
 

Nummer 112  Winter 2012 

 

 

Volkstuinpark   DE  EE N D R A C H T 

 

 

 

Inhoud Pagina 

 
Van de voorzitter 2 

Agenda afdelingsvergadering 3 

Begroting 2013 4 

Voorstel van de bouwcommissie: luifel 8 

Over waterleiding, -meters en –putten 10 

EHBO, tips bij calamiteiten 13 

Fruitbomen 14 

Wie, wat is waar en wanneer 15 

Bestuursmededelingen  16 

Commissies 18 

Kleurplaat 19 

   

Bestuur  Tuin 
Voorzitter: Paul van Kooten 15 

Secretaris: Marian van der Meer 33 

Penningmeester: Ralf Grevelink 1 

Bestuurslid: Fridtjof Versnel 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joris van den Berghweg 4 

1067 HS Amsterdam 

T (020) 6194119     t.eendracht@planet.nl        Postbank 5010268 

 

 

Inleveren kopij: 15 maart, het volgende clubblad verschijnt eind maart 

mailto:t.eendracht@planet.nl


2 

     
 

Van de Voorzitter 
 
Beste tuinders, 
 
Allereerst bedank ik iedereen die heeft meegewerkt aan het baggeren van de sloten op ons 

tuinpark. 
De zomertijd is weer ten einde en het is alweer volop herfst. De bomen verliezen hun blade-
ren en je kunt de naderende winter al af en toe voelen. Vergeet niet je waterleiding af te 

sluiten voordat de vorst invalt. 
We hebben dit jaar op onze eigen tuin een zelfgemaakte compostbak in gebruik genomen. 
De eerste prachtige compost hebben we al verspreid over onze tuin. En sinds we hem 

gebruiken hebben we geen groenafval meer weg hoeven brengen. Ik kan het jullie van 
harte aanraden. 
De komende afdelingsvergadering is op 1 december. In dit clubblad staan de bijbehorende 

stukken. Ik hoop dat opkomst weer groot is. 
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Agenda afdelingsvergadering De Eendracht 
1 december 2012 om 14 uur in het clubgebouw 
 

1. opening 

2. goedkeuring notulen voorjaarsvergadering 14 april 2012 
3. vaststelling van de agenda 
4. ingekomen stukken en mededelingen 

5. benoeming nieuw bestuurslid 
6. het beleid van het afdelingsbestuur 
7. vaststelling van de begroting 2013 

8. agenda Bondsvergadering – gepubliceerd in Vroegop herfst 2012/ blz 8-11 
9. voorstel bouw- en taxatiecommissie, betreffende aanhangsel luifel 
10. stand van zaken Tuinen van West 
11. rondvraag 

12. 13.00 uur – sluiting. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Ook als er van nature veel vogelvoedsel in de tuin groeit, kruipt en vliegt, 

kan het in de winter toch nuttig zijn om de vogels bij te voederen.  
Begin er niet te vroeg mee maar wacht tot het meeste voedsel uit de tuin verdwenen is, 
onder de sneeuw ligt en tot het echt koud is. 
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Begroting 2013 Begroting Begroting  Begroting 

Inkomsten  uitgaven Inkomsten  

2013 2013 2012 

1 GRONDHUUR TUINEN 33.700 33.700 42.500 

2 GRONDHUUR ALG. GROEN 9.800 9.800 - 

3 CONTRIBUTIES BVV EN AVVN 18.250 18.250 17.500 

4 ASSURANTIE LEDEN 20.500 20.500 18.500 

5 ASSURANTIE VERENIGING 6.500 6.500 - 

6 O.Z. BELASTING GEBOUWEN 800 800 750 

7 REINIGING en AFVAL 19.000 19.000 10.000 

8 STROOMVERBRUIK  4.600 4.600 4.000 

9 GASVERBRUIK  5.100 5.100 4.500 

10 WATERGELD 6.250 6.250 - 

11 BIJDRAGE ALG. KOSTEN  27.570 - 23.500 

12 AFDRACHT INKOOP  4.000 - 4.000 

13 AFDRACHT KANTINE 4.000 - 4.000 

14 OVERDRACHTSKOSTEN 2.000 - 2.000 

15 SUBS. GROENVOORZIENING 5.000 - 5.000 

16 RENTE & BANKKOSTEN   1.600 340 1.600 

17 KWARTAALBLAD EENDRACHT 150 1.750 140 

18 ONTSPANNINGSCOMMISSIE - 4.000 - 

19 ONDERHOUD GEBOUWEN  - 11.500 - 

20 ONDERHOUD TERREIN  - - - 
 
Algemeen: 

 
Ook ons tuinpark merkt de gevolgen van de crisis. Zo is er de verhoging van de BTW van 19% naar 
21%. Veel leveranciers verhogen ook hun prijzen. Alles wordt iets duurder. 

 
De indeling van de begroting is veranderd t.o.v. vorige jaren. Dit heeft te maken met het besluit van de 
Bondsvergadering over de financiële rapportage van de volkstuinparken. Deze begroting loopt hier alvast 
op vooruit.



5 

     
 

 

Begroting  Jaarrekening Jaarrekening Begroting Begroting  

  uitgaven Inkomsten Uitgaven  inkomsten  uitgaven  

2012 2011 2011 2011 2011 

42.500 41.106,80 41.106,80 42.000 42.000 1 

- - - - - 2 

17.500 16.875,40 16.925,00 16.200 16.200 3 

18.500 17.680,42 17.527,17 18.000 18.000 4 

5.500 - 5.335,01 - 5.500 5 

750 750,46 750,00 750 750 6 

15.000 14.702,41 14.702,41 10.000 10.000 7 

4.000 4.000,86 8.423,12 4.000 4.000 8 

4.500 4.500,37 4.500,37 4.500 4.500 9 

- 15.404,98 15.404,98 - - 10 

- 22.948,78 - 23.000 - 11 

- 753,91 - 2.500 - 12 

- 7.262,49 - 8.500 - 13 

- 2.480,43 - 2.000 - 14 

- 5.929,00 - 5.000 - 15 

100 1.037,46 350,78 1.600 100 16 

1.500 210,00 1.494,07 210 1.500 17 

4.000 - 2.746,00 - 4.000 18 

11.000 - 3.038,72 - 4.000 19 

- - 3.341,44 - - 20 
 
 
Ad 3) Contributies BVV en AVVN 

Volgens opgaaf van de Bond gaat de contributie in 2013 per lid omhoog van 

€ 73,10 naar € 75,70. 
 
Ad 4) en ad 5) Assurantie leden en assurantie vereniging. 

De assurantiebelasting gaat in 2013 van 9,7% naar 21%. 
 
Ad 19) Onderhoud Gebouwen 

De vernieuwing van de buitenkant van de winkel en het bestuursgebouw is, i.v.m. het lustrum in 2012, 
verplaatst naar 2013. Die kosten zijn nu begroot op € 10.000,--. De lopende kosten op € 1.500,--. 

 € 8.000,-- wordt ontrokken aan de reserve Onderhoud.. 
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21 ONDERHOUD GROEN     - - - 

22 ONDERHOUD WATERLEIDING  - 1.000 - 

23 ONDERHOUD VERLICHTING - 1.000 - 

24 SNOEIEN BOMEN - 3.800 - 
25 SPEELPLAATS - 250 - 
26 TAKKEN KRAKEN - 750 - 
27 BESTUUR SECRETARIAAT - 3.300 - 

28 REPRESENTATIEKOSTEN - 2.550 - 

29 EHBO  - 250 - 

30 VERGUNNING STADSDEEL - 250 - 

31 AFSCHRIJVINGEN  - 6.430 - 

32 ONDERH. GEBOUWEN reserv. 8.000 - 9.372 

33 ONDERHOUD TERREIN reserv. - 9.000 - 

34 ONDERHOUD GROEN reserv. - 4.000 - 

35 SNOEIEN BOMEN reservering    3.800 - - 

36 SPEELPLAATS reservering - 250 - 

37 EHBO reservering - 500 - 

38 ONDERH. VERLICHTING reserv. - 500 - 

39 TAKKEN KRAKEN reservering - 3.000 - 

40 NIEUWE TRACTOR reservering - 1.000 - 

41 REINIGING en AFVAL reserv. - - 5.000 

42 60 JARIG BESTAAN reservering                     - 700 - 

43 SALDO   - - 1.088 

          
  TOTAAL 180.620 180.620 153.450 

 
Ad 24) en ad) 35) Snoeien Bomen en Snoeien Bomen reservering 

De essen aan de singels moeten weer geknot worden. Het bedrag wordt ontrokken aan de reserve 
Snoeien Bomen. 
 

Ad 33) De beschoeiing van de sloten op het middenterrein rond het voetbalveld komt voor rekening van 
het tuinpark. Te verwachten valt dat deze beschoeiing over ongeveer 10 jaar vernieuwd zal moeten 
worden. De geschatte kosten daarvoor zijn € 50.000,--. Verstandig is dus daar nu al voor te reserveren 
 € 5.000,-- per jaar. De resterende € 4.000,-- is voor onderhoud van het terrein op termijn. 
 
Ad 42) Reservering 60 jarig bestaan. 
I.v.m. stijging van de kosten wordt het bedrag verhoogd van € 500,-- naar € 700,--.
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- - 6.055,17 - 4.000 21 

1.000 150,00 150,00 - - 22 

1.000 - 1.764,81 - - 23 

- - - - - 24 

- - - - - 25 

- - - - - 26 

3.200 - 3.200,33 - 3.200 27 

2.500 - 1.552,35 - 2.500 28 

750 - 1.057,72 - 500 29 

250 - 250,00 - 250 30 

6.700 - 5.451,48 - 6.500 31 

- - - - - 32 

4.000 - - - 4.000 33 

4.000 2.055,17 - - - 34 

- - 925,00 - 700 35 

250 - 250,00 - 250 36 

- - - - - 37 

500 1.000,00 - - 1.000 38 

3.000 - 3.225,00 - 2.500 39 

1.000 - - - - 40 

- - - - - 41 

500 - 500,00 - 500 42 

- - 4.951,47 - 1.860 43 

            

153.500 158.849 164.979 138.260 136.450   
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Voorstel bouw- en taxatiecommissie: Luifel 
 

1) De luifel moet aan beide zijde een halve meter binnen de lengte van het huisje 

blijven, En moet in ieder geval 1meter korter zijn dan de lengte van het huisje, de 
luifel mag niet groter zijn dan 12 m2 en moet voorzien zijn van een dakgoot van 
10 cm breed. 

2) De luifel moet op 6 of 8 poten staan en mag gemaakt worden van 
HOUT/KUNSTSTOF of ALLUMINIUM. 

3) De luifel mag niet dieper zijn dan 3m aan de langste kant van het huisje gemeten 

uit de voorkant van het huisje. 
4) De poten bij het huisje moeten minimaal 20 cm uit het huisje staan. 
5) Er mag niets aan het huisje vaststaan de luifel moet vrij staan. 

6) Het dak moet worden gemaakt van licht door latende dakbedekking, bij voorbeeld 
golfplaat/dubbelwandige polycarbonaatplaat of licht doorlatend vrachtwagen zeil, 
het dak moet voor de winter verwijderd worden. 

7) De zijkanten en voorkant moeten open zijn. 
8) Bij de luifel aan de zijkant mag je de breedte van het huisje aan houden maar 

mag niet groter zijn dan 12 m2. 

9) Tussen de palen mag een demontabel hekje gemaakt worden met een open 
structuur van 80cm hoog. 

 

Advies voor het bouwen 
 

1) 6 of 8 palen van 8x8 of 9x9 of 10x10 cm 
2) Voor en achterbalk van 9x4,5cm 

3) Tussen balken van 4,5x7,5cm of 4,5x9,5cm. 
4) Schuine verstevigingen balkjes van 4,5x7,5cm. 
5) Dwarsbalken van 4,5x7,5cm of 4,5x9,5cm. 

6) De poten vast zetten met pennen in de grond met het bovenprofiel van de balk. 
7) Of op tegels met een vierkant plaat profiel met bovenprofiel van de balk. 
8) Het dak van de luifel moet onder de dakgoot blijven. 
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Bestaande overkappingen moeten aangepast worden aan het nieuwe voorbeeld. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

De bouwcommissie 
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Over waterleiding, watermeters en 
waterputten. 
 
Zoals aangekondigd in het herfstclubblad volgt hier een korte uitleg over het beschermen 
van uw watermeter tegen de vorst. 

 
Belangrijk is dat uw meter niet onder water staat. Hieronder ziet u hoe dat er uitziet: 
 

 
 
 
Door de meter omhoog te brengen en te zorgen voor een afwateringspijpje naar de sloot 

komt de meter droog te staan. Dat ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Uiteraard moet u voor de winter het water afsluiten en zowel de meter als de leidingen leeg 
blazen. Als laatste beschermt u de meter met een tempexplaat van 7 centimeter dik. Zo 

krijgt de vorst geen kans. 
 
LET OP: Schade aan de watermeter en de waterleiding als gevolg van bevriezing is voor 

rekening van de tuinder. 
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Het aftappen van de meter gaat als volgt in zijn werk: 
 

1. kraan van de hoofdleiding van de watermeter dichtdraaien, 
2. aan de onderkant de aftapplugjes met een steeksleutel nr. 9 opendraaien, 
3. water er uit laten lopen en de plugjes weer dicht draaien. Pak de watermeter in met 

materiaal dat goed isolereert. 
Zorg dat u de leidingen binnen en buiten het huisje, de kranen in de badcel en het reservoir 
van de wc goed leeg laat lopen, zo mogelijk leegblaast en de stankafsluiter van de wc 

droogmaakt, u kunt hier ook wat zout in strooien. 
Ontkoppel de geiser en laat de leidingen leeglopen. Als u dit alles heeft gedaan dan bent u 
beschermd tegen eventuele vorst. 

Houdt de hoofdkraan en de aftapkraantjes goed gesloten tot het voorjaar. 
Mocht er toch nog iets knappen in uw huisje, sluit dan zo snel mogelijk de hoofdkraan bij uw 
watermeter af. Mocht de hoofdleiding knappen, dan kunt u bellen met de 
waterleidingcommissie: D. Stubbe tel. 06-22 40 55 95 of S. Litjens tel. 06-24 29 53 67. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

      IJsbloemen 
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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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  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, zie pagina 18. 

 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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Fruitbomen, vragen in de winter speciale aandacht 

 
Het dunnen (krenten) van de vruchten is heel belangrijk. 
Bij het niet dunnen van de vruchten kunnen takken heel gemakkelijk breken door het enor-
me gewicht ervan, daarnaast blijft het fruit klein. 

Zo’n volle boom geeft dan alle energie aan de vruchten en kan moeilijk nieuwe bloemknop-
pen maken voor volgend jaar, met als gevolg weinig bloemknoppen voor het jaar erop. 
Ook als de oogst achter de rug is vragen fruitbomen in de winter speciale aandacht. 

 Maai het gras rondom de boom kort. Lang gras trekt muizen aan, die graag in de winter 
aan de wortels eten. 

 De boomspiegel niet afdekken met stro of boomschors. 

 Zakjes die in de boom gehangen zijn tegen de oorwormen nu binnen halen. De oor-

wormen overwinteren in de grond. 

 Let goed op de boompalen of deze nog goed zijn, slechte (verrotte) palen vervangen. 

 Scheef gezakte bomen kunt u in de winter weer rechtzetten, graaf voorzichtig wat grond 
weg rond de stam en trek de boom weer recht. Plaats een goede boompaal en bevestig 
deze met boomband aan de boom. 

 Geen bemesting voor de winter uitvoeren, Dit wordt gedaan in het voorjaar. 

 Gevallen blad verwijderen of versnipperen met de grasmachine. Versnipperen bevor-

dert het verteren van het blad. Op afgevallen bladeren kunnen veel schimmels overwin-
teren. Ook over gebleven vruchten verwijderen. Niet op de composthoop doen anders 

neemt u de schimmels volgend jaar weer mee terug naar de bomen. 

 Het snoeien van appels en peren kan gebeuren als al het blad van de boom is gevallen. 

Snoeien als het vriest is geen probleem. 

 Pruimen in de winter niet snoeien, dit doe je na de oogst of kort na de bloei. 

 Slechte fruitbomen kunt u het beste verwijderen. Een slechte boom wordt bijna nooit 

meer een goede en gezonde boom. 
 

Het planten van nieuwe fruitbomen kan de hele winter zolang het niet vriest.  
In het najaar planten heeft de voorkeur. U kunt jonge bomen planten, maar ook al grotere 
bomen die meteen vruchten dragen. 

Dan is het oude gezegde van boompje groot…….. niet van toepassing. 
 
 

 
 

Crocus in de sneeuw 
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Wie, wat is waar en wanneer 
 

Openingstijden buiten het seizoen 
 
Buitenhek: 1 oktober – 1 april: sluit het hek achter u! 
 

Winkel: oktober, november, februari en maart: 
 zaterdag 10.00 - 11.00 uur. 

In december en januari is de winkel gesloten. 

 
Vuilhok: 1 oktober – 1 april: gesloten 
 

Groencontainer: De groencontainer is altijd open voor klein tuinafval, dus niet voor 
huisvuil!  
Mocht er toch huisvuil in worden gedumpt, dan zal de container worden 

afgesloten en zal hij alleen open zijn op de zaterdagochtenden tussen 
9.30 en 12.30 uur. 

__________________________________________________________________________________ 

 
Openingstijden tijdens het seizoen 
 
 

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 - 10.00 uur 

zondag  16.00 - 17.00 uur. 
 

Al het andere 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: van april tot en met september: elke 1

e
 dinsdag van de maand van 20.00-

21.00 uur in de kantine. 
 
 

Advertentietarieven (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 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. 
 

De redactie van het clubblad wenst u 
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Commissies                 Tuin 
Tuincommissie:   

- onderhoudscommissie E. Admiraal 2 

 W. J.I.B. Spier 33 

- laancommissie A. van Leeuwen 89 

 E. Admiraal 2 

   

Inkoopcommissie R.A.A. Spaans 4 

 R. Schutte 181 

 M.H. van Ittersum 207 

 H. van Tongeren 65 

 E.R. Vermeulen 66 

   

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 

Waterleidingcommissie S.W.H.M. Litjens 194 

 J.D.S. Stubbe 8 

   

Elektriciteitscommissie H. Johansen 124 

 C. Vennik 198 

   

Ontspanningscommissie E. van den Boogaard 62 

 T. Kruize 137 

 C.M. Kruize- van Dieren 137 

 G. Kusters 51 
 A. Kusters- van Dieren 51 

 W.E.M. Hart 93 

 J. Calbo 93 

 A.S. Boogaard 96 

 P. Zwaluwe 96 

 B. Drukker 38 
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 

S. Oosterling 184 

A.J. van Haeften 123 

  

Arbocoördinator A. Bakker 207 

   
Redactie Clubblad M. de Boer 239 

   

Website A. Bakker 207 

 M. van Beijnum 39 
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