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Redactioneel
Februari 2005. Gelukkig zijn er weer tuinders gevonden die met nieuw elan de
vereniging willen dienen. De vrijwilligers blijven noodzakelijk voor deze vereniging.
Wees zuinig op ze, en steun ze waar mogelijk.
Bij dezen bedank ik Riet Kemp en Willemien Klarenberg namens alle lezers van de
ECHOPUT. Ze hebben vele vele jaren met creativiteit en inzet gezorgd voor de
communicatie tussen de tuinders. Dat past ook bij hun interesse in het wel en wee
van de vereniging. Zij waren, zijn en blijven actief. Driewerf hulde!
Het lijkt mij goed dat ook andere tuinders betrokken zijn bij de ECHOPUT. Het zou
goed zijn als voor elke nieuwe editie een of meer tuinders actief meedoen. Dat
geldt ook voor de kinderen. Een jeugdpagina lijkt kan tekeningen of teksten van
onze jeugd herbergen. Lucas van de Put creëert ook dit seizoen weer het gezicht,
de voorkant, van het ECHOPUT.
Wat de redactie voor ogen staat is zoveel als mogelijk is digitaal te verwerken. Dat
betekent het digitaal voor het aanleveren van stukjes, tekeningen en foto’s voor de
krant. Dat is voor de redactie makkelijker, sneller en tegen lagere kosten (voor de
vereniging) te produceren.
Bijdragen /reacties /commentaar kunt u op diskette geven maar liever mailen en
richten aan pduker@planet.nl. Zet de sluitingsdatum voor kopij in uw agenda!
Vraag van de redactie:
• Graag zou de redactie tuinders willen horen die het leuk vinden eenmalig
een bijdrage te leveren aan de Echoput.
• Voor adviezen/vragen op allerlei gebied kunnen oproepen in de krant tot
wellicht betere resultaten leiden (= een nieuwe rubriek “Tuinder zaait,
tuinder oogst”)
• Willen de tuinders van wie hun emailadres nog niet bekend is bij de redactie
dat doorgeven. De adressen worden door de redactie alleen gebruikt voor de
communicatie met de redactie van de ECHOPUT en nergens anders voor.
Als uw emailadres wijzigt zou u dat dan aan de redactie zo snel mogelijk
willen doorgeven.
• Wat de redactie leuk zou vinden is een kinderpagina waarin, eventueel met
behulp van ouders/verzorgers, een bijdrage van kinderen geleverd wordt
voor de, digitale versie, van de Echoput. Er kan bijvoorbeeld een tekening
met thema “tuin” ingelezen worden zodat deze gebruikt kan worden.

Sluitingsdatum kopij: zaterdag 26-maart-2005
Versturen naar emailadres: pduker@planet.nl
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Bestuursmededelingen
AGENDA LEDENVERGADERING 12 MAART 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen bestuur
Notulen vorige ledenvergadering
Ingekomen post
Verkiezing van: voorzitter, secretaris, contactpersoon tuincontrole,
tuincontroleur
7. Jaarverslag en begroting van de penningmeester en rapportage
kascontrolecommissie.
8. Inrichtingsplan en begroting van het Groot Groen Overleg
9. Aantal tuindiensten.
10. Moties
11. Zwembad en jongerenplek: twee voorstellen van Willemien Klarenberg.
12. Royementsvoorstel.
13. Rondvraag.

Samenstelling bestuur
Op dit moment bestaat het bestuur uit: een penningmeester, een secretaris ad
interim en een algemeen bestuurslid. In de vorige Echoput heeft gestaan dat
wanneer zich niet twee kandidaten melden waardoor een volwaardig bestuur
gevormd kan worden, het voortbestaan van de vereniging in gevaar komt.
Tot nu toe heeft één kandidaat zich gemeld voor de functie van voorzitter. Hiermee
komt het bestuur op 4 personen. Er moet er nog één bij. En wel een
contactpersoon voor de tuincontrole omdat Nelie Kwekkeboom nu secretaris ad
interim is en zich verkiesbaar stelt voor de functie van secretaris. Zolang er geen
contactpersoon voor de tuincontrole is, wordt de rest van het bestuur hiermee te
zeer belast. Het bestuur wil een volledig bestuur zijn en wil zich niet laten
overbelasten.
De frequentie van de bestuurszittingen is gewijzigd: voortaan zijn de
bestuurszittingen alleen iedere eerste zaterdag van de maand van 11. 00 uur tot
12.00 uur.
Als u vragen hebt over wat dan ook kom dan s.v.p. naar de bestuurszitting. Het
bestuur stelt het zeer op prijs als de leden voor vragen en opmerkingen gebruik
willen maken van de bestuurszittingen en niet daarbuiten.
Aangetekende brieven van leden aan het bestuur worden niet opgehaald omdat dat
erg veel tijd kost.
Vacatures:
• Contactpersoon tuincontrole.
• Voorzitter
• Secretaris
• Tuincontroleur uit het zuiden
om samen met Henny Vonk
het noorden te controleren.
Kandidaten:
1. Voor de functie van voorzitter:
Willemien Klarenberg (tuin 74).

2. Voor de functie van tuincontroleur:
Jopie Stuurman (tuin 46).
3. Voor de functie van secretaris:
Nelie Kwekkeboom (tuin 63).

Overzicht inkomsten en uitgaven 2004
Door Peter Lemmens
OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2004
begroot voor 2004
OMSCHRIJVING
INKOMSTEN
UITGAVEN
INKOMSTEN
UIT
€
106,19
abonnementen
verlengde
inschrijvingen
€
178,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
afdracht kantine
boete's
€
205,00
€
100,00
contributie
€ 20.523,65
€ 20.000,00
grondhuur
€ 7.700,00
€ 5.000,00
€ 8.800,00
€ 8.800,00
verzekering
€ 5.185,16
€ 7.578,00
€ 2.500,00
water
€ 2.705,08
€ 7.242,20
€ 1.200,00
€ 7.200,00
gemeente reiniging
€ 2.292,65
€ 2.500,00
slootschonen 2003/04
€ 2.552,55
€ 5.000,00
elektra
€ 5.887,00
€ 5.887,00
gas en Olie
€
250,64
€
389,73
gereedschap (klein)
verhuur gereedschap
€
55,00
€
140,00
inschrijving nwe leden
€
352,00
kantoor/admin.kosten
€
265,78
€
230,00
kantoormachines
kleine aanschaffingen
€
235,95
€
982,28
€
650,00
echoput
bijdr.bij verkoop huisjes €
100,00
€
€
138,00
€
watermeters
mach.tbv. Tuinonderhoud
€ 6.533,25
€ 6.500,00
repa./onderh.machines
€
625,00
aanschaf tbv klussengr.
€
594,00
€
500,00
aanschaf wasm.kranen
€
531,25
€
overige kosten tbv ver.
€
431,05
€ 1.144,55
ontwerp tuincomplex
elektra aanleg/onderhd. €
984,50
€
118,86
€
676,24
kosten t.b.v. tuinaanleg
donaties
€
85,00
€
€
950,00
€ 1.100,00
rente postbank
portokosten
€
283,08
benz/reiskostenverg
€
118,75
opening/medew.feest/slot
€ 2.280,84
€ 1.250,00
telefoonkosten
€
218,43
€
400,00
verenigingsgebouw
€
437,00
€ 5.511,25
€ 2.000,00
€ 2.000,00
verkoopsleutels
€
15,00
€
inkoop sleutels
€
196,60
€
vordering op leden
€ 5.000,00
resultaat
€ 2.062,07
€ 5.040,00
€51.919,29
€51.919,29
€ 42.340,00
€42.340,00
tegoed van leden 31/12 betreft alleen 2004
verzekering
€
121,64
contributie
€ 1.589,00
water
€
520,74
grondhuur
€ 1.400,00
elektra
€ 2.839,36
totaal
€ 6.470,74
het tekort is betaald uit de reserves

Toelichting op het jaarverslag 2004
1. abonnementen zijn vooral girotel en
Kamer van Koophandel;
2. de jaarlijkse bijdrage van mensen op
de wachtlijst;
3. de omzet en winst van de kantine
was ruim voldoende om de
overeenkomst met de vereniging na
te komen!
4. boetes zijn door consequent
handelen van de tuincontroleurs
royaler uitgevallen;
5. contributie. Er waren betalingen van
2003. Er staat nog € 1589 open over
2004;
6. grondhuur Er staat nog € 1400 open.
Storting van € 3800 volgt z.s.m.;
7. het verschil tussen inkomsten en
uitgaven bij de verzekering is
hoofdzakelijk de premies die de
vereniging moet betalen voor het
verenigingsgebouw, units, machines,
gereedschappen, wettelijke
aansprakelijkheid en vrijwaring van
bestuurders bij financiële
tegenslagen;
8. water. In 2004 € 3200.- moeten
betalen voor water uit voorgaande
jaren. De kwartaalbetalingen waren
als gevolg daarvan ruim € 1000.- In
december is het verschil
terugbetaald en werd de nieuwe
termijnbetaling € 770,- Door
lekkages voor de meters heeft de
vereniging wel verlies geleden;
9. In 2004 is de rekening van 2003
betaald. Over 2004 is nog niet
betaald, maar zal zeker flink lager
zijn dan de begrote € 2500,-;
10. elektraontvangsten staan in zijn
geheel op een aparte rekening. er
waren betalingen uit 2003. over
2004 staat op 31 dec. nog bijna €
2900,- open;

Door Peter Lemmens
11. Gas en olie leverden ongeveer
hetzelfde bedrag op als in 2003;
12. een aantal kleinere posten waren
niet apart begroot in zijn betaald
vanuit de post reserve;
13. er zijn veel nieuwe aspirant-leden
bijgekomen. Het bestuur heeft in
november besloten een stop af te
kondigen en eerst dan weer
inschrijvingen toe te laten wanneer
de lijst geslonken is tot 20. Op de
wachtlijst staan nu 40 mensen;
14. echoput. Het bedrag is aanzienlijk
hoger dan begroot omdat een
nieuwe kopieerkaart gekocht moest
worden na fraude door een
onbekende. Uiteindelijk heeft de
betrokken copyrette het tegoed
alsnog hersteld. De kosten zullen
daardoor in 2005 geringer zijn;
15. machines t.b.v. tuinonderhoud is de
trekker en hulpmiddelen daarvoor de
belangrijkste post;
16. dit bedrag is uitgegeven om de
zitgrasmaaier te laten reviseren.
Deze kan nu weer tal van jaren mee;
17. gereedschap t.b.v. de klussengroep
zoals een snijbrander en
compressor;
18. het bestuur heeft besloten dat elke
tuinder een wasmachinekraan krijgt
in verband met de verplichting om
de kranen buiten het tuinhuis te
vervangen door een
wasmachinekraan;
19. de kosten die betaald zijn aan
Rapunzel tuinen voor een ontwerp
t.b.v. ons complex;
20. ontvangen bij gelegenheid van de
opening van ons gebouw;
21. naast de opening heeft de vereniging
de “bouwers” aan het
verenigingsgebouw op een verzorgde
maaltijd in het gebouw getrakteerd.
Ook werd een oude traditie in ere
hersteld waarbij aan het eind van het
seizoen iedereen, die buiten de
tuindienst een bijdrage geleverd
heeft aan de vereniging, genodigd is
voor een gezellige avond;
22. verenigingsgebouw. Er zijn luchtroosters / afzuigers geplaatst, het
gebouw is gestoffeerd, een televisie
werd geplaatst (helft betaald door
kantine) en de vloeren hebben een

onderhoudsbeurt gehad. Dit bedrag
komt terug van het O.G.A.;
23. de vordering op leden blijft te hoog.
In 2004 werd ruim € 6000,- niet
betaald. Een deel daarvan is
ontvangen. Bij verkoop van enkele

huisjes zal een ander belangrijk deel
binnenkomen. Met enkele leden is
een betalingsregeling getroffen. In
dit bedrag is niet het nog
openstaande bedrag over 2003
opgenomen.

Wanneer de openstaande rekeningen over 2004 en 2003 betaald zijn dan zou de
begrote toevoeging aan reserve van € 5000,- grotendeels gerealiseerd kunnen
worden.
Driemond, 11 februari 2005

Peter Lemmens

Balans 2004
BALANS 2004
Materiele aktiva
verenigingsgebouw
elektranet
romneyloods/units
accuopladers
inventaris
kantine/keuken
gereedschappen
motorgereedschappen

€ 170.984,75
€ 57.596,85
€
1.000,00
€
50,00

€
1.000,00
€
4.700,00
€
7.050,00
€242.381,60
Vorderingen/overl.posten
verzekering/grondh.
€
1.521,64
contributie
€
1.589,00
water
€
520,74
elektra gebruik
€
2.839,36
vorige jaren
€
3.312,32
€ 9.783,06
Rekening courant leden
voorraad gas
€
565,50
voorraad olie
voorraad kantine
Kantine Postbank
Kantine plusrekening
sleutelvoorraad
saldo JOC
sleutelvoorraad
kantine kas
voorraad watermeters

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

400,00
836,34
2.605,50
1.020,63
200,00
1.492,22
200,00
50,00
580,00
7.950,19

Kapitaal
in vastgelegde materiele
activa
alg. reserve
resultaat verslagjaar

€
€
€

235.731,60
16.134,06
2.062,07-

Reserveringen
exploitatie ver.gebouw

€

15.000,00

Schulden en overl.posten
vooruit ontv. Grondhuur €
vooruitontv elektra
verbruik
€
afschrijving loods/units
€
sloten schonen
€
elektragebruik
€

33.909,00
8.842,00
500,00
1.000,00
12.000,00

Liquide middelen
kasgeld
postbank 4666700
postbank 9272496
postbank plusrekening
kapitaalrek.9272496
kapitaalrek.4666700

totaal generaal

€
705,75
€
1.458,85
€
6.342,49
€
25,92
€
2.500,00
€ 49.906,73
€ 60.939,74
€

€ 321.054,59

321.054,59

Toelichting Balans
2004
Het totaal is de (boek)waarde van de VTV.
Materiele aktiva zijn de waarden van de genoemde posten. Op deze bedragen wordt
afgeschreven of gereserveerd.
Een (te) groot bedrag is nog te ontvangen van leden.
Het saldo van de kapitaalrekening is opgebouwd uit reserve voor grondhuur,en
verenigingsgebouw.
De elektra aansluiting is hieruit voorgeschoten.

Begroting voor 2005
BEGROTING VOOR 2005
contributie
verzekeringen
KPN
administratie/porto/kopie
bijdragen verkoop tuinen
bijdragen aspirant leden
boetes
water
schonen v. sloten
gemeente reiniging
vorderingen op leden
afdracht kantine
rente
elektragebruik
afschrijving/reserve
klussen/maaigroep
tuinaanleg
echoput
reserve
tuindienst/representatie
kosten verenigingsgebouw
totaal

INKOMSTEN
€ 20.000,00

€
€
€
€

400,00
300,00
100,00
2.300,00

€
€
€
€

9.783,00
4.000,00
1.000,00
8.000,00

€ 45.883,00

UITGAVEN
€
€
€

2.500,00
300,00
350,00

€
€
€

3.000,00
1.500,00
2.500,00

€
9.000,00
€
5.000,00
€
3.100,00
€
6.000,00
€
500,00
€
8.633,00
€
1.500,00
€
2.000,00
€ 45.883,00

Begroting klussengroep/maaigroep 2005
begroting lussengroep/maaigroep
tafelcirkelzaag
€
550,00
haakse slijper
€
170,00
schijven
€
30,00
kleingoed
€
200,00
olie/vet
€
100,00
diesel/benz.
€
300,00
repar./onderhoud
€
500,00
transportkosten
€
50,00
sfeerverlichting
€
600,00
onderh.bosmaaiers
€
100,00
koffie/fris e.d.
€
200,00
onvoorzien
€
300,00
totaal
€ 3.100,00

Moties
Hieronder volgen 7 moties voor de ledenvergadering van 12 maart 2005:
Tekst motie 1 bestuur:
Twee personen die ingeschreven staan op één adres mogen niet ieder een tuin
huren. Ook mag één persoon geen twee tuinen huren.
Toelichting: Veel leden denken dat deze regel al in het reglement staat maar dat is
niet zo. Het bestuur wil duidelijkheid scheppen. Met het oog op de lange wachtlijst
vindt het bestuur het redelijk dat twee mensen die samen op één adres wonen niet
ieder een eigen tuin mogen huren en dat één persoon niet twee tuinen mag huren.
Motie 2: In het huishoudelijk reglement artikel 2 staat:
Leden zijn meerderjarige personen, die een tuin van de vereniging in huur hebben
en inwoner zijn van Amsterdam of een randgemeente.
De tuinen zijn volgens de statuten bedoeld voor Amsterdammers, getuige artikel 2
lid C van de statuten:
"De vereniging stelt zich ten
doel haar leden in de nabij
heid van hun stadswoning
sociaal en milieubewust te
laten tuinieren."
Toelichting: Omdat volkstuinen
schaars zijn en we de grond
huren van de gemeente
Amsterdam, wil het bestuur
duidelijk zijn over wat we
verstaan onder randgemeenten. Hierbij willen we mee laten tellen dat
door de verhuizing in 1999
ons complex niet meer aan de
rand van Amsterdam-Oost ligt
maar tussen Diemen en Weesp
De randgemeenten die in de
buurt van ons complex liggen,
liggen dus meer voor de hand
dan randgemeenten ten
westen en ten zuiden van
Amsterdam.
1) Als er veel mensen lid zijn
die niet in Amsterdam wonen,

houden we ons niet aan onze
statuten. De kans bestaat dat de gemeente Amsterdam het niet meer nodig vindt
om ons de grond goedkoop te verhuren.
2) De tuinen zijn bedoeld voor Amsterdammers. Amsterdammers hebben vaak
weinig of geen natuur in hun woonomgeving.
3) De genoemde gemeentes hebben meestal zelf ook volkstuinen voor hun eigen
inwoners.
Tekst motie 2 bestuur:
Het bestuur stelt voor mensen uit de volgende randgemeenten in aanmerking te
laten komen voor het huren van een tuin bij onze vereniging: Amstelveen, Diemen,
Weesp, Broek in Waterland, Landsmeer en alles wat daar tussen ligt (zie
afbeelding), en mensen uit Aalsmeer, de Kwakel, Uithoorn, Bussum en Hilversum
en alles wat daar tussen ligt en ook alle plaatsen ten noorden van Broek in
waterland en alle plaatsen ten westen van Amsterdam niet in aanmerking te laten
komen voor het huren van een tuin bij onze vereniging.
Over twijfelgevallen beslist het bestuur.
Kandidaat-leden die nu (redactie:februari 2005) op de wachtlijst staan komen in
aanmerking komen voor een tuin. Leden die in een andere randgemeente van
Amsterdam wonen dan de genoemde randgemeenten kunnen hun tuin behouden.""
Als u de gemeente Amsterdam verlaat wordt u verondersteld de tuin op te geven.
Als u naar een plaats verder dan 25 kilometer van Driemond verhuist moet u de
tuin opgeven.
Motie 3: Regel 1 m luidt nu: “Bomen die 2 meter hoog worden moeten minimaal 1
meter binnen de grens van de eigen tuin worden geplant. Bomen die 2 tot 4 meter
hoog worden moeten minimaal 2 meter binnen de grens van de eigen tuin worden
geplant. Bomen die hoger worden dan 4 meter mogen alleen met schriftelijke
toestemming van al uw huidige buren worden geplaatst (nieuwe buren moeten een
eenmaal geplaatste boom accepteren). Bomen hoger dan 4 meter of beschermde
bomen (eik, beuk etc.) mogen niet zonder toestemming van het bestuur worden
gekapt. “
We passen het reglement aan de huidige situatie aan en besparen veel tuinders
veel werk. Zij zouden anders de bomen moeten verplaatsen.
Er is onduidelijkheid over deze regel omdat sommigen hem uitleggen als dat je
bomen die 2 tot 4 meter hoog worden mag plaatsen binnen een afstand van 2
meter vanaf de grens als je er toestemming voor vraagt aan je buren, anderen
vatten de regel zo op dat het helemaal niet mag.
De eigenaar van de bomen blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor mogelijke
schade zowel boven- als ondergronds.
Tekst motie 3 bestuur:
Omdat er veel bomen binnen een afstand van 2 meter vanaf de grens geplant zijn,
stelt het bestuur voor om de mogelijkheid te bieden om van deze regel af te wijken
als de buren het er mee eens zijn.
Motie 4: Toelichting: Als het tuinseizoen gesloten is mag men doordeweeks
gebruik maken van lawaaierige apparaten in de tuin.
Tekst motie 4 bestuur:
Het bestuur stelt voor het tuinseizoen te laten eindigen op 1 oktober. Nu is dat 31
oktober.
Motie 5: Toelichting: De huidige regelgeving is dat de hekken ’s nachts open
blijven in het seizoen.Het lijkt het bestuur beter om de hekken ’s nachts dicht te
doen i.v.m. mogelijkheid tot diefstal.
Tekst motie 5 bestuur:
In het tuinseizoen moeten alle hekken tussen 22.00 en 08.00 u. worden afgesloten.

Motie 6: Toelichting:Zwembad op het algemene gedeelte van de tuin?
In de afgelopen zomer was er als experiment een zwembad opgezet op het
algemene gedeelte van de tuin. Het zwembad was bedoeld voor de kinderen om in
te spelen bij warme dagen.
Voordeel:
• heerlijk voor kinderen als het een warme zomer is en de vakantie voor hen
toch wel erg lang duurt.
Nadeel:
• zonder begeleiding/ toezicht kan dit een gevaarlijke situatie geven. Wie is
verantwoordelijk bij ongelukken? Kan de vereniging aansprakelijk gesteld
worden?
• vies water / ziekmakend / we moeten voldoen aan de eisen van gemeente
betreffende openbare zwemgelegenheden
• onderhoud, wie neemt dit op zich?
• kosten van watergebruik / bij veelvuldig verversen van water
Alternatief:
• Er is een alternatief: een van de families die het zwembad graag wil
gebruiken zet dit in de eigen tuin en laten daar andere kinderen ook spelen,
belang hebbende ouders kunnen dit gezamenlijk onderling regelen.
• Bovendien is er goede zwemgelegenheid bij de dichtbij gelegen Gaasperplas.
Conclusie:
Ik vind dat de nadelen zwaarder wegen dan de voordelen en er zijn voldoende
alternatieven.
Tekst motie 6 Willemien Klarenberg:
Op het algemene gedeelte van de tuinverenging is geen plaats voor een zwembad.
Motie 7: De jongeren op de tuin krijgen een eigen ontmoetingsplek
Toelichting:
De bruine loods op het algemene gedeelte naast het kinderspeelterrein is een
ontmoetingsplek voor de oudere jeugd en blijft op die plek staan. Het hok komt uit
het zicht te staan door voldoende beplanting rondom de loods. Uit het zicht is voor
jongeren aantrekkelijker dan in het zicht en zal dan meer gebruikt worden.
Voordeel:
• De oudere jeugd heeft een eigen plek en geeft geen overlast op een andere
plek.
Nadeel:
• De bruine loods is nu smerig en niet geschikt om in te spelen/ te kletsen
• Onderhoud van bruine loods vraagt tijd / energie
• Onderhoud groenruimte rondom de bruine loods vraagt tijd / energie
Oplossing nadelen:
• De jongeren die een eigen plek willen, geven zich voor 1 mei a.s. op bij het
bestuur en vormen samen een groep. Er moeten zich minimaal 5 jongeren
opgeven. Een van hen is aanspreekpunt voor de vereniging.
• Deze groep jongeren:
o strippen de container van onveilig materiaal en maken deze zelf
leefbaar: leeg en schoon.
o Zij schilderen hun hok aan de buitenkant.
o Zij beplanten zelf de groenruimte en onderhouden dit ook.
Deze activiteiten hebben begeleiding nodig. De jongeren gaan hier aan werken
tijdens de tuindienst en 1 persoon van de tuindienst wordt als begeleider ingezet.
De algemene werkzaamheden (schoon, schilderen, beplanten) dienen aan het eind
van het seizoen klaar te zijn.
Mocht onverhoopt blijken dat er geen groep jongeren is, die zo’n plek willen, dan
zal de vereniging / c.q. het bestuur opnieuw een voorstel doen voor de bestemming
van de bruine loods.

In de ledenvergadering van najaar 2005 wordt de stand van zaken rondom de
ontmoetingsplek geëvalueerd.
Conclusie:
Als aan bovenstaande wordt voldaan is het voordeel groter dan genoemde nadelen.
Tekst motie 7A+B Willemien Klarenberg:
7A Jongeren realiseren zelf hun eigen (speel)plek bij de bruine loods en doen dat
onder begeleiding tijdens de tuindienst.
7B De tuindienst stelt iemand beschikbaar voor begeleiding.
---

Groot Groen Overleg / kosten inrichtingsplan
In de ledenvergadering van oktober 2004 is aan het Groot Groen Overleg gevraagd
om een overzicht te maken van de kosten voor het inrichtingsplan van Marleen van
Tilburg met de verwachte tuindiensturen.
Hieronder staan in de begroting inrichtingsplan 2005-2010 de begrote kosten
genoemd gevolgd door een geschat aantal tuindiensten voor dit plan.
Begroting inrichtingsplan 2005-2010 *)
Volkstuinvereniging Frankendael algemene ruimten

7 februari 2005

De begroting voor het inrichtingsplan is 25.000 euro. Verdeeld over 5 jaar is dat
5000,- per jaar.
A
Kweektuin
92,50
B
Zijkweektuin
25
C
Achter verenigingsgebouw
210,90
D
Geurhoek
95
E
Asfaltlus ( + haagbeuk)
1414,90
F
Hans Laan bosje
142
G
Bloemenweide 2005
136
H
Rozenhof
1507
I
Speeltuin
461
J
Vogelbos
500
K
Infoplein
400
L. Grote vijver verenigingsgebouw 1373,75
M
Vlonder
7200
N
Heliofietenvijver
612
O
Oprijlaan
450
P
Opslagunits gas/olie
350
Q
Terras verenigingsgebouw
3584,40
R
Zuidzijde verenigingsgebouw
1000
S
Talud
965,25
T
Compostbakken voetbalveld
775
U
Overige kosten
2970
V
Onvoorzien
735,30
Totaal
25000
*)!! uitwerking van de diverse onderdelen

zie bijlage die in uw postbus op de tuin wordt bezorgd echoput.
In 2005 willen
1
2
3
Totaal 2005

we het volgende realiseren
Asfaltlus
Bestrating verenigingsgebouw
Aanschaf enkele bomen speeltuin/romneyloods

1414,90
3584,00
1000
5998,90

2006-2010
In 2005 kunnen we de begrotingskosten nader bekijken. Welke kosten kunnen we
zelf doen, wat is er aan beplantingsmateriaal nog gratis te verkrijgen, kan de
vlonder goedkoper, zijn alle borders c.q. beplantingen echt noodzakelijk?, blijven
de werkzaamheden binnen de beschikbare tuindiensten? etc. De diverse
onderdelen worden nader uitgewerkt.
Verwacht aantal tuindiensten onderhoud per jaar. **)
Indien alle projecten zijn uitgevoerd, de paden nog voorzien van gralux en er voor
het voetbalveld nog geen duidelijke bestemming is gevonden:
Achter verenigingsgebouw
3 pers x 6 tuindienst
18
Kweektuin
2 pers x 6 tuindienst
12
Zijkant
1 pers x 2 tuindienst
2
Achter takkenwal - aanbrengen haksel - schoonmaak
2 pers x 2 tuindienst
4
Talud
1 pers x 3 tuindienst
3
Asfalt lust
2 pers x 6 tuindienst
12
Haag onderhoud
2 pers x 2 tuindienst
4
Bloembakken
1 pers x 2 tuindienst
2
Terras onderhoud
1 pers x 4 tuindienst
4
Rozenhof
2 pers x 6 tuindienst
12
Zijzijde
2 pers x 6 tuindienst
12
Veldbloemenweide
3 pers x 6 tuindienst
18
Distels verwijderen
2 pers x 4 tuindienst
8
Aanvegen gras
20 tuindienst
20
Bijhouden compostbak
1 pers x 2 tuindienst
2
Bijhouden speeltuin
1 pers x 3 tuindienst
3
Wieden
20 tuindienst
20
Vogelbos onderhoud
2 pers x 6 tuindienst
12
Vak bij kantine
1 pers x 4 tuindienst
4
Gereedschap onderhoud
2 pers x 2 tuindienst
4
Banden kruiwagens
1 pers x 2 tuindienst
2
Krozen
3 pers x 12 tuindienst
36
Schoonmaak paden
4 pers x 12 tuindienst
48
Harken gras
4 pers x 4 tuindienst
16
Schoonmaak tuinstoelen
1 pers x 1 tuindienst
1
Haksel aanbrengen
2 pers x 2 tuindienst
4
Transport/opruimen/etc
4 pers x 4 tuindienst
16
Heliofietenvijver
2 pers x 6 tuindienst
12
Grote vijver
2 pers x 6 tuindienst
12
Hoofdentree border
5 pers x 6 tuindienst
30
Infoplein
1 pers x 6 tuindienst
6
Voorjaarsronde
2 pers x 1 tuindienst
2
Najaarsronde
2 pers x 1 tuindienst
2
Voorjaaropruimronde
8 pers x 1 tuindienst
8
Najaarsronde
8 pers x 1 tuindienst
8
Snoeien bomen/ wilgen
4 pers x 1 tuindienst
4
Zaaien, planten eenjarige etc
1 pers x 6 tuindienst
6
Ass loods unit jeugd
1 pers x 4 tuindienst
4
Hakselen
1 pers x 7 tuindienst
6
Totaal aantal tuindiensten
totaal
399
*) werkzaamheden die door bijvoorbeeld verandering zoals bijv andere afwerking
op paden, duidelijkheid voetbalveld, aanschaf grasopvang bak? Eventueel afnemen.
**) een ruwe schatting.
Voor 2005 zijn de tuindiensten (afhankelijk van de ledenvergadering)
vastgesteld op: 6 tuindiensten van 9.30 - 12.15 uur + 1 schoonslootdag.

*

*

*
*

2005
Beschikbare tuindiensten 2005 +/- 50 x 6 = 300 tuindiensten
Dit is +/- 100 tuindiensten te weinig.
Voor het tuinonderhoud zijn er 400 tuindiensten nodig, dus dat is 8 tuindiensten
per jaar + 1 schoonslootdag.
Tijdens de ledenvergadering zal gekozen moeten worden voor het aantal
tuindiensten voor de komende vijf jaar.
1. De eerste 5 jaar 6 tuindiensten van 9.30 – 12.15 per jaar =300
tuindiensten. Pauze =¼ uur, 1 schoonslootdag.
Het verwachtte aantal tuindiensten terug brengen naar 300 per jaar.
2. De eerste 5 jaar 7 tuindiensten van 9.30 – 12.15 per jaar =350
tuindiensten. Pauze = ¼ uur, 1 schoonslootdag.
Het verwachtte aantal tuindiensten terug brengen naar 350 per jaar.
3. De eerste 5 jaar 8 tuindiensten per jaar= 400 tuindiensten. (+ 1
schoonslootdag.)
Het verlengen van de tuindienst is een
mogelijkheid, maar vele tuinders vinden een
tuindienst van 9.30 – 13.00 uur te lang c.q.
te zwaar waardoor de productiviteit en de
motivatie daalt. Voor de tuindienstleiding is
dit geen optie.
Na vijf jaar zal opnieuw gekeken worden naar het aantal tuindiensten. Het
uitgangspunt is ook voor de tuindienstleiding zo min mogelijk tuindiensten, maar
toch een terrein met enige uitstraling en helaas gaat dit niet vanzelf.
Als tijdens de ledenvergadering gekozen wordt voor meer dan 6 tuindiensten, dan
zal het tuindienstrooster voor 2005 worden aangepast.
---

Duikersgroep
De duikersgroep bestaat op dit moment nog maar uit twee personen, dat is
normaal drie. Het bestuur zou graag zien dat iemand zich hiervoor aanmeldt. Het
houdt in: Het hele jaar door de duikers schoonmaken. De leden van de
duikersgroep werken onafhankelijk van elkaar geheel zelfstandig. Ieder heeft het
beheer over de duikers in een derde deel van het complex.
Gezocht wordt naar iemand die de duikers in het midden van het complex onder
zijn hoede wil nemen. Het is zwaar werk. De uren komen ongeveer overeen met de
uren tuindienst per jaar die ieder lid doet. Daarom hebben leden van de
duikersgroep vrijstelling van de tuindienst.
---

Nota Volkstuinen
Er is door de Dienst Ruimtelijke Ordening een conceptnota gemaakt die heet:
“Volkstuinen in Amsterdam”.U kunt hem vinden op:
http://www.dro.amsterdam.nl/smartsite.dws?id=6660#mainmenu.
Nelie Kwekkeboom heeft van de nota en van de twee bijlagen een uittreksel
gemaakt. Als u hiervan een kopie wilt, hetzij per email, het zij in uw tuinbrievenbus, stuur haar dan een email of doe een briefje in de verenigingsbrievenbus bij de ingang van het complex.
De strekking van de nota is dat de gemeente vindt dat volkstuinen belangrijk zijn
voor de stad maar nog belangrijker moeten worden. De gemeente wil dat
volkstuinen meer toegankelijk worden voor niet-tuinders en dat er een meer divers
aanbod komt.
---

Vrijkomende tuin:
Een van de vrijkomende tuinen is huisje 55. De taxatie van het huis is nog niet
bekend, dat geldt ook voor de bijkomende kosten. NB. Bijkomende kosten zijn,
aansluiting elektra, vooruitbetaalde huur en overdrachts- en taxatiekosten.
Leden die belangstelling hebben worden verzocht schriftelijk, of per mail
te reageren. Telefonische reacties kunnen niet in behandeling worden
genomen!
---

let op let op let op let op let op let op let op let op let op let op let op let op
Belangrijke data en tijden in 2005
•
•
•
•
•

31 maart 2005
Brief exacte situatie mede-eigenaarschap tuinhuisjes;
Na half april 2005 1e tuincontrole door tuincontrolecommissie (zie verder
dit nummer);
01 oktober 2005
De najaarsledenvergadering;
1e zaterdag
van de maand: Gas- en oliehok van 11.00 tot 12.00 uur;
1e zaterdag
van de maand: Bestuurszitting: van 11.00 tot 12.00 uur.

let op let op let op let op let op let op let op let op let op let op let op let op

De Ontspanningscommissie
In april 2005 willen de kaart- en dartclub
weer van start gaan. De eerste avond voor
de kaartclub is op dinsdag 5 april om 20.00
uur, de dartclub start op vrijdag 8 april om
20.00 uur. De laatste avond van beide clubs
is op zaterdag 17 september.
(herhaling)
---

Controles vanaf half april 2005
In de laatste ledenvergadering is besloten dat de tuincontrole (I) niet meer op een vooraf
afgesproken dag gehouden wordt omdat dat voor de tuincontroleurs te lastig was. Daarom is
de eerste tuincontrole nu gepland vanaf half april. Afhankelijk van hoe snel de tuincontroleurs
kunnen controleren kan dat een of meer weken duren. Ook de watermeterbeheerders (II) en
bouwcommissie (III) zijn gevraagd om zaken te controleren die het bestuur graag
gecontroleerd wil zien. Tevens wordt er een boeteprocedure (IV) gekoppeld aan geconstateerde
afwijkingen van de afspraken.

I)

tuincontrole
De punten waarop de tuincontroleurs gaan controleren zijn:
1. Of u het pad voor uw tuin
wortels. Dus als u een of meer
onkruidvrij houdt. (1a)
bomen in uw tuin wil en uw
2. Of u een deugdelijke brievenburen hebben daar geen
bus met tuinnummer hebt.(1c)
bezwaar tegen vraag dan aan
3. 1m van de grens met de buren
de tuincontroleur om een
dient gras- en onkruidvrij te
instemmingformulier en vul dat
zijn (1.i), tenzij er een
samen met uw buren in.
instemmingformulier is
9. Bomen die niet hoger kunnen
getekend.
worden dan 2m moeten
4. Planten die u in hele tuin tijdig
minimaal 1m vanaf de grens
te verwijderen of te maaien:
met de buren staan. Bomen
reuzenberenklauw, akkerdistel
die 2 tot 4m hoog kunnen
en brandnetel (1.g.2).
worden moeten minimaal 2m
Schriftelijke toestemming van
vanaf de grens met de buren
uw huidige buren hebt u nodig
staan. Voor bomen die hoger
voor reuzenbalsemien(1.g.3).
dan 4m kunnen worden hebt u
5. U dient te zorgen voor
schriftelijke toestemming van
deugdelijke greppels /
uw buren nodig.(1m)
drainage rondom uw tuin (1n).
10. Heggen en open hekwerken als
Het is mogelijk via een
grens(2a): toegestaan is
instemmingformulier
maximaal hoogte 1,80 m,
ontheffing van deze regel te
maximaal lengte 8m
krijgen.
(eventueel onderbroken) op de
6. Deze regel geldt niet voor zeer
grens met de buren op het
droge tuinen. Dat zijn:
oosten en op het westen en als
6 t/m 10 (even nummers) en
de tuin ten westen of oosten
68 t/m 96 (even nummers),
aan een pad grenst. Langs het
36 t/m 42 (even nummers) en
pad geldt verder maximaal.
tuin 45/47. Tussen 62 tot 68
1.10 m. Op het zuiden en
(even nummers) hoeft alleen
noorden waar de tuin grenst
tot halverwege de tuin een
aan een buurtuin geldt een
greppel.
maximale heg- of open
7. Iedereen van wie de tuin aan
hekwerkhoogte van 1.80m
een sloot grenst - behalve de
tenzij er een instemmingsloot aan de oostkant van het
formulier is getekend: d.m.v.
complex heeft vorig jaar te
een instemmingformulier mag
horen gekregen dat zijn sloot
de heg of het open hekwerk
eind oktober geschoond moest
afwijken in hoogte en lengte.
zijn dus dat wordt nu
Een dichte schutting is niet
gecontroleerd.
toegestaan.
8. U mag bomen in uw tuin
11. Het is niet toegestaan vee te
hebben maar alleen als uw
houden (2b).
buren daar geen last van
12. Tuinverlichting: toegestaan is
hebben. Denk hierbij aan
4 lampjes van elk 7 Watt die
ongewenste schaduw en/of
naar beneden schijnen.

13. Tuinders die veel rommel
bewaren worden verzocht deze
rommel op te ruimen.
14. In juli 2004 hebben alle
tuinders een bijgewerkt
tuinreglement ontvangen.

II)

Binnenkort krijgen weer alle
tuinders een bijgewerkt
exemplaar van het
tuinreglement met daarin de
wijzigingen van het afgelopen
jaar.

watermetercontrole

De watermeterbeheerders controleren:
1. de juiste plaatsing van de
4.
keerklep;
2. de juiste plaatsing van de
5.
watermeter(stroomrichting);
3. dat de watermeter van buiten
afleesbaar is

dat de keerklep van buiten
controleerbaar is;
de waterdruk van buiten
afsluitbaar is.

III) bouwcontrole
De leden van de bouwcommissie controleren:
1. Of de leden veilig omgaan met
• deugdelijke klemmen op de
gas.
gasslangen zitten;
Hierbij gelden de volgende regels,
• een drukregelaar op de
die zijn opgesteld door de
gasfles;
brandweer:
• in uw huisje zijn alle
• gasslangen zijn niet ouder dan
gasleidingen van koper.
3 jaar;
2. Dakgoten van huis en schuur
• u hebt niet meer dan 3
dienen op greppel of sloot
gasflessen per huisje/perceel
aangesloten te zijn (1.k) Deze
staan;
regel geldt niet voor de tuinen
• de gasflessen staan in een
genoemd in punt 5 van de
goed geventileerde kist;
tuincontrole. Van tuinen die aan
• daar waar het gas het huisje in
het eind van een pad liggen
gaat is een koperen buis
moeten de goten op het riool
gemonteerd;
aangesloten zijn.
• gasflessen mogen nooit binnen
3. Of wasbakjes en dergelijke, die
staan;
zich buiten het huisje bevinden,
afvoeren op het riool.

IV)

boeteprocedure

Blijkt bij een controle één of meer
punten niet in orde, dan ontvangt u
een rapport, waarin staat welke
punten niet in orde zijn. Hierbij wordt
een datum vermeld waar op staat
wanneer het punt/ de punten in orde
moeten zijn. Als het punt/ de punten
op die datum niet in orde zijn, dan
ontvangt u een boete van € 15,- voor
elk punt dat niet in orde is. Blijkt bij
een derde controle dat het punt nog
niet in orde is dan ontvangt u een
boete van € 25,- voor ieder punt dat
niet in orde is. Blijkt bij een vierde
controle dat het punt nog niet in orde
is dan ontvangt u een boete van

€37,50 voor ieder punt dat niet in
orde is en bovendien wordt u
voorgedragen voor royement.
Indien u om een of andere reden geen
tijd heeft om de werkzaamheden uit
te voeren voor de eerstvolgende
controledatum, dan moet u dit
schriftelijk aan de
tuincontrolecommissie melden. In
overleg met de tuincontrolecommissie
wordt dan een nieuwe controledatum
afgesproken.
Namens de tuincontrole
commissie, Nelie Kwekkeboom
(contactpersoon).

---

Nieuws van de Tuindienst
Het tuinseizoen voor 2005 staat weer voor de deur.
De leiding van de tuindienst heeft er weer veel zin in.
Deze bestaat dit jaar uit:
Rob de Grundt, Riky van het Klooster, Dorothe op den
Kelder en Roy Slimming (administratie). Pjotr van Vliet en
Catharina Bonsel zullen tijdens hun tuindiensten leiding
geven.
In overleg met het bestuur zijn de tuindiensten
vastgesteld:
6 tuindiensten per jaar en 1 schoonslotdag.
Tuindienst tijd: 9.30 – 12.15 uur
Tijdens de a.s. ledenvergadering zal een keuze gemaakt worden voor het exacte
aantal tuindiensten voor 2005 en de komende jaren. Zie begroting inrichting 20052010.
De werkzaamheden van de tuindienst vloeien onder andere voort uit het
inrichtingsplan 2005 –2010. (indien dit met de ledenvergadering wordt
goedgekeurd)
Tuindiensttijden:
• Aanvang tuindienst 9.30 u. Na 9.30 u. kan niet meer ingetekend worden
voor de tuindienst
• Pauze 10.45-11.00 u.
• Einde werkzaamheden 12.05-12.10 u.
• Opruimen materialen en einde tuindienst 12.15 u.
Mee te nemen: goede laarzen en werkhandschoenen.
Tuindienstprojecten 2005
De werkzaamheden kunnen op een zelf gekozen moment worden uitgevoerd. De
tuindienstleiding houdt de uiteindelijke controle op de uitvoering ervan.
1. Bloembakken project
Aantal bakken 5
Werkzaamheden: schonen/ aanvullen nieuwe aarde/kopen planten
Gedurende het tuinseizoen ( water geven) bemesten
Aantal tuindiensten 3.
2. Kweektuin:
Onderhouden van kweektuin. Vrijhouden van onkruid.
Aantal tuindiensten 6.
3. Veldbloemenweide
Onderhoud en bijhouden van bloemenweide
Aantal tuindiensten 2 personen x 6 tuindiensten.
Hebt u belangstelling? Meldt dit aan D. op den Kelder tuin 76.
Melden /afmelden:
Kunt u een keer niet dan kunt u dat alleen doorgeven voor de betreffende
tuindienst.
• via een briefje. Dit kunt u in de brievenbus bij de tuindienstdeur deponeren.
• via een mail aan t.kelder@wanadoo.nl
• en in noodgevallen via de telefoonnummer 0294-412153 op zaterdag tussen
kwart voor 9 en 9 uur.
Overige afmeldingen zijn niet geldig. Mocht er geen afmelding binnen komen, dan
wordt dit doorgegeven aan het bestuur. De penningmeester zal dan de boete
procedure starten. De boete moet betaald worden maar daarnaast moet ook de
verzuimde tuindienst alsnog worden ingehaald.

Wanneer u om wat voor reden dan ook besluit om iemand anders te vragen voor de
tuindienst, dan mag dat. Diegene moet dan wel minimaal 16 jaar zijn. Tevens
instaat en bereid om volwaardig mee te helpen.
Huishoudelijke mededelingen t.b.v. tuindienst
• in de kantine de laarzen uit.
• voor aanvang en tijdens de pauze mag er in de kantine niet worden gerookt
• na afloop van de tuindienst moeten we de kantine weer veegschoon
opleveren
• na afloop van de tuindienst gereedschappen schoon inleveren.
• het eerste kopje koffie/thee voor aanvang van de tuindienst is gratis. In de
pauze moet er voor de koffie en thee vooraf worden betaald.
Spoorloos !
In 2004 hebben we voor de tuindienst 3 nieuwe kruiwagens aangeschaft. Alle drie
de kruiwagens zijn gemarkeerd met 3 letters van Volkstuinvereniging Frankendael
We missen er 1. Hebt u die gezien? Gebruikt? En staat deze per ongeluk nog op uw
tuin?
Graag terug brengen! We hebben de kruiwagens dit seizoen weer hard nodig.
Wist u dat:
• De klussengroep onze hakselaar
weer aan de praat heeft gekregen.
Wie wil het beheer van de
hakselaar onder zijn/haar hoede
nemen? Tijdens zijn of haar
tuindienst? De tuindienstleiding
hoort het graag.
• de elektrische boomzaagmachine weer helemaal is nagekeken en ligt klaar
om in actie te komen.
• We weer heel wat buxus struiken van Ruud Stuurman hebben gekregen.
Dank hiervoor!
---

Tuindienstrooster 2005
door Dorotthe op den Kelder

Groep
1

Groep
2

Groep
3

Groep
4

19 maart
9 april
21 mei
Schoonslootdagen
25 juni
8 okt, 15 okt, 22 okt
30 juli
3 sept
NAAM
Leiding Rob
Rene. Pattes
X
Hans. Laan
Rob de Grundt
leiding
Macr. Koperdraat
Schniedewind
Els. Timmerman
Han. Hofslot
Carla. Timmerman

19 maart
16 april
28 mei
2 juli
6 aug
10 sept
Pjotr

26 maart
23 april
4 juni
9 juli
13 aug
17 sept
Dorothe

26 maart
7 mei
11 juni
16 juli
20 aug
24 sept
Catharina

2 april
14 mei
18 juni
23 juli
27 aug
1 okt
Riky

X
X

-

-

30 april vervalt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Groep
5

X

-

X
X2vrij

Vervolg tuinrooster 1 Groep
1

Groep
2

Groep
3

Groep
4

19 maart
9 april
21 mei
Schoonslootdagen
25 juni
8 okt, 15 okt, 22 okt
30 juli
3 sept
NAAM
Leiding Rob
Roy Slimming
leiding
Henriette. Zoetelief
R. Broekhof
bestuur
J.H.Van Meetelen
Ruud. Stuurman
maai
P van Meetelen
X
Fred. Beekman
maai/
bouw
Richard. de Langen
maai
Alice Klaver
Astrid van Stek
Frans v.d.denBroeck
John. Land
maai
Katrien Manzke
X
Co Wils
tuincontr
Rob. Brandsma
X
Hoenderdaal
Gerrit. Veldhuis
Iwan .van Hagen
maai
Fred. Makkinje
Marieke Bolhuis
tuincontr
Marco Vittali
maai
Herbert Clemens
Baat Seesola
Riky v.t. Klooster
Mark Wessels
Lydia Haafkens
bouw
Gerrit Vahlkamp
klus
Franka.Viets
Hil Veldhuis
kantine
Guy Kilian
Michel Huijsman
Marijke Kuhbauch
M. Hoogkamer
Bianca koevoet
water
Hennie. Kouwenhoven
kantine
Catharina Bonsel
Piet Stuurman
klus
Marije van Mierlo
Henk. Grobben
Cor Kruisheer
kantine
Pjotr van Vliet
Stanley Oehlers
Froukje Kastelein

19 maart
16 april
28 mei
2 juli
6 aug
10 sept
Pjotr
leiding

26 maart
23 april
4 juni
9 juli
13 aug
17 sept
Dorothe
leiding

26 maart
7 mei
11 juni
16 juli
20 aug
24 sept
Catharina
leiding

bestuur
maai

bestuur
maai

bestuur
maai

2 april
14 mei
18 juni
23 juli
27 aug
1 okt
Riky
leiding
X
bestuur
maai

Maai/
bouw
maai
X

Maai/
bouw
maai

Maai/
bouw
maai

Maai/
bouw
maai

30 april vervalt

9.
10.
11
13.
14.
15.
16
17
18
19
20
21
22.
23.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44.
45
46
47
48
50
51
52
53

Groep
5

X
maai

maai

maai

tuincontr tuincontr tuincontr

X
maai
tuincontr

X
X
maai
maai
maai
X
tuincontr tuincontr tuincontr
maai
maai
maai
X
X

bouw
klus

bouw
klus

bouw
klus

kantine
X
X

kantine

kantine

water
kantine

X
water
kantine

klus
X
kantine
leiding

tuincontr
maai

leiding
X
bouw
klus
X
kantine

X
kantine

klus

X
kantine
leiding
klus

kantine

kantine

kantine

X
X

maai

klus
X

Vervolg tuinrooster 2 Groep
1

Groep
2

Groep
3

Groep
4

19 maart
9 april
21 mei
Schoonslootdagen
25 juni
8 okt, 15 okt, 22 okt
30 juli
3 sept
NAAM
Leiding Rob
Helma.Berris
Ernst Ritter
Wies Annays
X
Peter Lemmens
klus
Danny Smiet
maai
Karin. Krabbendam
Annie BeekmanBorst
Nelie Kwekkeboom
bestuur
Badda.Beijne
Wim Beijne
Gary
X
BertJansen
duikers
Ina Dijstelberge
X
Riet Kemp
Marja .v.d. Pol
tuincontr
Jan Coobs
S Brodinova
X
Frits Woudstra
watercie.
Willemien Klarenberg
tuincontr
S. Zacharias
duikers
E. Kollen
tauw
Dorothe o. d. Kelder
Sasja Geuljans
Jaap Glebbeek
Lucas v.d. Put
Henny Vonk
tuincontr
Theo Boot
klus
Margje vdPolDegener
X
Judith holdert/peter
.. Jungcurt
B Bergman Peter Koning
M. Jungcurt
M de Graaf
bestuur
Kiky Heupers
X
Nolly Leuwsha
M.Kunne-Maasakker
Rens
Peter. Duker
redactie

19 maart
16 april
28 mei
2 juli
6 aug
10 sept
Pjotr

26 maart
23 april
4 juni
9 juli
13 aug
17 sept
Dorothe

26 maart
7 mei
11 juni
16 juli
20 aug
24 sept
Catharina
X

30 april vervalt

54
55
56
57
58
59
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74
75
75
76
77
78.
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
94
96

2 april
14 mei
18 juni
23 juli
27 aug
1 okt
Riky
X

klus
maai
X

klus
maai

bestuur

X
bestuur

duikers

duikers

klus
maai

klus
maai

bestuur
X
X

bestuur

duikers

duikers

tuincontr tuincontr tuincontr

X
tuincontr
X

watercie.
tuincontr
duikers
tauw

watercie.
tuincontr
duikers
tauw

watercie.
tuincontr
duikers
Tauw

X
x2xvrijs
tuincontr tuincontr
klus
klus

tuincontr
Klus

tuincont
klus

watercie.
tuincontr
duikers
tauw
leiding
X

X
X
bestuur

bestuur

bestuur

X
Bestuur
X

redactie

redactie

X
11

11

X
X
redactie

redactie
X

10

11

Dick.Duin
10

Groep
5

Een ieder wordt verzocht zich zo veel mogelijk te houden aan de planning. Een
groep bestaande uit 10/11 personen is voor de leiding goed werkbaar. De planning
van de werkzaamheden wordt daar op aangepast.
---

“Tuinder zaait, tuinder oogst”
•

•
•
•
•

Wie heeft er voor een tuinder
een printer in de aanbieding
voor een redelijke prijs (zou
een vraag kunnen zijn);
Lezers: laat wat van u horen!!
Uw vraag/opmerking/commentaar in de volgende ECHOPUT…… in deze
nieuwe rubriek.
Reacties graag naar de REDACTIE van de ECHOPUT: pduker@planet.nl
De redactie wenst u een goed tuinseizoen toe.
---

Wie doet wat in 2005
Bestuur:
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris a.i.:
Lid tuincontrole:
Bestuurslid:
Tuindienstcommissie:
Tuincontrole/-taxatie:
Bouw/opstal-taxatie:
Groencomissie
Groot Groen Overleg:

Maaigroep:
Duikersgroep:
Kascontrole:
Klussengroep:
Olie/gasvoorziening:
Watermeterbeheer:
Postbezorging:
Dorpsraad:
EHBO:
Beheer Clubgebouw:

Redactie Echoput:
Dokter:
Spoed: bel 112

vacant
vacant
Cisca Ansem
Nelie Kwekkeboom, nelie.kwekkeboom@12move.nl
vacant
Rene Broekhof, Rutherfordstraat 3-2 hoog, 1098 TL,
Amsterdam. 020 6686359 resuqu@hetnet.nl
Roy Slimming, C.I. Bonsel, R. van ’t Klooster, Rob de
Grundt en Dorothe op den Kelder t.kelder@wanadoo.nl
Co Wils, Marieke Bolhuis, Henny Vonk, Marja van de Pol,
Willemien Klarenberg en Nelie Kwekkeboom (kontaktps.)
Fred Beekman en Kees Haafkens
Els Timmerman, Badda Beijne
Pjotr van Vliet, Riky van t Klooster, Els Timmerman,
Badda Beijne, Hans Laan, Piet Stuurman, Danny Smiet,
Ruud Stuurman, Roy Slimming, Rob de Grundt, Iwan
Haagen, Dorothe op den Kelder
Ruud Stuurman, Marco Vittali en Marja van de Pol
Stephan Zacharias, Bert Jansen, M. de Graaf
Carla Timmerman en René Kroon
Piet Stuurman, Theo Boot, Peter Lemmens en
G. Vahlkamp
Piet Stuurman
René Kroon, E. Overman, Frits Woudstra
Wim Kuiper, Frits Woudstra
Henny Vonk
Hil Veldhuis (huisje 38)
Cor Kruisheer, Banne Buikslootlaan 48, 1034 BC
Amsterdam.020-6331097/06-28134962 cornelly@cs.com
en Hil Veldhuis (huisje 38)
Peter Duker, pduker@planet.nl
Gezondheidscentrum Nellestein Liendenhof 14,
1108 HE, Amsterdam Telefoon: 020–6962020 Bij geen
gehoor: 112

