdelen, waarbij o.m. openbare toegankelijkheid en veiligheid aan de 
orde waren, alsmede de fiets- en wandelroute naar Spaarnwoude. 
Er is protest aangetekend tegen de plannen voor een weg tussen Bos en Lommer en de 
houthavens door het volkstuinpark Sloterdijkmeer, dat nu van tafel is. Voorts tegen de bouw 
van woningen in de Duivendrechtsepolder i.v.m. de daar gelegen volkstuinparken. Daarover 
is gesproken met wethouder Van Poelgeest. Met wethouder Ossel is gesproken over 
wenselijke uitbreiding van de volkstuinen en de 3000 gegadigden. Kleine dagtuinen binnen 
de ring en verblijftuinen daarbuiten zijn wenselijk. 
De tuinparken wordt gevraagd vooral gebruik te maken van de verplichte maatschappelijke 
stage van middelbare scholieren. 
De financiële commissie werkt aan uniforme jaarverslaggeving voor alle tuinparken. 
Theo van der Horst beantwoordde voorts enkele toelichtende vragen. 
 
6 – verslag secretaris 
Er zijn vijftien nieuwe tuinders bij gekomen, de lijst staat het krantje van de Eendracht. 
Er zijn minder tuinen in aanbieding dan vorig jaar. 
Tuinders vergeten nogal eens hun adreswijziging door te geven aan de secretaris, 
waardoor zij toegezonden post missen. Ook wijziging van telefoonnummers zijn zeer 
welkom, geef alsjeblieft je mobiele nummer ook door, en laat vooral iedereen die email 
heeft dit aan de secretaris doorgeven. 
 
7 – verslag penningmeester 
7 b: waterverbruik. 
In 2011 moest de contributie verhoogd worden door een zeer groot waterverbruik in 2010 
als gevolg van lekkages. Fridtjof Versnel licht toe hoe de lekkage is ontstaan. De schade is 
opgeteld bij het bedrag van het normaal verbruikte water, daardoor ontstond een hogere 
m³ prijs en vervolgens naar rato van het verbruik verdeeld over de tuinders. Het bestuur 
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acht dit eigenlijk niet rechtvaardig en stelt voor het extra bedrag gelijkelijk te verdelen over 
de 239 tuinen. Dit zal leiden tot een correctie van het toegerekende bedrag van 2011. Het 
bestuur stelt voor dit volgend jaar te verrekenen. De vergadering gaat daarmee akkoord. 
Marja Hoogendorp (tuin 169) vraagt om in het vervolg in dergelijke situaties een toelichting 
op de afrekening te zetten, dit wordt toegezegd. 
7 c: registratie watermeters 
De meterstanden worden niet altijd compleet doorgegeven. Het veroorzaakt heel veel werk 
om erachter te komen wat het juiste verbruik is geweest. 
Het bestuur stelt voor, de meterstanden m.i.v. eind 2011 te laten opnemen door de leden 
van de waterleidingcommissie die daartoe door het bestuur gemachtigd worden. Dat kost 
aanzienlijk minder tijd dan het uitzoeken van foutieve opgaven. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 
Monnie Litjens (tuin 194) merkt op dat hij ooit alle watermeters heeft opgenomen maar dat 
daar niets mee gedaan is. 
Er wordt nog de suggestie gedaan om de tuinders te vragen hun meterstanden per email op 
te geven. Dan is er altijd een bewijs bij verschil van mening over de opgave. Dit zal worden 
besproken. 
 
8 – verslag kascontrolecommissie 
Dit verslag was bij de stukken gevoegd en geeft een positief oordeel over de financiële 
adminstraties. 
De vergadering volgt het advies van de commissie en verleent decharge aan het bestuur. 
 
8 a – goedkeuring jaarcijfers. 
Arie van Haeften vraagt waarom de inkomsten van de kantine zo veel lager zijn dan 
voorgaande jaren. 
Dit komt door de sterk gedaalde omzet. 
De vergadering keurt de jaarcijfers goed. 
 
9 – beleid bestuur 
Arie van Haeften stelt dat het onderhoud slecht is en de tuin achteruit gaat. 
Het schoffelen voor de kantine kost veel tijd en geeft slecht resultaat, er wordt voorgesteld 
te spuiten met biologisch afbreekbare onkruidverdelger. 
Het frituurvet blijft te lang staan. 
Het schoonmaken van de buitenkant van de kantine gebeurt niet goed. 
Het is nodig de training met de AED te herhalen, een verzoek van de EHBO commissie 
daartoe blijft liggen. Hierover zal een afspraak gemaakt worden. 
Het beleid van het bestuur wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
10 – samenstelling bestuur 
Femke Koens treedt af na 10 jaar secretaris geweest te zijn en de laatste jaren tijdelijk 
voorzitter. 
Zij heeft het altijd met veel plezier gedaan maar vindt dat het nu tijd is om er mee te 
stoppen. 
Otto Jongerius is bereid het voorzitterschap voor een jaar op zich te nemen. 
Aangezien dit niet verenigbaar is met het penningmeesterschap, zal Marianne de Boer, 2

e
 

penningmeester, het penningmeesterschap overnemen. 
Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. 
Ron Grevelink (tuin 1) wil het overwegen. 
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Het bestuur streeft er naar, de bezetting van de functies in te vullen voor langere perioden. 
Otto Jongerius neemt de voorzittershamer over. Hij bedankt Femke hartelijk voor al het 
uitstekende werk dat zij 10 jaar lang gedaan heeft. Een cadeau zal haar later overhandigd 
worden. Hij benoemt haar namens het bestuur tot lid van verdienste en overhandigt haar 
een boeket bloemen. 
De vergadering onderstreept dit met applaus. 
 
11 – benoeming kascontrolecommissie. 
De vergadering besluit de huidige samenstelling te handhaven. 
 
12 – benoeming bouwcommissie 
De bouwcommissie blijft samengesteld zoals op dit moment. 
13 – benoeming onderhoudscommissie 
De onderhoudscommissie bestaat nu uit één lid, dit blijft vooralsnog zo. 
 
14 – benoeming overige commissies 
De waterleidingcommissie en de EHBO commissie blijven ongewijzigd. 
De klaverjascommissie heeft afscheid genomen van de familie Van Bommel, José van 
Gestel (tuin 16) is nu het enige lid. André van Bommel doet nog een deel van de financiën 
en wordt bijgestaan door Arie van Haeften. 
De ontspanningscommissie is samengevoegd met de clubhuiscommissie. De heer De Wolff 
is geen lid meer, aan de commissie zijn toegevoegd Hanneke Van Tongeren (tuin 65), 
Esther Boogaard (tuin 63), en Christa en Theo Kruize (tuin 139). 
In de elektracommissie zijn Hans Johansen (tuin 124) en Cor Vennik (tuin 198) vorig najaar 
weer toegetreden, de commissie zou weer aan het werk gaan maar zijn tot op heden niet 
ingeschakeld. 
Fridtjof Versnel maakt direct na de vergadering een afspraak met deze commissie. 
15 – benoeming afgevaardigden stadsdeeloverleg 
Afgevaardigden zijn Fridtjof Versnel en Paul van Kooten. 
 
16 en 17 ontbreken. 
 
18 – behandeling beschrijvingsbrief algemene vergadering Bond van Volkstuinders 
Deze is gepubliceerd in Vroeg Op. 
Door Arie van Haeften wordt gevraagd om een voorstel in te brengen voor een proeftijd 
voor nieuwe tuinders van 1 jaar. 
 
19 – benoeming afgevaardigden algemene vergadering Bond van Volkstuinders. 
Afgevaardigd zijn nu Fridtjof Versnel, Femke Koens en Monnie Litjens (tuin 194). 
Zij zijn in 2009 benoemd voor een periode van drie jaar. 
 
20 – bouwvoorschriften, aanbouwsels, overkappingen etc. 
Theo van der Horst licht toe dat aanbouwsels en overkappingen volgens de reglementen en 
voorschriften van de Bond, die bindend zijn voor alle volkstuinparken, verboden zijn. 
Alle bouwsels en aanbouwsels die zonder toestemming zijn aangebracht, moeten binnen 
een bepaalde termijn worden verwijderd. Van alle overkappingen en bouwsels die zonder 
toestemming zijn gebouwd moeten bouwtekeningen overgelegd worden. De Bond steunt 
het bestuur hierin. 
De Bond heeft bij een rondgang op de Eendracht geconstateerd dat er een enorme 
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wildgroei heeft plaatsgevonden, en vindt dat daar nu eindelijk paal en perk aan gesteld 
moet worden. 
Het bestuur herinnert er aan dat het twee jaar geleden op een ledenvergadering heeft 
gezegd, aanbouwsels te gedogen. Het bestuur is daarop door de Bond teruggefloten en 
heeft dat op de volgende ledenvergadering gemeld. 
Het bestuur heeft vervolgens gepoogd de regels wat minder streng te maken maar is daar 
niet in geslaagd. Samen met het Bondsbestuur heeft het bestuur van de Eendracht in de 
afgelopen zomer een brief aan de leden geschreven, waarin duidelijk is gesteld dat de 
reglementen van de Bond dit verbieden. De reacties van de tuinders waren bar en boos. 
Er is uitvoerig uitleg gegeven en vanuit de leden werd begrip getoond. 
Het bestuur stelt dat het een fout gemaakt heeft door dit te lang toe te staan en te gedogen. 
Er zal nu gehandhaafd moeten worden. 
Paula Mol (tuin 110) geeft het voorbeeld van een huisje met luifels, waarvan eerst de luifels 
verwijderd moesten worden, vervolgens was dit niet meer nodig, en uiteindelijk is het met 
toestemming van het bestuur met luifels en al verkocht. 
Theo van der Horst geeft aan dat luifels die uitgeklapt en opgerold worden geen 
aanbouwsels zijn in de zin van het reglement. 
Enkele leden stellen voor het reglement te wijzigen. 
Daartoe zal een voorstel gedaan moeten worden in de najaarsvergadering van De 
Eendracht. Indien het daar wordt aangenomen, kan het worden ingediend in de 
voorjaarsvergadering 2012 van de Bond. Een aantal leden gaat hiermee aan de gang. 
De Bond gaat zich erover beraden wat moet gebeuren met bestaande situaties. 
Algemeen is men van mening dat het bestuur consequent moet zijn in het al dan niet 
handhaven van regels. 
 
21 – rondvraag en sluiting 
Ron Kremer (tuin 20) vraagt of de prijzen in het clubhuis niet omhoog kunnen, nu de omzet 
zo veel geringer is en het batig saldo dus laag. 
De prijzen zijn vorig jaar al verhoogd, maar het zal besproken worden in de 
clubhuiscommissie en het bestuur. 
Arie van Haeften vraagt waar de spiegels van de leden van verdienste blijven. 
Er wordt toegezegd daar spoedig aandacht aan te besteden. 
Luc Rietveldt (tuin 108) zegt dat er veel geld is uitgegeven aan nieuw grind, maar dat er bij 
zijn tuin nog niets gebeurd is. 
Dit blijkt te wachten op de eventuele komst van een riolering. De beslissing hierover is 
vertraagd vanwege de crisis. 
Maaike Ter Wal (tuin 145) vraagt wat er gebeurt voor het jubileum in 2012. 
Er is een jubileumcommissie, bestaande uit Femke Koens en Norinda Fennema, die open 
staat voor versterking en suggesties. Er is ook een budget waar al jaren voor gespaard is. 
 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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De tuinen van West, dat zijn wij! 
 
Al eerder berichtte ik u over de ambitieuze plannen van het stadsdeelbestuur over de 
Tuinen van West, ‘bij ons om de hoek’. Inmiddels wordt er hard gewerkt om de polder een 
heel ander aanzien te geven en nu wil men de volkstuinparken in de omgeving nadrukkelijk 
gaan betrekken bij de nieuwe inrichting van de groene longen van Amsterdam Nieuw West. 
 
Het plan is om een wandelroute aan te leggen, die onder meer over de Eendracht, 
T.I.G.E.N.O. en tuingroep Osdorp zal lopen en daarmee de volkstuinparken meerdere 
functies te geven. 
Hoe meer functie hoe groter het nut van de parken. Een goede openbare toegankelijkheid 
van de parken is daarvoor van groot belang. 
 
Al zijn de volkstuinparken ’s zomers al opengesteld voor bezoekers, een wandelroute er 
over heen brengt ongetwijfeld meer mensen op ons pad. 
Om nu te zorgen, dat onze leden zelf aangeven hoe invulling gegeven kan worden aan één 
en ander is er een procesbegeleidingscommissie in het leven geroepen vanuit onze 
tuingroep, die de vinger aan de pols zal houden bij de uitvoering van de plannen, 
voorwaarden stelt, zich bemoeit met de planning van de aanleg van de route enz., een en 
ander in nauw overleg met de Bond van Volkstuinders. 
 
Om u er alles over te kunnen vertellen en u de gelegenheid te geven mee te denken, 
suggesties te geven en de commissie op aandachtspunten te wijzen wordt er een avond 
voor alle tuinders van de Eendracht gehouden op donderdag 4 augustus om 19.30 uur. 
Hierbij wordt u allen daarvoor uitgenodigd. Tot dan! 
 
De procesbegeleidingscommissie 
 
Frans van der Feen  
Lex Spaans 
Paul van Kooten 
Femke Koens 
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17 april 
Feestelijke opening van het tuinseizoen 2011 
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Volgend jaar: Eendracht 50 jaar 
 
Volgend jaar, in 2012, is het 50 jaar geleden dat volkstuinpark Eendracht werd opgericht.  
Dat gaan we natuurlijk vieren. De jubileumcommissie is ideeën aan het verzamelen. Een 
van de ideeën is het maken van een jubileumboekje. Daarvoor willen wij graag verhalen 
verzamelen van de tuinders: herinneringen aan gebeurtenissen, evenementen, feesten, 
open dagen, barbecues. Heeft u mooie verhalen en misschien ook foto's, of weet u andere 
tuinders die al vanaf het begin in 1962 een tuin hebben, laat het ons weten! U kunt de 
verhalen zelf opschrijven, of als u wilt dan komen wij bij u langs om uw herinneringen op te 
tekenen. 
Wie heeft er nog exemplaren van ons clubblad uit de begintijd? 
Wie heeft er nog een idee voor de jubileumdag? 
Wie wil er graag helpen op de jubileumdag zelf? 
 
U kunt de jubileumcommissie bereiken op het emailadres t.eendracht@planet.nl. 
 
Het jubileum zal worden gevierd aan het begin van het seizoen 2012. De precieze datum 
hoort u nog! 
 
De jubileumcommissie 
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Van het bestuur 
 
- het is tijdens de ledenvergadering al gemeld, toch willen wij ook hier nadrukkelijk onder uw 
aandacht brengen dat u adres- telefoonnummerwijzigingen of 06 nummers en email 
adressen aan het secretariaat doorgeeft. Graag per email of met een briefje (voor de 
leesbaarheid graag hoofdletters) in de brievenbus aan het bestuursgebouw of via TNT. 
 
- het is toegestaan dat de tractor over het tuinpark rijdt als er een aanvraag is door de 
tuinders. Uitzondering: grote schoolvakanties, dan rijdt hij alleen op zaterdag tussen 9.00 – 
13.00 uur en woensdag 19.00 – 21.00 uur. 
 
- stadsdeel Nieuw West heeft besloten dat de tuinparken, vanaf 2013, verplicht zijn zich 
open te stellen voor recreatief medegebruik van volkstuinen. Het bestuur heeft Dhr. Frans 
van Feen, T 170 gevraagd of hij een groepje wil formeren om, samen met Paul van Kooten 
T 15 (afgevaardigde van het bestuur), een plan van aanpak te maken. Hierover ontvangt u 
een uitnodiging. Het groepje is gesprekpartner voor de cordinator vanuit het stadsdeel/ 
BVV. Zie ook pagina 9. 
 
 

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 De 
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. 
 

Theatervoorstelling Moes: van 1 juli t/m 10 juli in Tuinpark Buikslotermeer. 
De bezoekers van Moes worden langs verschillende tuinhuisjes geleid om door middel van 
muziek- en theatervoorstellingen een kijkje in de wereld van de tuinders te krijgen. 

Reserveren: 071-331 80 53. 
Zie http://www.veenfabriek.nl/Voorstellingen/_MOES/Speellijst  
 
Redactie: Marianne de Boer  T 239 

 
 
 
 
 

Advertentietarieven 2011 (zwart/wit) 
 
Een hele pagina (A5) € 74,00, per jaar 
Een halve pagina       € 40,00, per jaar 
Een kwart pagina       € 25,00, per jaar 

mailto:m-deboer@live.nl
http://www.veenfabriek.nl/Voorstellingen/_MOES/Speellijst
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Van het onderhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een mooie zaterdagochtend in mei komt Ton de Leeuw met koffie langs voor de mensen 

die tuindienst hebben. 
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Wraakzuchtige lentesoep 
 
Recept: 
Romige zevenbladsoep (6 kommen) 
1 emmer, losjes gevuld met versgewied zevenblad 
1 rode uit, gesnipperd 
1 prei, in ringen 
Scheut olijfolie, 2 tenen knoflook 
3 groente- of kippenbouillonblokjes 
1 klein bekertje slagroom 
3 takjes dille, fijngeknipt 
Zout, versgemalen peper 
Handje zevenblad-blaadjes, gewassen, fijngehakt. 
 
Dit recept (van Loethe Olthuis) las ik in de Volkskrant van 25 april 2008. 
Omdat ik in de loop der jaren verschillende tuinders sprak die last hebben van zevenblad, 
en hun haat niet onder stoelen of banken steken kan ik u laten weten dat ultieme wraak 
nabij is. Want zevenblad, lieve tuinders, kun je eten. Het is nog lekker ook. Een soort 
kruising tussen spinazie en raapsteeltjes. Nu u dit weet is het oog om oog, tand om tand. 
Uw tanden welteverstaan. 
 
Zoek het zevenblad uit: verwijder worteltjes. Was de blaadjes heel grondig, laat ze even 
uitlekken en hak ze grof. Verhit de olie in een grote pan met dikke bodem en bak de ui 
zachtjes, zonder te laten kleuren. Fruit de prei en de uitgeperste knoflook een minuutje 
mee. Doe het zevenblad in de pan met 9 dl water. Verkruimel de bouillonblikjes erboven. 
Doe het deksel erop en laat tien minuten zachtjes koken. Proef of het zevenbald gaar is, 
laat anders nog een minuut of twee pruttelen. 
Pureer de soep met een staafmixer. Voeg nog wat water toe als de soep te dik is. Roer 
slagroom en dille erdoor en laat nog een minuutje zachtjes koken. Maak de soep op smaak 
af met zout en peper. Strooi er in de kommen nog wat versgehakt zevenblad over. 

 

 



16 
 

      
 

 

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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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! Elektrische gereedschap dat veel lawaai maakt mag alleen gebruikt worden op 

zaterdagochtend tussen 09.00 – 12.00 uur en woensdagavond tussen 19.00 – 21.00 

uur. 

 

7. Verbrandingsmotoren en aggregaten. Het gebruik van deze apparaten is verboden 

tussen 1 april en 1 oktober. Een uitzondering wordt gemaakt voor zaterdagochtend 

tussen 9.00 en 12.00 uur en woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Van 1 september tot 1 april worden aggregaten gedoogd. 

 

8. Schotelantennes. Wanneer u een schotelantenne aanschaft, dan dient u tijdens de 

bestuurszitting toestemming tot plaatsing te vragen bij de bouwcommissie. 

 

9. 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. Tuinen worden eens in de twee weken 

gecontroleerd. Wanneer u een nieuwe beschoeiing wilt maken, dan moet u altijd 

toestemming vragen aan de bouwcommissie. 

 
10. Baggeren.  In het najaar moeten de sloten gebaggerd worden. In het najaarsclubblad 

wordt daarvoor een schema gepubliceerd. 



18 
 

      
 

 

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 
Donderdag 18.00 - 19.00 uur 
Zondag  16.00 - 17.00 uur. 
 

Afvoer groen 
Woensdag 19.00-20.00 uur. 
 
 

Overdracht huisjes 
April – oktober elke zaterdag 09.30 – 12.00 uur, op afspraak. 
 
 

Bestuurszitting 
Elke 1

e
 dinsdag van de maand van 20.00-21.00 uur in de kantine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglementen 
 
Tuinders die nieuw zijn op de tuin lezen niet altijd direct het reglement. Ook komt het 
regelmatig voor dat ‘oude’ tuinders de regels niet (meer) kennen. Om die reden blijven we in 
deze rubriek aanraden vooral de boekjes door te lezen die u, bij aanvang van uw 
lidmaatschap, heeft ontvangen. Het is niet de meest gezellige lectuur, het is wel erg 
belangrijk te weten wat uw rechten en uw plichten zijn. 

Een mooie gelegenheid om dit eens te doen op een zonnige dag uw tuin. 
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Commissies 
 

  Tuin 

Onderhoudscommissie A.J. de Leeuw  175 

Inkoopcommissie R.M. Schouwenaar  66 
 M.H. van Ittersum  207 
 E. Admiraal  2 
 J. Gronert  177 

Bouwcommissie J. Boogaard  19 
 J. Minneboo  187 
 S.W.H.M. Litjens  194 

Kascommissie F. van der Feen  170 
 J.A. van Schendel  199 
 A. Bakker  207 
 M. Notten  14 
 D. Colvin  146 

Waterleidingcommissie J.D.S. Stubbe  8 
 S.W.H.M. Litjens  194 

Elektriciteitscommissie H. Johansen  124 
 C. Vennik  198 

Clubhuis-
Ontspanningscommissie 

 
G. Kusters 

  
51 

 J. van Dieren  51 
 W.E.M. Hart  93 
 H. van Tongeren  65 
 E. Boogaard  62 
 C. Kruize  139 
 T. Kruize  139 
 P. Zwaluë  96 

Klaverjascommissie J. van Gestel  16 

EHBO-commissie E. Wirken  44 
 A.J. van Haeften  123 
 S. Kattouw  64 
 H.D. Oosterling  103 
 H. Oosterling  184 
 C. van Soest  105 
 J. Galle  59 
    

Arbocoördinator A. Bakker  207 
    

Redactie Clubblad M. de Boer  239 
 P.A. Rouendaal (verspreiding)  79 
    

Website A. Bakker  207 
 M. van Beijnum  39 
 M. de Boer  239 
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