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Van de voorzitter 
 
 

Beste tuinders, 
 

Een nieuw seizoen begint. Een seizoen dat op de eerste plaats in het teken zal staan van ons 
50-jarig bestaan, dat we op 7 en 8 juli uitgebreid gaan vieren. Het programma is in 
ontwikkeling, dat komt er binnenkort aan. 

Daarnaast worden we dit jaar geconfronteerd met de “Tuinen van West”. 
U leest daarover verderop in dit krantje meer. 
Maar ik wil hier alvast zeggen, dat er op het punt van de veiligheid op ons tuinpark, waarover 

menigeen zich in het kader van dit project zorgen maakte, juist winst wordt geboekt.  
Een tweede hek, al meer dan tien jaar op ons verlanglijstje, is nu plotseling realiseerbaar. 
Ook een groter en beter te beveiligen parkeerterrein gaat er komen. 

Ik wil iedereen die zich de afgelopen maanden met de ontwikkeling van deze plannen heeft 
beziggehouden, heel hartelijk danken. Het is nog niet klaar, maar dat ons tuinpark er flink op 
vooruitgaat, dat staat al vast. 

 
Een mooi tuinseizoen gewenst. 
Is het een mooi voorjaar, dan komt er, weten we uit voorgaande jaren, een slechte zomer.  

Dus laten we, als het voorjaar tegenvalt, er op vertrouwen dat we een mooie zomer krijgen! 
 
Uw voorzitter, Otto Jongerius 

 
 
 

 
 
 

 
 

Van het bestuur 
 
De naam: ”Eendracht” en de naam “De Eendracht” voor onze tuin worden tot nu toe door 

elkaar gebruikt. 
Wij zijn nagegaan hoe wij nu eigenlijk precies heten en dat blijkt: “Eendracht” te zijn. 
Wij zullen dus proberen vanaf nu consequent die naam te gaan gebruiken en hopen dat u 

dat ook wilt doen. 
 
Veiligheid: 

- Alle leden moeten voor het komende seizoen opnieuw een slaapvergunning 
aanvragen, als zij die wensen. Voor goedkeuring zal door de bouwcommissie 

worden getoetst op o.m. gasslangen en vluchtramen. 
- Het gebruik van LPG flessen is gevaarlijk en absoluut verboden. Het bestuur laat 

controleren wie deze flessen gebruikt. 
 
 

 
Het bestuur 
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Agenda afdelingsvergadering Eendracht 
14 april 2012 om 14.00 uur 
 

Attentie: 
vragen uiterlijk schriftelijk indienen 2 april (brievenbus bestuur) 
 
1. opening 

2. goedkeuring notulen najaarsvergadering 3 december 2011 
3. vaststelling van de agenda 
4. ingekomen stukken en mededelingen 

5. activiteiten van de Bond van Volkstuinders 
6. verslag van de secretaris 
7. verslag van de penningmeester 

8. verslag van de kascontrolecommissie 
9. beleid bestuur 
10. samenstelling bestuur 

11. samenstelling commissies 
12. voorstel bestuur tot wijzigingen in het supplement reglement voor Eendracht 
13. behandeling beschrijvingsbrief algemene vergadering van de Bond van Volkstuinders 

op 7 juni 2012, dat wordt gepubliceerd in Vroegop, het blad van de Bond van 
Volkstuinders 

14. benoeming afgevaardigden naar de algemene vergadering van de Bond van 

Volkstuinders 
15. bouwvoorschriften, overkappingen etc. Voorstel Lex Spaans en Wil Vennik 
16. rondvraag 

17. sluiting. 
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Notulen afdelingsvergadering Eendracht 
3 december 2011 

 
1. Opening 
Om 12.05 uur opent de voorzitter, Otto Jongerius, de najaarsvergadering met een hartelijk 

welkom aan alle aanwezigen. 
De presentielijst is inmiddels rondgegaan om in te vullen en te tekenen. 
Er zijn afmeldingen van de heer Spooren (tuin 228) en Cor en Wil Vennik (tuin 198). 

 
2. Vaststelling agenda 
De voorzitter komt terug op de opmerking die vorig jaar op de zogenaamde 

begrotingsvergadering aan het adres van Arie van Haeften is gemaakt, dat toen alleen 
zaken over de begroting aan de orde konden komen. Dat was onterecht. Vandaag staan er 
dan ook meer zaken op de agenda, die nu wordt vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
-Otto geeft aan dat men samen met de elektriciteitscommissie al een tijdje bezig is om een 

perscontainer te plaatsen. Het is tamelijk ingewikkeld, o.a. de vraag of er stroom genoeg is 
en of de vrachtwagen er goed bij kankomen. Er moesten nog enkele tests worden gedaan. 
Nu moet er nog een offerte komen van de kosten. Die kosten zullen ongeveer 

overeenkomen met die van de afgelopen jaren. We voorkomen wel een verhoging.  
- Voorstel van Arie van Haeften voor de vergadering van de BVV om een proeftijd van een 
jaar in te stellen voor nieuwe tuinders is onuitvoerbaar, deelt de voorzitter mee.  

Wel ander plan. Kennismakingsbijeenkomst voor aspirant tuinders, voor zij een huisje gaan 
kopen, zodat zij beter zijn voorbereid op hun rechten en plichten. Dit plan wordt in overleg 
met de bouwcommissie ontwikkeld. 

- Janne Frey (tuin 140)wordt coördinator tuincommissie (de officiële naam in de 
Reglementen), zoals de onderhoudscommissie tegenwoordig heet (onderhoud is daarvan 
een subcommissie). Helaas was ze verhinderd vanmiddag aanwezig te zijn. 

- Mijnheer Van Wijngaarde (tuin 156) is toegetreden tot de tuintaxatiecommissie. 
- De laancommissie wordt nu gevormd door Wil Spier (tuin 33), Annemiek van Leeuwen 
(tuin 89) en Maaike Claus (tuin 90). 

 
4. Vaststelling notulen 
Arie van Haeften vraagt naar de stand van zaken met zijn voorstel van de proeftijd voor 

nieuwe tuinders. Hij is er van uitgegaan, dat dat ‘meegenomen’ zou worden naar de 
Bondsvergadering.  Jammer, dat dat niet is gebeurd. Wellicht hadden we er in de 
vergadering nog wat over van gedachten kunnen wisselen. Otto Jongerius geeft aan dat het 

bestuur er eerst over moest nadenken. 
Arie zegt, dat zijn idee daarover trouwens al ouder is dan een jaar. Het gaat er daarbij 
hoofdzakelijk om dat je als bestuur veel sterker staat als men eerst een proefjaar heeft 

doorlopen. Nu moet je een procedure starten om mensen die eigenlijk geen tuinder blijken 
te zijn, om ze er weer af te krijgen. 
Otto zegt dat het voorstel juridisch lastig uitvoerbaar is. Overigens is het plan van Arie pas 

ingediend in de vergadering van mei. 
‘Jullie hadden het toch eerst bij de bond kunnen indienen. Laten zij maar uitzoeken of het 
juridisch kan.’ Dat lijkt de voorzitter onterecht, als het bestuur zelf al de haalbaarheid van 

zoiets betwijfelt. 
Wat is eigenlijk een tuinder?, wordt gevraagd. 
Iemand die niet steeds een brief moet krijgen dat er geen onderhoud gedaan wordt.  

-Arie vervolgt: Mijn brief die ik in de vorige vergadering heb ingediend is niet behandeld. Het 
ging over van alles en nog wat. 
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Volgens Marianne de Boer zijn alle punten uit die brief in die vergadering aan de orde  

 
 
geweest. 

Van Haeften zegt het nog wel na te zoeken. 
- Hoe zit het met de spiegels met de leden van verdienste? 
Daar wordt aan gewerkt en volgend jaar met het jubileum onthuld. 

De notulen van de afdelingsvergadering 7 mei zijn bij dezen vastgesteld. 
 
5. Benoeming nieuwe bestuursleden 

De voorzitter zegt dat het bestuur aanvulling nodig had, dat weten we allemaal. O.a. een 
vervanger voor secretaris Femke Koens, een bijna onmogelijk te vervullen vacature, leek 
het. 

Maar, er zijn twee leden die zich aangemeld hebben: Marian van der Meer, die toch 
secretaris is geworden, terwijl de taken enigszins anders zijn verdeeld. Verder Ralf 
Greveling (tuin 1) die Otto opvolgt als penningmeester. De vergadering stemt met 

handopsteken in met deze benoeming. 
 
6. Het beleid van het afdelingsbestuur 

1) Al een heel aantal jaren zijn verscheidene voorschriften niet gehandhaafd, stelt de 
voorzitter vast. Anderen die zich wel aan de regels houden, storen zich daar 
terecht aan. Verder vindt het bestuur dat De Tuin een echt volkstuinpark moet 

blijven. Ook ten opzichte van het Stadsdeel is het van belang dat het karakter in 
stand blijft. Het moeten geen veredelde recreatieparken worden, die goedkoop ter 
beschikking worden gesteld. 

Soms wordt het beleid van de Bond daarin als lastig ervaren, maar in wezen zijn 
wij zelf de Bond. 
Een van de eerste punten, waarmee we aan de slag zijn gegaan is de kwestie 

van de aanbouwsels. 
Hoe kunnen we de voorschriften handhaven zonder mensen die daar van 
afgeweken zijn onevenredig te benadelen. 

Het bestuur is van mening de minst slechte mogelijkheid die er was te hebben 
gekozen en het best mogelijke te hebben bereikt bij de Bond. Een tussenregeling, 
die aan alle leden is geschreven. 

De aanbouwsels mogen blijven zolang de tuinder op de tuin blijft. Er mogen geen 
nieuwe aanbouwsels meer worden aangebracht. Er is nu een grensdatum 
vastgesteld voor deze overgangsregeling. Daar heeft u een brief over gekregen. 

Dat geeft misschien scheve ogen, omdat leden vinden dat zij ook wel 
aanbouwsels mogen, nu anderen dat hebben. 

2) Huisjes mogen nu niet meer worden verkocht als ze onveilig zijn. Een 
onvoldoende hoog vluchtraam bijv. moet eerst worden aangebracht. Nalatigheid 

met de borgsom verrekenen, werkte niet. 
3) Betalingsachterstanden werden tot nu toe bestreden door dreigen met het 

inschakelen van een incassobureau. Bij wanbetaling zal in het vervolg sneller 

worden overgegaan tot maatregelen. 
Ralf vult aan: als er sprake is van financiële achterstand is royement mogelijk, 
maar ingewikkeld. De bond kan het lidmaatschap opzeggen. In termijnen betalen 

blijft mogelijk. Als er niet aan de verplichtingen wordt voldaan zal men daarover 
een brief krijgen om de tuinder daarop te wijzen en dan zal bij niet nakomen 
daarvan het lidmaatschap worden opgezegd. 

4) Betrekkelijk kleine bedragen van boetes bij niet baggeren en slecht onderhoud, 
niet maken van werkuren worden vaak slecht betaald. Het bestuur bezint zich op 
andere mogelijkheden. Het niet betalen brengt een hoop rompslomp met zich 
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mee. 

Arie denkt dat het helemaal niet zo moeilijk is. Als men de boete niet betaalt moet 
je het bedrag gewoon wekelijks verhogen, totdat men een aanzienlijke 
betalingsachterstand krijgt. Dan gaat ‘regel 2’ in werking: royeren of andere 

maatregelen. 
De penningmeester antwoordt, dat praktijk is dat mensen vaak eerst de 
opgelegde vergoeding voor niet gemaakte werkuren en boetes gaan bestrijden, 

anders dan normale financiële verplichtingen. 
Op andere volkstuinparken is incasseren van boetes ook een lastig probleem. 
Iemand stelt voor om foto’s te maken van ‘wantoestanden’. Dat is inderdaad een 

van de mogelijkheden. 
Eigenlijk willen we een appél doen op de tuinders zelf om zich aan de regels te 
houden en mee te werken. 

Dat wordt ook niks, zegt Arie. Tegenwoordig houden mensen zich niet aan regels. 
Met lieve woordjes bereik je niks. En het zijn altijd dezelfden. 

5) Otto benadrukt dat bij het uitvoeren van het beleid meer vrijwilligers nodig zijn! 

Wie zich afvraagt wat hij/zij kan betekenen voor de tuin, meldt u aan bij het 
bestuur! 

De heer Van Loenen (tuin 219) komt terug op de opmerking over de onveilige huisjes. Er is 

toch ooit een tekening ingediend? Hoe kunnen er dan onveilige huisjes zijn. 
In het verleden is daar niet de hand aan gehouden, antwoordt Otto. 
Ralf zegt dat in het huisje waar niet overnacht wordt de veiligheid minder belangrijk is.  

In het verleden zijn dat soort dubbele situaties niet altijd goed afgewikkeld, als men er toch 
is gaan slapen. 
Als een huisje wordt verkocht moet alles in orde zijn! Er zijn ook huisjes waren oude 

gasslangen zijn. En het is niet altijd mogelijk om alle 239 tuinen te kunnen controleren.  
De eerste zeef is als een tuin verkocht wordt. 
Mevr. Van Haeften vult aan, dat het vanaf het begin zo is geweest dat voor een nieuw 

huisje een bouwtekening moest worden ingeleverd. 
De heer Litjens (tuin 194 lid van de bouwcommissie) noemt de eisen voor een vluchtraam in 
een huisje met een slaapkamer: de hoogte moet 80 cm zijn. Vroeger waren die eisen 

wellicht minder duidelijk. 
Theo van der Zon (tuin 231) zegt dat in een huisje waar niet geslapen wordt geen 
vluchtraam hoeft te zijn. Dat geldt dus voor de nieuwe eigenaar, als hij daar wil gaan 

slapen. Die verplichting kun je de oude tuinder niet opleggen. Die opmerking nemen we 
mee, zegt de voorzitter. 
-Arie heeft vragen over het beleid: 

Hij miste van de zomer de duikersploeg. Fridtjof geeft aan dat die wel degelijk in actie is 
geweest. 
-Wat gebeurt er met mensen die niet gebaggerd hebben? 
Daar worden de mensen ‘op aangepakt’ 

-Waar blijven de naambordjes van de tuinpaden. Dat heeft hij ook al gevraagd bij de 
Tuinpaden van Westcommissie. 
Er wordt aan gewerkt, zegt Otto. 

Nieuwe mensen weten niet waar bijv. de Sportlaan is in de wandelroute, vult Arie aan.  
We gaan het in één keer goed aanpakken, zegt de voorzitter. 
-Op het basketbalveldje staan Stelconplaten. Blijven die staan?, van wie zijn die? Gaat dat 

nog uit het zicht? 
De bedoeling is, zegt Fridtjof, dat ze gebruikt zullen worden bij de perscontainer, maar ze 
worden vóór het jubileum opgeruimd 

-Er staan geen tuinbanden achter het voetbalveld op de Sportlaan.  
Er komen nog nieuwe banden, het komende seizoen, belooft Fridtjof.  
Voorzitter vraagt het beleid goed te keuren. Daar stemt de vergadering mee in. 
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7. Vaststelling bijdragen en heffingen/8.Vaststelling begroting 2012 
Ralf bedankt voor het vertrouwen voor het instemmen met zijn benoeming tot  
 

 
penningmeester. 
In zijn eerste begroting voor 2012 zijn alle punten die aandacht verdienen vermeld. Zijn er 

specifieke vragen? 
-Arie informeert naar de aanschaf van de perscontainer! Hij is daar zelf ook al lang mee 
bezig geweest in zijn bestuurstijd. 

Is er ook geïnformeerd bij Icova? Wat gaat het bij Van Gansewinkel kosten? 
Grote vraag was of zo’n container  technisch mogelijk zou zijn, of er stroom genoeg voor is. 
Cor Vennik heeft e.e.a. onderzocht en daaruit is geconcludeerd dat het plan gerealiseerd 

kan worden. 
Nu pas gaan we officieel offerte aanvragen bij Van Gansewinkel. De belangrijkste besparing 
komt uit het aantal ritten dat gemaakt wordt. Er komt ook weer een papierbak en een 

glasbak. Dat scheelt ook weer. In plaats van 2x in de week zal het vuil 1 x in de 2 mogelijk 
zelfs 3 weken kunnen worden afgevoerd. 
We zitten nu nog midden in een 3-jarig contract met Van Gansewinkel. Als dat afloopt 

kunnen we elders een offerte aanvragen! 
- Arie: Wij zien wel een reservering op de begroting staan voor sommige zaken, maar maak 
nu transparant wat er inmiddels totaal is gereserveerd bijv. voor het jubileum. 

Een goed punt, dat neemt de nieuwe penningmeester mee voor het volgende overzicht!  
Hij mag blijven zitten, zegt Arie. 
De eerste begroting van onze nieuwe penningmeester is goedgekeurd, stelt de voorzitter 

vast. 
Arie wil nog weten wat het bedrag van de bouwtoestanden inhoudt. 
Dat betreft de overkapping aan het clubgebouw. 

Wie gaat die maken of is het een schatting? 
De overkapping zal door tuinders zelf gemaakt worden, o.a. door Johan. We hebben dus 
alleen materiaalkosten! We hopen het klaar te hebben voor het jubileum. 

Arie vond het al zo goedkoop!  
 
9. Aanvulling en benoeming van de kascommissie 

Er zijn nieuwe leden nodig voor deze commissie en die moeten door de vergadering worden 
benoemd. Ayala Bakker kan er geen deel van uitmaken, omdat ze geen lid is en de heer 
Colvin gaat zijn huisje verkopen. Frans van der Feen is teruggetreden, omdat hij nu notulist 

van het bestuur is. 
Nadat desgevraagd Otto uitlegt wat het werk inhoudt, twee keer kascontrole per jaar en één 
keer het opstellen van een verslag, melden zich twee mensen uit de vergadering aan: 
Hessel Zijlma (226) en Meike van der Linden (109). Daar wordt in dank kennis van 

genomen. 
De taak van kascommissieleden staat in het afdelingsreglement. Ralf zal hen een 
handleiding verstrekken. 

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de twee nieuwe leden. 
10. Vaststelling Plan van Aanpak Tuinen van West 
Paul van Kooten (tuin 15) legt uit dat de groensingels zullen worden verbeterd en opnieuw 

ingericht en dat in de oprijlaan het idee van een geur- en voeltuin van Ayala Bakker wordt 
gerealiseerd, zodat we er allemaal lol van hebben. 
Er komt een nieuw hek bij en een extra parkeerplaats. 

Het karakter van ons tuinpark blijft ongemoeid. Wandelen over de tuinpaden brengt daar 
geen verandering in en was al reeds lang mogelijk. 
Attentiepunten van Arie uit de inloopavond zijn meegenomen: Geef de ‘parkeerhavens’ 
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schuin aan, om schade aan auto’s door openslaande deuren te voorkomen en omdat 

schuin makkelijker inparkeert, al is het bij nader inzien maar de vraag of men dan niet 
helemaal over de parkeerplaats achteruit moet rijden. Plaats beschermingsbanden bij de 
slootkant. Let op extra lantaarnpalen die er moeten komen. Vraag het Stadsdeel een 

parkeerverbod aan de tuinzijde op de JvdBerghweg; parkeren op hoogtijdagen – als de 
parkeerplaats toch vol is – zou dan aan de overkant kunnen. 
Vraag naar het onderhoud van de populieren op de parkeerplaats en vraag om 

(langzamerhand) vervanging van de essen langs de buitensingels. 
Arie maakt complimenten voor het werk dat de commissie heeft gedaan. Het gaat de goede 
kant uit met de plannen. Arie zegt het schandalig te vinden dat er maar tien 

belangstellenden op de inloopavond waren. Frans van der Feen geeft aan dat hij dat niet 
als teleurstellend heeft ervaren. Als men geen vragen had was het niet nodig om te komen. 
Desgevraagd wordt nog uitgelegd dat de oorspronkelijk geplande wandelroute is verlegd 

over de buitensingels. 
De vergadering stemt in met het Plan van Aanpak, dat nu aan het Stadsdeel zal worden 
voorgelegd. 

Otto bedankt de commissie voor al het werk, om tot dit Plan te komen. Applaus! 
 
11. Bespreking en besluitvorming  van door het bestuur voorgestelde wijzigingen in het 

Supplement op het reglement voor de afdelingen, van Tuinpark Eendracht 
De secretaris geeft aan dat de wijzigingen o.a. het onderhoud betreffen. O.a. dat niet 
volgens het rooster gemaakte werkuren van vóór 1 juli ook vóór 1 juli moeten worden 

ingehaald. Voor 1 juli is er het meeste werk te doen. 
Femke Koens vraagt alle wijzigingen punt voor punt voor te lezen en te behandelen. 
Het zijn over het algemeen kleine wijzingen, zegt de secretaris, maar ze wil het zo wel 

doen. 
Arie reageert er ook even op. Hij vindt het er onduidelijk in staan. Hij kan het verschil niet 
zien met het vorige boekje van het huishoudelijk reglement, het zgn. ‘rode boekje’. Wat 

hoort nu bij wat? 
De wijzigingen zijn per post toegestuurd. Daar kon je de wijzigingen zien. 
Wat was oud en hoe worden de nieuwe regels? vraagt Arie zich af. 

In art.1 kan ‘huurreglement’ worden geschrapt. Dat hebben we niet. 
In art.3 is huren is vervangen door in ‘gebruik geven’. 
De ‘Japanse tuin’ is geschrapt. Komt toch niet voor, zegt de secretaris en voor afwijkingen 

kan altijd toestemming worden gevraagd. 
Bij Japanse tuinen is sprake van meer verharding en dat staat niet in reglement. 
Theo van der Zon heeft gelezen dat zwarte tuinen niet goed zijn, maar gravel bespaart 

water. Die besparing is bij een Japanse tuin wel mogelijk!  
Marian geeft aan dat de discussie over verharding nog gevoerd gaat worden. Op voorstel 
van Theo van der Zon blijft de mogelijkheid van het hebben van een Japanse tuin staan. 
In artikel 3.2a stond ‘beplanting’ dubbel dus dat kon geschrapt. 

Artikel 3.2d is toegevoegd: tuin en huisje moet betreden kunnen worden. 
Daar staat ook bij de regel dat tuinhekjes naar binnen open gaan en de naam goed 
zichtbaar is (en daar ontbreekt het nogal eens aan!) 

Het blijkt voor de vergadering toch nogal verwarrend te zijn wat de verschillen zijn ten 
opzichte van oude supplement, zodat Otto concludeert dat het bij nader inzien beter op een 
andere manier gepresenteerd kan worden en op de volgende vergadering behandeld.  

 
12. Bespreking en besluitvorming van door enkele tuinders voorgestelde wijzingen 
Wil Vennik en Lex Spaans zijn niet aanwezig, dus het voorstel betreffende het toestaan van 

partytenten en afdaken kan niet niet worden behandeld, constateert de voorzitter.  
Bert Kuit (tuin 217) vindt dat het wel behandeld moet worden, want het moet mee naar de 
Bondsvergadering. 
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Arie vindt dat Lex zich dan maar had moeten afmelden. De brief is duidelijk, maar de 

indieners moeten het plan kunnen verdedigen. 
Theo van Zon wil het plan wel toelichten, hij zegt er alles van te weten. 
Volgens hem wordt het plan gedragen door veel meer mensen. Theo verklaart zich tot 

‘medeindiener’. Er is maar een handjevol mensen die het voorstel nu wil bespreken.  
Arie zegt dat we respect moeten hebben voor het bestuur en stemt in met het doorschuiven 
naar april. 

(Lex bleek het aanvangstijdstip van 14.00 uur in zijn agenda te hebben staan, net als de 
vorige vergadering; hij verschijnt net te laat, na de sluiting van deze vergadering). 
 

13. Agenda Bondsvergadering 
Femke Koens, Fridtjof Versnel en Monnie Litjes zijn afgevaardigd, al is Femke verhinderd.  
We moeten toch eerst de beschrijvingsbrief in Vroegop lezen? zegt Arie. 

Nee, dit gaat over de wintervergadering van de Bond in december, wordt uitgelegd. 
Daar zijn geen opmerkingen over. 
 

14. Rondvraag 
Mevrouw Fennema (tuin 15) vraagt de leden foto’s en stukken in te zenden voor de 
jubileumbrochure die volgend jaar gaat verschijnen. Dat kan via het bestuur. 

Onder voorbehoud wordt het weekend van 7/8 juli genoemd als feestdatum. 
De heer Zijlma vraagt om het mogelijk te maken biologische aarde te bestellen via de 
inkoop. Dat zal worden nagegaan. 

 
15. Sluiting 
Om 13.20 uur wordt de vergadering gesloten. Otto bedankt alle aanwezigen voor hun 

bijdrage. 
 
 

Notulist 
Frans van der Feen (tuin 170) 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Een fijn plekje om de dag feestelijk af te sluiten 
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  Jaarrekening 2011 

 
Jaarrekening Jaarrekening Begroting Begroting  

inkomsten uitgaven inkomsten  uitgaven  

2011 2011 2011 2011 

1 GRONDHUUR TUINEN / ALG. GROEN 41.106,80 41.106,80 42.000 42.000 

2 BIJDRAGE ALGEMENE KOSTEN 22.948,78 - 23.000 - 

3 CONTRIBUTIES BVV EN AVVN 16.875,40 16.925,00 16.200 16.200 

4 ASSURANTIE LEDEN 17.680,42 17.527,17 18.000 18.000 

5 ASSURANTIES VERENIGING - 5.335,01 - 5.500 

6 O.Z. BELASTING GEBOUWEN 750,46 750,00 750 750 

7 REINIGING en AFVAL 14.702,41 14.702,41 10.000 10.000 

8 WATERGELD 15.404,98 15.404,98 - - 

9 AFDRACHT INKOOP 753,91 - 2.500 - 

10 BRANDSTOF/RITJES TRACTOR 299,25 - 150 - 

11 AFDRACHT KANTINE CLUBGEBOUW 7.262,49 - 8.500 - 

12 ONTSPANNINGSCOMMISSIE - 2.746,00 - 4.000 

13 KWARTAALBLAD EENDRACHT 210,00 1.494,07 210 1.500 

14 STROOMVERBRUIK 4.000,86 8.423,12 4.000 4.000 

15 GASVERBRUIK 4.500,37 4.500,37 4.500 4.500 

16 RENTE & BANKKOSTEN 1.037,46 350,78 1.600 100 

17 WERKUREN EN BOETES 4.312,50 - - - 

18 OVERDRACHTSKOSTEN 2.480,43 - 2.000 - 

19 SUBSIDIE STAD GROENVOORZIENING 5.929,00 - 5.000 - 

20 ONDERHOUD GEBOUWEN  - 3.038,72 - 4.000 

21 ONDERH. GEBOUWEN reservering -   - - 

22 ONDERHOUD TERREIN - 3.341,44 - - 
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Jaarrekening Jaarrekening Begroting Begroting    

Inkomsten Uitgaven  inkomsten uitgaven 

2010 2010 2010 2010 

40.590,64 40.590,64 41.000 41.000 1 

22.499,46 - 22.500 - 2 

16.508,65 16.516,80 16.000 16.000 3 

17.489,25 17.489,25 17.500 17.500 4 

- 5.303,17 - 5.500 5 

750,46 750,00 750 750 6 

9.440,47 9.440,47 10.000 10.000 7 

14.072,84 14.072,84     8 

4.060,87 - 1.500 - 9 

279,25 - 150 - 10 

5.581,83 - 8.500 - 11 

3.668,65 6.212,49 - 4.000 12 

180,00 1.131,73 320 1.500 13 

4.387,68 4.387,68 3.200 3.200 14 

4.235,90 4.235,90 4.000 4.000 15 

2.056,61 188,74 2.500 100 16 

5.738,78 - - - 17 

2.262,25 245,78 2.000 - 18 

5.818,53 - 5.000 - 19 

- 762,41 - - 20 

762,41 - - - 21 

- 27.089,18 - 12.000 22 
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Vervolg jaarrekening 2011 
 
 

23 ONDERHOUD TERREIN reservering -   - 4.000 

24 ONDERHOUD GROEN - 6.055,17 - 4.000 

25 ONDERHOUD GROEN reservering 2.055,17 - - - 

26 SNOEIEN BOMEN incl.  reservering - 925,00 - 700 

27 SPEELPLAATS incl.  reservering - 250,00 - 250 

28 ONDERHOUD WATERLEIDING  150,00 150,00 - - 

29 ONDERHOUD VERLICHTING - 1.764,81 - - 

30 
ONDERH. VERLICHTING        reserve-

ring 
1.000,00 - - 1.000 

31 TAKKEN KRAKEN incl  reservering - 3.225,00 - 2.500 

32 EHBO - 1.057,72 - 500 

33 REPRESENTATIEKOSTEN - 1.552,35 - 2.500 

34 AFSCHRIJVINGEN - 5.451,48 - 6.500 

35 BESTUUR SECRETARIAAT - 3.200,33 - 3.200 

36 VERGUNNING STADSDEEL - 250,00 - 250 

37 50 JARIG BESTAAN reservering - 500,00 - 500 

38 DIV. BATEN & LASTEN - 567,86 - - 

39 BETALINGSVERSCHILLEN 12,28 7,57 - - 

40 SCHADES 4.749,03 4.749,03 - - 

41 INCASSOKOSTEN 20,51 11,28 - 100 

42 SALDO - 4.951,47 - 1.860 

43 CORRECTIES ADMINISTRATIE 2.156,54 - - - 

44 MATERIAALFONDS UITGAVEN - 84,11     

  TOTAAL 170.399,05 170.399,05 138.410 138.410 

 

 
 
Bij het ter perse gaan van het clubblad is de Kascommissie nog niet bijeen geweest. Zij zal 

haar bevindingen op de Afdelingsvergadering bekend maken. 
De verklaring van de Kascommissie zal vervolgens worden gepubliceerd in het volgende 
clubblad. 
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2.556,95 - - - 23 

- 4.712,70 - 6.000 24 

- - - - 25 

- 1.000,00 - 1.000 26 

- 418,98 - 250 27 

- 1.000,00 - 1.000 28 

- 850,85 - 8.000 29 

- - 8.000 - 30 

- 2.000,00 - 2.000 31 

- 399,58 - 250 32 

- 2.190,74 - 2.000 33 

- 5.974,91 - 5.800 34 

- 3.131,16 - 3.200 35 

- 250,00 - 250 36 

- 500,00 - 500 37 

- 3.123,37 - - 38 

- 35,63 - - 39 

12.056,23 12.056,23 - - 40 

35,00 41,20 - 100 41 

5.594,31 - 2.980 - 42 

5.475,41 - - - 43 

          

186.102,43 186.102,43 145.900 145.900   
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Balans 31.12.11 31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07 

            

ING 15.406,82 9.748,58 9.161,37 2.064,00 8.788,18 

ING rente meerrekening 90.518,91 89.491,32 142.437,31 158.218,34 154.054,45 

Kas 389,77 493,69 2.523,65 203,01 1.638,90 

Obl. AVVN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal inventaris 41.680,46 44.721,05 20.545,42 11.049,38 11.071,19 

Voorraad inkoop 12.128,86 13.958,67 12.126,94 11.198,65 11.256,21 

Saldo inkoop 6.337,17 5.984,51 7.692,39 5.928,68 7.100,86 

Voorraad clubgebouw 7.040,06 4.053,15 3.959,75 4.800,00 4.379,00 

Debiteuren 5.595,69 3.885,65 2.354,10 2.172,50 1.625,06 

Transitoria vorderingen 26.273,46 14.613,18 19.555,44 9.215,59 12.779,71 

Voorziening watermeters 0,00 0,00 2.371,75 7.606,75 12.270,08 

Sleutels 1.207,76 1.282,76 1.332,76     

Vooruitbetaalde posten 0,00 242,26       

Tussenrekening kantine en 

inkoop 0,00 15.502,17       

Tussenrekening overdrachten 0,00 776,47       

Saldo 31/12   5.594,31     1.405,69 

            

Totaal 206.578,96 210.347,77 224.060,88 212.456,90 226.369,33 
 
 

  31.12.11 31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07 

            

Kapitaal 134.973,86 139.309,64 133.695,75 118.414,03 120.628,46 

Voorziening eigen tuinen  650,86 208,41 3.660,70     

Kruisposten overboeking 0,00 465,77 325,92 2.569,44 7.519,08 

Waarborgsommen 4.538,92 5.668,92 5.013,92 2.940,00 3.375,00 

Transitoria schulden 4.207,72 3.180,08 10.769,42 45.069,32 65.029,90 

Voorziening watermeters 2.608,25 2.408,25       

Reserveringen 54.147,88 58.046,41 64.956,27 29.884,14 29.616,89 

Vooruitontvangen posten 500,00 864,29 242,26 0,00 200,00 

Tussenrekening diversen 0,00 196,00 0,00 200,00   

Saldo 31/12 4.951,47   5.396,64 13.379,97   

Transitoria 0,00         

            

Totaal 206.578,96 210.347,77 224.060,88 212.456,90 226.369,33 
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Saldo Reserveringen per 31-12-2011 
 
Reserve bomen snoeien 

 

4.005,67 

Reserve speelplaats 
 

500,00 
Reserve ARBO 

 
1.200,00 

Reserve onderhoud waterleiding 

 

1.997,67 

Reserve reiniging 
 

30.063,90 
Reserve onderhoud gebouwen 

 
7.469,75 

Reserve 50-jarig bestaan 

 

4.500,00 

Reserve onderhoud groen 
 

2.190,89 
Reserve takken kraken 

 
470,00 

Reserve OZB 

 

1.500,00 

Reserve exploitiatievergunning Kantine 
 

250,00 

  
54.147,88 

 

 
 

Financieel verslag Inkoop 2011 
 

Verkopen kas 20.572,80 
 

Inkopen algemeen 269,35 
Verkopen via pin- betalingen 6.745,60 

 

Inkopen t.b.v de omzet 24.728,60 

Verkopen op rekening 466,10 
 

Bankkosten 167,01 
Tractorritjes 299,25 

 
Kosten pin-betalingen 283,91 

Betalingsverschillen 3,35 

 

Correctieboekingen 54,51 

Voorraad 31/12/2011 12.128,86 
 

Voorraad 01/01/2011 13.958,67 

 
              - 

 
Afdracht 2011      753,91 

Totalen 40.215,96 

  

40.215,96 

     Balans 31/12/2011 

    Kas 301,50 
 

Nog te betalen 254,25 
Bank 5.130,22 

 
Vermogen 18.466,03 

Voorraad 12.128,86 

 

- 

 Nog te ontvangen    159,70 
 

-   

 
18.20,28 

  
18.720,28 

     Afdracht aan Eendracht: 
    Winst 2.583,72 

   Voorraadmutatie -1.829,81 
   Afdracht 2011 753,91 
    

 
 

Financieel verslag OntspanningsCommissie 2011 

 
Bijdrage Eendracht 3.599,15 

 

Prijzen: 1.803,97 

Kassaldo 01-01-2012 0,00 
 

Muziek e.d. 3.250,00 
Bijdrage Stadsdeel Zeskamp 0,00 

 
Inkopen algemeen 944,02 

Bingo/Tombola's 4.153,55 

 

Huur Zeskamp 1.754,71 

     Totaal: 7.752,70 
 

Totaal: 7.752,70 
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Financieel verslag Kantine 2011 
 

Resultatenrekening: 
   

 
Debet 

 
Credit 

Inkopen en kosten 24.604,61 

 

- 

Winst 7.262,49 
 

- 
Verkopen                - 

 
31.867,10 

Totaal: 31.867,10 

 

31.867,10 

    Balans per 31/12/2011 
   

 

Debet 

 

Credit 

Kas 9.136,68 
 

- 
Debiteuren 866,00 

 
- 

Crediteuren - 

 

596,75 

ING-rekening 6328012 5.794,44 
 

- 
Voorraad 7.040,06 

 
- 

Afhandeling 2010 - 

 

1436,59 

Voorgeschoten OC 853,15 
 

- 
Fooien - 

 
4369,83 

Kapitaal Volkstuinpark Eendracht - 

 

4442,84 

Afdracht 2010 nog te voldoen  - 
 

5581,83 
Winst                - 

 
  7.262,49 

Totaal: 23.690,33 

 

23.690,33 

        Fooien: 
       Er is in 2011 aan fooien ontvangen: 

  

1.239,95 

Het restant van de fooien in 2010 bedroeg: 
  

3.129,88 
Saldo fooien: 

  
4.369,83 

 

De voorraad was op 01/01/2011 € 4053,15. Deze is dus toegenomen met € 2.986,91.  
De administratie van de Kantine is opnieuw opgezet. Daarmee is ook de presentatie 

van de jaarcijfers aangepast. 
 
 

 
 
 

 

Financieel verslag klaverjascommissie 2011 
 

Balans  01-01-2011 

 

€ 1.229,78  

Inkomsten  2011 
 

€ 5.600,45  

   Totaal 
 

€ 6.830,23  
Uitgaven  2011 

 
€ 5.717,24  

   Totaal 

 

€ 1.112,99  

   Balans 31-12-2011 

 

€ 1.112,99  
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Verslag van de secretaris over 2011 
 
Overdrachten in 2011 
 
nr. oud nieuw 

46 P.M. Olfers - Westerhuis S. Kilic 

49 S. Tutucu Z. Yildirim 

61 Mw. Hessels- van de Hamer A.P.D. Six 

64 S. Kattouw T. Markovic 

73 A.S. van Bommel V.B. de Jong 

104 L. Westerbaan L.M. van Dijk 

113 Eendracht L. Smeets 

119 Eendracht M. Leeuwenberg 

129 A. van de Molegraaf S. van den Bremen 

164 J.H. Jacob M. Gezici 

166 M.E.D. Braber van Rijn M. Bressinck 

171 H. Mastrolia H. Groothuis 

202 A. de Jonge R. Admiraal 

220 H. Brandsteder M. Keller – van der Vat 

226 T. van Voornveld H. Hessel - Zijlma 

227 M. Duyves W. Buitenhuis 

230 W. Janse W.H.B. Mesker 

 
 

De tuinruillijst is als volgt: 
 
1. Mevr. A. Pelders tuin 159, alleen voor huisje 149  
2. Mevr. S. Boogaard-Kuulkers tuin 17 
3. R. Kremer tuin 20 
4. G.W. Schol tuin 97 
5. Mevr. B. Versnel-Arentsen tuin 234 
6. Mevr. M. van Ittersum tuin 207 
7. Mevr. B.T.M. Oosterling-de Lange, tuin 103 
8. Mevr. Y. Jongerius-de Boer tuin 238 
9. Mevr. W.G. Mulder-Roos tuin 208 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Een droge maart is goud waard. 
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Nieuwe procedure overdrachten van tuinen 
 
Om in aanmerking te komen voor een volkstuin op ons park zult u eerst ingeschreven 
moeten staan als aspirant-lid van de Bond van Volkstuinders ( BVV ). Dit kan via de website 
van de BVV: www.bondvanvolkstuinders.nl . Onder de knop ‘Inschrijving’ vindt u een 

formulier waarmee u zich kunt inschrijven. Na invulling van dit formulier en betaling van de 
verschuldigde contributie ontvangt u een aspirantenpas. Met deze pas kunt u zich 
aanmelden voor een van de kennismakingsbijeenkomsten bij ons op het park. Deze worden 

regelmatig op zaterdagochtenden georganiseerd. Op deze bijeenkomsten maakt u kennis 
met ons park en wordt u geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze afdeling. Ook uw 
rechten en plichten komen uitgebreid aan bod. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen 

en u krijgt een korte rondleiding over het park. 
Na afloop kunt u kenbaar maken dat u zich wil inschrijven op onze wachtlijst. Wordt u op de 
wachtlijst geplaatst dan heeft u het recht in te schrijven op de tuinen die te huur staan op 

het tuinpark. De tuinbeplanting, het huisje en eventueel schuur en broeikas die er op staan 
neemt u, via het bestuur, over van de vorige eigenaar. De toewijzing van tuinen geschiedt in 
principe volgens rangnummer. Dit houdt in dat degene die het langst staat ingeschreven, de 

eerste rechten heeft als er een tuin wordt aangeboden.  De prijzen voor alle huisjes en 
tuinbeplanting worden vastgesteld door een taxatiecommissie van het tuinpark. Er is dus 
geen vrije verkoop van de huisjes mogelijk. Alle tuinoverdrachten en verkoop van 

tuinhuisjes gaan via het bestuur. 
 
Wilt u verdere informatie of een kennismakingsochtend bijwonen stuurt u dan bij voorkeur 

een e-mail met naam, telefoonnummer en het nummer van uw aspirantenpas aan 
t.eendracht@planet.nl. Een van de bestuursleden neemt dan contact met u op. Bellen mag 
ook: 020 – 619 41 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Is op Sint-Rupert de helmel rein, 

dan zal hij ’t ook in juli zijn.  

(Sint Rupert:27 maart) 

 

http://www.bondvanvolkstuinders.nl/
mailto:t.eendracht@planet.nl
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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 

 
 

 

 
 
 
Eendracht jubileumfeest op 7 en 8 juli 
 

 
 

Zet het alvast in uw agenda: in het weekeinde van 7 en 8 juli 
2012 zullen de festiviteiten gehouden worden ter ere van het 50-

jarig bestaan van volktuinpark Eendracht. 
 
 
 
 
 

Oproep aan alle tuinders. 

1. Wij zijn op zoek naar nog meer foto’s en verhalen van het tuinleven in de afgelopen 
decennia. Hebt u nog wat voor ons? 
2. Wij willen graag ook oud-tuinders uitnodigen voor het programma. Kunt u ons namen, 

adressen en telefoonnummers doorgeven? 
3. Om het feestprogramma verder te kunnen uitbreiden, zou sponsoring zeer gewenst zijn. 
Weet u misschien iemand? 

4. In het feestweekeinde zouden wij de hulp van een aantal tuinders goed kunnen gebrui-
ken. Zou u ons een paar uurtjes willen helpen? 
U kunt de jubileumcommissie bereiken via e-mailadres t.eendracht@planet.nl.  

 
Namens de jubileumcommissie 
 

Norinda Fennema (tuin 15) 

mailto:m-deboer@live.nl
http://www.volkstuinparkdeeendracht.nl/
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  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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Activiteiten Volkstuinpark Eendracht 
 
APRIL 
Zondag  22 april   Voorjaarsreceptie 

MEI 

Zaterdag  12 mei   Openingsavond 

Zondag  27 mei   Carnaval 

JULI 

Zaterdag/Zondag 7 en 8 juli   50 jaar jubileum 

Zaterdag  14 juli   Superbingo 

Zondag  22 juli   Voetbaltoernooi 

AUGUSTUS 

Zondag  5 augustus  Volleybaltoernooi 

Zaterdag  11 augustus  Superbingo 

Zaterdag  18 augustus  Kindermiddag/avondspeurtocht 

Zondag  19 augustus  Biljarttoernooi 

Zondag  26 augustus  Zeskamp 

SEPTEMBER 

Zaterdag  1 september  Ik hou van Holland 

Zaterdag  8 september  Laatste dansavond 

Zaterdag  15 september  Laatste avond klaverjassen 
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Verfraaiing wandelroute 
Tuinen van West is gestart 
 
Deze winter zijn de werkzaamheden begonnen ten behoeve van de doorlopende wandelroute die 
Osdorp, TIGENO en Eendracht. Binnen de Tuinen van West met elkaar verbinden en op de terreinen 
zelf de schoonheid van de volkstuinparken ten toon stellen. 
Enkele krasse knarren zijn enthousiast aan de slag gegaan om de nodige wilgen, essen, vlieren en 
meidoorns te verwijderen. 
De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Op verzoek van het Stadsdeel is begonnen 
met de buitensingels, zodat al gauw resultaten zichtbaar zullen worden. 

De entree gaat pas in de tweede helft van dit jaar op de schop, zodat de boel niet overhoop ligt als we 
van de zomer ons gouden jubileum vieren. Het nieuwe parkeerterrein denkt men in de loop van dit jaar te 
kunnen realiseren.  
 

Organisatie 
In december zijn de laatste puntjes op de i gezet en zijn nog opmerkingen doorgegeven die op de laatste 
inloopavond aan de orde zijn geweest. De Plannen van Aanpak van de tuinparken zijn door de Bond en 
het Stadsdeel overgenomen en de Wethouder heeft zich ermee akkoord verklaard. 
Er wordt nu een overeenkomst opgesteld, die waarschijnlijk deze maand door alle partijen wordt 
ondertekend.  
Op ons tuinpark is Fridtjof Versnel coördinator, maar omdat hij al een groot vrijwillig takenpakket heeft zal 
hij worden bijgestaan door Paul van Kooten, Janne Frey en Diederik Schwaanhuyser. 
 

Route 
De wandelroute door Tuinpark Eendracht begint aan de bestaande meest westelijke doorgang naar 
Tuinpark TIGENO en loopt dan in zuidelijke richting langs watergang bij de groene corridor (Bremsingel) 
naar de buitensingel (Dijksloot). Vervolgens langs de gehele zuidkant van het park naar de buitensingel 
(Graswal), Dan rechtsaf naar de kantine via de Kleuterlaan. 
Inmiddels zijn offertes ontvangen voor het laten maken van laannaamborden, zodat we over enige tijd de 
lanen op ons park weer bij de naam kunnen noemen. 
Vanaf de kantine zal de route via een fraaie oprijlaan naar de hoofdingang/uitgang gaan en via het 
nieuwe hek links af richting Baron Schimmelpenninck van der Oyenweg. 
 

Nieuwe ingang 
Er komt een nieuw afsluitbaar hek op het eerste dammetje vanaf de Joris van den Berghweg, zodanig 
dat een auto op dat dammetje kan stoppen voor het hek, wanneer dat gesloten is. 
Daarna komt er een nieuw parkeerterrein voor onze eigen auto’s en die van bezoekers: 113 
parkeerplaatsen, verdeeld over de westelijke zijde 57 en de oostelijke zijde 56 parkeerplaatsen. Bij nader 

inzien is toch voor rechte vakken gekozen, allemaal aan één kant, met erover ruimte om te rijden.  
 

Inrichting 
De entree zal worden heringericht met plantenbakken, klimblokken, kruiptunneltje, kruidenbakken, 
rozenvakken, alles in het kader van een geur- en voeltuin. Er komt een pergola, de zonnewijzer wordt 
verplaatst, evenals de jeu de boules baan. Er komt een overkapping t/o bestuurskamer met een lange 

zitbank ernaast. 
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Specificatie: 

Mengsel vaste planten en solitaire heesters die geuren of insectenlokkend zijn. 
In kruidenbakken rozemarijn, tijm, lavendel en salie. 
Rozenvakken voorzien van geurende rozen 
Pergola bekleden met geurende kamperfolie en clematis. 
 

Boomgaard 
De grond blijkt niet geschikt te zijn voor fruitbomen, ligt laag en watert slecht af. Daarom worden de 
bomen uitgegraven, de boomgaard opgehoogd met iets lichtere grond (meer zand), drainage 
aangebracht en de bomen opnieuw geplant. 
De coniferen tussen boomgaard en kantine worden verwijderd om een meer open geheel tot stand te 
brengen. In boomgaard zal een insectenhotel worden geplaatst. 
 

Buitensingel noord oost, thema ‘bos, groen en rododendron’. 
Rododendron variëteiten geven de toon aan. Veel verschillende soorten die met een overdaad aan kleur 
bloeien in het voorjaar en dan alle aandacht vragen. Lange wand van kleuren. Rest van het jaar meer 
een neutrale bossige aanblik. 
Rest beplanting meer neutraal met af en toe een op een ander tijdstip bloeiende soort. 
 
Buitensingel zuid oost, thema ‘zon’ 

Hier wordt gebruik gemaakt van meer licht en zon. 
Zonminnende planten en heesters. Grassen, grote vakken vaste planten, met duidelijke 
seizoenswisseling. Accent op voorjaar (heesterbloei) en zomer (grassen, prairieplanten). Belangrijk 
onderdeel uitzicht op water en dijk met polder erachter, door vijftal ‘vensters’. 
 
Buitensingel zuid west, thema ‘bosachtige planten’ 
De populieren aan de overkant geven veel schaduw, zodat hier gewerkt zal worden met bamboes, acers, 
varens etc. Mogelijk een Japans tuingedeelte. 
Verder veel fijn blad, lichtgroen van kleur 
Wellicht zal op de twee hoeken nog wisselende kunst worden geplaatst. 
 

Veiligheid 
In een tweetal bijeenkomsten met het Stadsdeel en de buurtregisseur/politie is gewezen op de zorgen 
over overlast in de buurt, dumpen van vuil, auto’s op ‘afwerkplekken. 

Het Stadsdeel zal hier aandacht aan schenken. De politie onderzoekt of (tijdelijke) parkeerverboden 
mogelijk zijn. Er is ook opgeroepen om melding te maken bij de politie van alle mogelijke overlast. Dat 
stelt hen beter in staat om er adequaat mee om te gaan. 
 
Namens de begeleidingscommissie 
Frans van der Feen
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Honingbijen, wat heb je er aan?               
 

Er zijn leden die angstig reageren op het idee van de aanwezigheid van honingbijen in de 
tuin. Dat is helemaal niet nodig, want de bijen gaan gewoon hun eigen gang. Ze halen 
nectar, stuifmeel, hars en water voor hun eigen volk. Bijen bemoeien zich in principe niet 

met ons mensen. Bovendien zijn honingbijen strikt vegetarisch en ook nog eens bang voor 
vuur. Alleen in voor hen ernstig bedreigende situaties is het mogelijk dat zij overgaan tot 
steken. Ook tijdens het zwermen zijn alle activiteiten gericht op de veiligheid van het eigen 
volk en niet op de verdediging tegen de voor de bijen bedreigende buitenwereld. Overigens 

zal een goede imker altijd proberen het zwermgedrag te voorkómen. 

 
Het is ronduit fascinerend hoe de bijenvolken georganiseerd zijn: iedere bij heeft een eigen 
taak, die ook nog eens verschilt per fase van het bijenleven. De bijenkoningin (of moer) 

heeft slechts tot taak om het volk getalsmatig in stand te houden. Zij wordt dan ook het 
oudst en legt in haar leven miljoenen eieren. Ook de darren (mannen) hebben een 
eenvoudige functie, namelijk het bevruchten van de moer tijdens haar bruidsvlucht, die 

slechts enkele minuten tot uren duurt. Voor de rest zijn zij waardeloos en worden 
mondjesmaat getolereerd in de bijenkast. De werksters hebben het meest complexe leven. 
Zij onderhouden de bijenkast (of bijenkorf) door deze schoon te houden en de raten op te 

bouwen. De koningin en de larven door hen worden gevoed en bewaakt. Verder halen zij 
nectar, stuifmeel, hars en water. Onderling hebben de werksters een bijzondere taal (de 

bijendans) die uitgebreid bestudeerd is door Karl von Frisch, die daarvoor in 1973 werd 
beloond met de Nobelprijs. 
 
Honigbijen vervullen een belangrijke functie voor de mens. Ze zijn de meest effectieve 

bestuivers van fruitbomen. Nobelprijswinnaar Albert Einstein zou gezegd hebben dat enkele 
jaren na het uitsterven van de bijen de mensheid ook gedoemd is om te verdwijnen! 
Bovendien produceren honingbijen enkele kostbare en nuttige  natuurproducten: 

- honing, een geliefd voedingsmiddel, maar bijvoorbeeld ook voor gebruik in de 
brandwondenzorg 
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- bijenwas, voor kaarsen en verzorgende vloer- en meubelpoetsmiddelen 

- pollen, voor veel mensen een probaat middel ter preventie van hooikoorts en aanverwante 
allergieën, 

- propolis (bijenbalsem), antibioticum en remedie tegen vele ziekten en kwalen. 
 
 

Helaas hebben de bijenvolken het al jaren erg moeilijk om te overleven. Mogelijk speelt het 
overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen (herbiciden en pesticiden) daarbij een rol, maar 
het is zeker dat de varoamijt een destructieve invloed uitoefent. Dankzij de inspanningen 

van vele bijenhouders kunnen de bijenvolken zich nog handhaven. Gelukkig komen er 
steeds meer (jonge) imkers bij. Uiteraard zullen zij alles in het werk stellen om de vlucht van 
de bijen in goede banen te leiden, dus niet dwars over een pad of door de tuinen van de 

buren. Dat is namelijk ook in het belang van de bijen. 
nectar, stuifmeel, hars en water. Onderling hebben de werksters een bijzondere taal (de 
bijendans) die uitgebreid bestudeerd is door Karl von Frisch, die daarvoor in 1973 werd 

beloond met de Nobelprijs. 
Honigbijen vervullen een belangrijke functie voor de mens. Ze zijn de meest effectieve 
bestuivers van fruitbomen. Nobelprijswinnaar Albert Einstein zou gezegd hebben dat enkele 

jaren na het uitsterven van de bijen de mensheid ook gedoemd is om te verdwijnen! 
Bovendien produceren honingbijen enkele kostbare en nuttige natuurproducten: 
- honing, een geliefd voedingsmiddel, maar bijvoorbeeld ook voor gebruik in de 

  Brandwondenzorg, 
- bijenwas, voor kaarsen en verzorgende vloer- en meubelpoetsmiddelen, 
 

En ja, zelf zou ik ook graag imker willen worden, uit natuurbesef en mogelijk ook door mijn 
medische achtergrond. Dit jaar ga ik nog niet de imkercursus volgen op Het Bijenpark, dus 
voorlopig zal het er niet van komen. Ooit zou ik het fijn vinden om op een rustig plekje op 

volkstuinpark Eendracht een aantal  bijenvolken te mogen verzorgen. Tegen die tijd zal ik 
meer over honingbijen vertellen of artikeltjes schrijven voor belangstellenden. 
 

Norinda Fennema, tuin 15 
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Nieuw in de winkel: 

Ecover producten en Bio-Kulterra 
Sinds kort is het assortiment van de winkel uitgebreid met ecologisch verantwoorde 
producten van Ecover. Mogelijk is niet iedereen bekend met het merk of de producten. 
Vandaar dat we wat informatie hebben verzameld en hieronder samengevat. 

 
Bij het ontwikkelen van Ecover producten wordt uitgegaan van de totale levenscyclus van 
de producten. Die bestaat uit drie fasen: 

1. Productie. De manier waarop de ingrediënten bij elkaar worden gezocht en met elkaar 
worden gecombineerd is bijzonder: grondstoffen uit de buurt, uit hernieuwbare bron, gebruik 
makend van groene chemie en uiteraard zonder het gebruik van dierproeven. 

2. Consumptie. Er wordt naar gestreefd om uitstekende schoonmaakmiddelen te 
produceren, waarbij het welzijn van de consument vooropstaat door milde, frisse en 
natuurlijke parfums te gebruiken. 

3. Afbraak. Alle producten zijn veilig  voor het milieu en kunnen volledig in de natuur worden 
afgebroken, net zoals de verpakkingen die volledig recyclebaar zijn. 
 

In het afwasmiddel wordt geen gebruik gemaakt van schadelijke schuimversterkers, maar 
doen de natuurlijke ingrediënten hun reinigende en ontvettende werking, terwijl het gebruik 
ervan zacht is voor de huid. Er zijn twee varianten in de handel: melkwei/ kamille en citroen/ 

aloë vera. 
 
Het vloeibare wasmiddel is ontwikkeld voor gekleurd wasgoed, ruikt lekker fris en wast goed 

schoon, ondanks dat er geen gebruik gemaakt wordt van optische witmakers, waarvan 
ongewenste resten op de huid zouden kunnen achterblijven. Voor een handwas is 1 ½ 
dopje voldoende. Ook wolwasmiddel is in vloeibare vorm verkrijgbaar. Verder is er een 

wasverzachter, voor extra zachte weefsels. Slechts een half dopje is voldoende voor een 
zachte en frisse was, en bovendien veilig voor de huid. De ontvlekker is geschikt voor de 
witte en kleurvaste bonte was. Vlekken veroorzaakt door gras, modder, bloed, vet en eiwit 

worden moeiteloos aangepakt, mede dankzij het handige ingebouwde borsteltje. Een 
eetlepel zuurstofbleekmiddel kan het wasresultaat nog verder verbeteren en vlekken 
verwijderen, zonder dat daarbij chloor of optische bleekmiddelen in het milieu terechtkomen. 

Een oplossing van drie eetlepels op 5 liter lauw water kan tevens gebruikt worden om tegels 
en hout te ontmossen, uiteraard in combinatie met flink schrobben. 
 

Voor het interieur zijn verschillende effectieve middelen verkrijgbaar. Het schuurmiddel 
verwijdert zonder krassen hardnekkige vlekken, ook op email, roestvrijstaal en keramiek. De 
kalkreiniger wordt geleverd in een in een sprayflacon en is geschikt om klak- en zeepresten 

te verwijderen in de badkamer en keuken. De glas- en allesreiniger maakt hygiënisch, 
streeploos en veilig glas, tegels, kunststof en chroom schoon en is ook verkrijgbaar in een 
voordelige navulflacon. De allesreiniger is uitermate effectief, evenals de vloerzeep. De wc-

reiniger heeft een drievoudige werking: reinigen, ontkalken en verfrissen, en dat zonder 
agressieve chemicaliën, veilig voor de septic tank, verkrijgbaar in twee geuren: dennen en 
marine. 
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Ook voor de persoonlijke verzorging is er een aardige keuze aan producten. De douchegel 

zit in een handige fles die kan worden neergezet en opgehangen, verfrissend, hydraterend 
en geschikt voor mensen met een gevoelige huid, zelfs bruikbaar om het haar mee te 
wassen. Maar er is ook een shampoo, zacht voor het haar en daardoor geschikt voor 

dagelijks gebruik. Een frisse handzeep wordt geleverd in een handig doseerpompje en 
bevat aloë vera om te huid te verzorgen. Voor het echte klussers is er tenslotte een 
karweizeep, hard tegen hardnekkig vuil en toch zacht voor de handen. 

 
Hopelijk gaan steeds meer tuinders deze verantwoorde producten gebruiken, nu deze zo 
goed verkrijgbaar zijn via onze eigen winkel. Prettig in het gebruik en veilig voor het milieu, 

inclusief zakput, septic tank en sloot. 
Nog een tip: Maxzyme ontstopper is milieuvriendelijk en onderhoudt de septic tank 
uitstekend! 

 

Milieubewust tuinieren 
 
In het kader van milieubewust tuinieren en op initiatief van enkele tuinders (waarvoor onze 
dank) zijn vanaf het seizoen 2012 in de winkel naast de gebruikelijke tuinaarde, potgrond 

enz. de volgende biologische producten aan het assortiment toegevoegd. 
 
Biologische tuinaarde 

Deze biologische tuinaarde heeft een hoge toevoeging van biologische organische mest. 
De hergroei van nieuwe aanplant zal door deze tuinaarde gestimuleerd worden. Tevens is 
dit product uitermate geschikt om te vermengen met verarmde en/of uitgedroogde grond, 

hierdoor komt het bodemleven weer op gang en wordt het vochthoudend vermogen 
verhoogd. 
 

Biologische potgrond 
Deze biologische potgrond bestaat puur en alleen uit organische grondstoffen en bevat 
geen bijbemesting in de vorm van bijvoorbeeld korrels. De hoofdbestanddelen zijn: 

biologische organische mest, kokosvezels, schorscompost en baltisch veenmos. Het 
tuinturfgehalte is om ecologische redenen vervangen. De potgrond geeft langdurig zijn 
voedingstoffen vrij gedurende één groeiseizoen waardoor het niet nodig is om een 

bijbemesting te geven. 
 
Biologische bemesting 

Dit product is met name geschikt voor de border, voor rozen en hortensia en eventueel 
hagen, zoals taxus, beuk, liguster enz. Het gebruik van deze biologische organische mest is 
ongeveer van half oktober tot half mei. Het product kan gewoon op de grond uitgespreid 

worden en hoeft niet met de grond vermengd te worden. 
Verder zijn ter completering van het biologisch assortiment in de winkel verkrijgbaar,  
Groei-Start: Stimuleert de groei van planten en geeft extra weerstand, 

Groei-Kracht: Speciaal voor kruiden, fruit en groente, 
Groei-Kracht: Speciaal voor bloemen en kamerplanten, 
Compost: Vloeibare compostversneller, 

Biologische gazonvoeding: Voor het optimaal ontwikkelen van het bodemleven, 
Biologische plantvoeding: Voor een stabiele, gezonde en evenwichtige plant, 
Antivraat: Beschermt tegen slakken, luizen en dergelijke, 

In conditie: Beschermt tegen schimmelziekten. 



29 
 

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 16.00 – 17.00 uur 
Zondag 19.00 - 20.00 uur. 

 
Afvoer klein groen 

Zaterdag 11.00-12.00 uur. 
 

Al het andere afval zoals grofvuil, elektra, verf, batterijen en chemisch afval kunt u afleveren bij de 
milieustraat aan de Seineweg. 
 
 
Bestuurszitting 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het midden van mei, als de nachtegaal zingen, 

En de avondglans huwt aan den morgenschen schijn, 

Als de schuchtere geur van de late seringen 

Zich mengt met den geur van de vroeg jansmijn. 

 
 
 
 

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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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 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 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. 
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Commissies                         Tuin 
 
Tuincommissie:   

- onderhoudscommissie J.C. Frey- van der Meijden 140 

 A.J. de Leeuw 175 

 E. Admiraal 2 

- laancommissie W. J.I.B. Spier 33 
 A. van Leeuwen 89 

 M. Claus 90 

Inkoopcommissie  R.M. Schouwenaar 66 

 J. Cornet 177 

 R. Schutte 181 

 M.H. van Ittersum 207 

 H. van Tongeren 65 

Bouwcommissie J. Boogaard 19 

 S.W.H.M. Litjens 194 

 J. Minneboo 187 

Tuintaxatiecommissie H.J. Vink 74 

 R.H. van Wijngaarden 156 
 K. Wirken 44 

Kascommissie J.A. van Schendel 199 

 H. Zijlma 226 

 M. Notten 14 

 M. van der Linden 109 

 D. Colvin 146 
Waterleidingcommissie S.W.H.M. Litjens 194 

 J.D.S. Stubbe 8 

Elektriciteitscommissie H. Johansen 124 

 C. Vennik 198 

Ontspanningscommissie E. Boogaard 63 

 J. Calbo 93 
 G. Kusters/  J. Kusters- van Dieren 51 

 W.E.M. Hart 93 

 C. Kruize en T. Kruize 139 

 S. Boogaard en F. Vogel 96 

 S. Boogaard 19 

Klaverjascommissie J. van Gestel 16 
 A.J. van Haeften 123 

EHBO-commissie E. Wirken 44 

 
Alle leden kunnen de defibrilator 
bedienen. 

C. van Soest 105 

G.Petrovai 158 

H.D. Oosterling en H. Oosterling 103 

S. Oosterling 184 

A.J. van Haeften 123 

J. Galle 59 

  

Arbocoördinator A. Bakker 207 

   

Redactie Clubblad M. de Boer 239 
   

Website A. Bakker 207 

 M. van Beijnum 39 

 M. de Boer 239 
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