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Redactioneel
Mei 2005.
Beste tuinders, deze ECHOPUT is later dan de bedoeling was tot stand gekomen.
Het is het tweede blad van dit jaar. Er zijn motiverende reacties opde eerste
uitgave van 2005 gekomen van de leden. Niet iedereen vond de aanpassingen in de
opmaak even mooi. Dat is ook een kwestie van smaak. Bedankt voor het
commentaar. Bijdragen in welke vorm dan ook blijven welkom.

Herhaling:
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: donderdag 1 september 2005
Versturen naar emailadres: pduker@planet.nl
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Bestuursmededelingen
Vacature:
De tuincontrolecommissie heeft Michiel Huijsman bereid gevonden ad interim de
functie van tuincontroleur op zich te nemen tot aan de volgende verkiezingen. Dit
omdat Henny Vonk zich teruggetrokken heeft uit de tuincontrolecommissie.
Bent u ook geïnteresseerd in deze functie, doe dan svp een briefje in de brievenbus
bij de hoofdingang gericht aan de tuincontrolecommissie.

Waterverlies
Het nieuwe seizoen is weer begonnen: ook de waterbeheerders zijn flink aan de
slag geweest met het plaatsen van meters zodat vele tuinders weer over stromend
water beschikken. Heerlijk, dat frisse heldere vocht! Helaas zijn er deze winter 2
watermeters kapotgevroren.

En is er water weggelekt …… Het water verbruik op de hele tuin gemeten van 25
september 2004 tot 2 april 2005 was 354 m3. Via de meters van de tuinders en het
verenigingsgebouw is een verbruik gemeten van 129 m3. Dit betekent dat er 225
m3 zonder bemetering is weggestroomd in de winterperiode! Ra, ra, hoe kan dat?
Dat zijn meer dan 20.000 emmers water van 10 liter! En als je die emmers op een
rij zou zetten, vormen deze een file van meer dan 7 km! Daar betalen we met zijn
allen meer dan 400 euro voor!
Een flinke tegenvaller dus.

Internet op de tuin
Het bestuur vraagt tuinders zich te melden als zij in de toekomst over een internet
aansluiting willen beschikken. Er is een nieuwe techniek in ontwikkeling, de
zogenaamde ‘home - plug’ (zie Tuinder zaait, tuinder oogst). Het werkt via ons
stroomnet. Via een apparaat in je stopcontact en een kabeltje naar je pc heb je
Internet. Een dezer dagen wordt een vooronderzoek gedaan bij ons op de tuin. Als
het nieuwste snufje techniek bij ons werkt en de prijs is bepaald dan wordt er
contact met mensen opgenomen die daadwerkelijk mee willen doen aan dit project.
Er geldt hoe meer mensen mee doen hoe goedkoper. Bedenk dat indien er Internet
is dat je dan mogelijk ook kan gaan bellen met bijvoorbeeld het programma Skype
op je PC.
---

Concept notulen ledenvergadering 12 maart 2005
Aanwezig: aan de bestuurstafel: Cisca Ansem (penningmeester), René Broekhoff
(algemeen bestuurslid), Nelie Kwekkeboom (secretaris ad interim).
Er zijn bij aanvang van de vergadering 20 en later 22 stemgerechtigde leden
aanwezig.

De vergadering wordt voorgezeten door Cisca Ansem en wordt in deze notulen
daarom de voorzitter genoemd, afgekort: vz. De vergadering wordt genotuleerd
door Nelie Kwekkeboom.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Opening. De voorzitter opent de vergadering.
Vaststellen van de agenda. Agendapunt 12 wordt van de agenda
afgevoerd. Het royementsvoorstel kan nog niet behandeld worden omdat
de termijnen nog niet doorlopen zijn. Er zal mogelijk een extra
ledenvergadering belegd worden in april of mei om dit punt te behandelen.
Mededelingen van het bestuur. Er zijn geen mededelingen.
Notulen vorige ledenvergadering. Goedgekeurd.
Ingekomen post. Er is geen ingekomen post.
Verkiezing van voorzitter, secretaris, contactpersoon tuincontrole,
tuincontroleur. Vz. legt uit dat het bestuur, ook al worden de kandidaten die zich
verkiesbaar hebben gesteld gekozen, toch nog onderbezet is en doet een dringende
oproep voor een algemeen bestuurslid met als functie: contactpersoon tuincontrole.
Hierop stelt Roy van Slimming zich verkiesbaar voor deze functie.
Vz. meldt dat bestuursleden niet op hun tuin gestoord willen worden door leden die
met vragen zitten en die aan het bestuur willen stellen. Die vragen moeten ze
stellen tijdens de bestuurszitting . Die is éénmaal per maand. In noodsituaties
mogen bestuursleden wel gestoord worden op hun tuin.

Piet Stuurman merkt op dat het bestuur nu uit 5 personen bestaat en dat er één
keer per maand zitting is. Hij vindt dat daar dan best het hele bestuur kan zitten
i.p.v. 2 bestuursleden zoals nu het geval is, want dan krijg je als lid gelijk antwoord
op je vraag. Vz: Het bestuur gaat zich hierover beraden.
Vz geeft vervolgens het woord aan Willemien Klarenberg.
Willemien zegt dat ze gereageerd heeft op de noodkreet in de Echoput waarin
gevraagd werd om bestuursleden. Ze merkt hierbij op dat ook zij niet wil dat
mensen op haar tuin komen met vragen voor het bestuur. Op haar eigen tuin is zij
gewoon tuinder. Als er iets is, kunnen mensen niet zomaar haar tuin op komen. Zij
kan alleen in het bestuur zitten als zij op haar eigen tuin gewoon plezier mag
hebben. Ook zij mag in noodsituaties wel gestoord worden.
Stemming:
Willemien Klarenberg is gekozen in de functie van voorzitter met 19 stemmen voor
en één stem tegen; Nelie Kwekkeboom is gekozen met 20 stemmen voor; Roy van
Slimming is gekozen als algemeen bestuurslid met als functie contactpersoon
tuincontrole met 20 stemmen voor; Jopie Stuurman is gekozen als tuincontroleur
met 19 stemmen voor.
7. Jaarverslag en begroting van de penningmeester en rapportage
kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie heeft alle stukken gecontroleerd op volledigheid en
juistheid en in orde bevonden. Zij adviseert goedkeuring te verlenen aan de
jaarstukken en hiermee de penningmeester te dechargeren.
Vragen over het jaarverslag 2004: Annie Beekman merkt op dat de sleutelvoorraad
er 2 x op staat. Dat is inderdaad een foutje. De waarde van de vereniging is E 200
minder dan vermeld staat in de balans. Er wordt gestemd of we de penningmeester
zullen dechargeren.
Stemming: De penningmeester is gedechargeerd.
Over de begroting zijn geen vragen. Vz merkt op dat op de begroting een bedrag
van E 6.000, - staat voor tuinaanleg en dat de begroting van het Groot groen
Overleg het volgende agendapunt is. Als we akkoord gaan met dit bedrag gaan we
akkoord met het volgende agendapunt. Vz stelt daarom voor om deze regel uit de
begroting bij het volgende agendapunt vast te stellen.
Stemming: De begroting wordt met algemene stemmen aangenomen behoudens
deze regel.

8. Inrichtingsplan en begroting van het Groot Groen Overleg.
Vz legt uit dat als we voor het plan en de begroting stemmen, we akkoord gaan
met het bedrag dat het dit jaar kost. Het is een vijfjarenplan. Ieder jaar bekijken
we opnieuw de begroting die wordt ingediend. We zeggen nu dan wel dat als dat
geld er is, we het daarin stoppen.
Vragen: Henny Kouwenhoven vraagt waarom het terras zo duur is. Dorothé op den
Kelder antwoordt dat het terras opnieuw gedaan moet worden en dat het rondom
het gebouw gedaan moet worden. Marije van Mierlo vraagt of alles erbij staat wat
door de tuindienst gedaan wordt. Dorothé antwoordt dat de begroting van de
tuindienst gebaseerd is op het plan van Marleen van Tilburg. Als we het plan willen
uitvoeren dan kom je op 8 tuindiensten. Als we niet kiezen voor 8 tuindiensten dan
kunnen een aantal dingen niet uitgevoerd worden. Het schoonmaken van de
kantine wordt door vrijwilligers gedaan en valt niet onder de tuindienst.
Bert Jansen wil graag een toelichting waarom de vlonder E 7.000, - kost. Vz: Dat is
een volgende stap, niet voor dit jaar. Dat komt in 2006 of 2007. Dat is dan het
moment om er verder over te praten. Dorothé: Dan weten we de kosten ook beter.
Verder wil Bert Jansen graag weten of er iets bekend is over de afwerking van de
paden en of dat niet tegelijk aangepakt kan worden met het terras. Vz. antwoordt
dat Eric Kollen en Peter Lemmens daarover nog in gesprek zijn met de gemeente.
Peter Lemmens voegt daaraan toe dat er binnenkort een proefstuk gedaan zal
worden met morenensplit.
Stemming voor het plan en de begroting van het Groot Groen Overleg: 19 voor, 1
tegen. Het plan en de begroting zijn hiermee aangenomen.
9. Aantal tuindiensten.
Stemming: Eerst wordt er gestemd over 7 tuindiensten: er zijn 9 stemmen voor en
9 stemmen tegen en twee onthoudingen. Niemand is voor 8 tuindiensten. Het
aantal tuindiensten blijft 6.
10.Moties van het bestuur.
Motie 1: Twee personen die ingeschreven staan op één adres mogen niet ieder een
tuin huren. Ook mag één persoon geen twee tuinen huren.
Discussie: Karin Krabbendam merkt op dat het niet met terugwerkende kracht kan
gelden, dat het dus alleen geldt voor nieuwe zaken. Vz: Dat klopt. Piet Stuurman
stelt voor een uitzondering te maken voor kinderen die op hetzelfde adres
ingeschreven staan als hun ouders.
Er wordt gestemd over de motie met die beperking dat de regel niet geldt voor
ouders en kinderen die op hetzelfde adres ingeschreven staan. Het gaat over
samenwonenden en echtelieden.
Stemming: 21 voor, niemand tegen. De motie is aangenomen.
Cor Kruisheer vraagt of er iets gedaan wordt aan bestaande situaties. Vz antwoordt
dat er situaties zijn die niet helder zijn maar in situaties waarin het volstrekt helder
is en iemand ooit toestemming heeft gekregen kunnen we niets doen.
Motie 2: 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 in Echoput 315), 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 op de wachtlijst staan, blijven in aanmerking komen voor
een tuin. Leden die in een randgemeente van Amsterdam wonen- anders dan
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 verhuisd moet u de
tuin opgeven.

Marije van Mierlo merkt op dat deze motie eigenlijk uit 2 moties bestaat. Het eerste
deel gaat over wie we wel en niet inschrijven, het tweede deel over hoe ver je mag
verhuizen van Amsterdam als je al een tuin hebt. Met het eerste deel van de motie
is zij het eens maar niet met het tweede omdat zij het niet terecht vindt dat als je
b.v. 15 jaar een tuin hebt en er veel energie in hebt gestoken, en je moet i.v.m. je
werk verhuizen naar een plaats b.v. 26 km van Amsterdam, dat je dan je tuin moet
opgeven.
Karin Krabbendam stelt een tekstaanpassing voor. Zij wil in de tekst scheiden wat
wel mag en wat niet mag, b.v. in aanmerking komen: ……..en niet aanmerking
komen ………. Verder stelt zij vast dat er situaties kunnen zijn waarbij iemand net
over de grens gaat wonen en afstand moet doen van zijn tuin. Vz: Het moet helder
zijn dat als mensen verhuizen buiten het gebied, zij dan afstand moeten doen van
hun tuin. Piet Stuurman: Het is altijd zo geweest dat je binnen een bepaalde straal
moest wonen, wil je een tuin krijgen, maar nooit dat als je verhuist dat je dan van
je tuin af moet. Nelie Kwekkeboom: Er staat in het reglement dat leden inwoners
zijn van Amsterdam of een randgemeente dus zodra je gaat verhuizen en niet meer
in Amsterdam of een randgemeente woont, ben je geen lid meer. Vz: Dat is een
interpretatie.
We splitsen de motie. We hebben motie 2a, daarin wordt beschreven wat
Amsterdam en omstreken is. En we hebben motie 2b, daarin wordt beschreven wat
er gebeurt als je buiten een straal van 25 km verhuist.
Stemming over motie 2a:
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
in Echoput 315).
19 voor, 3 tegen. Motie 2a is aangenomen.
7 voor, 13 tegen. Motie 2b is verworpen.

Stemming over motie 2b:
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. “
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.
De eigenaar van de bomen blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor mogelijke
schade zowel boven- als ondergronds.
Discussie: Vz: Het gaat om de betreffende buren, dus de buren die er last van
kunnen krijgen. Als die boom in een hoek van de tuin staat zijn dat maximaal drie
buren. Je hoeft het niet te vragen aan buren die op een andere plek aan jouw tuin
grenzen.
Bert Jansen merkt op dat als een boom 20 meter hoog wordt, dat dan iedereen er
uiteindelijk last van heeft. Dus daar moet je wel rekening mee houden met de
formulering.
Cor Kruisheer hoopt dat dit niet geldt voor bomen die aan of in het pad staan. Er
zijn diverse tuinen waar bomen langs het pad staan. Voor heggen gelden bepaalde
regels en maten en dat zijn geen bomen van 3 meter.) Vz: De motie gaat alleen
over bomen die binnen twee meter vanaf de grens met buren staan, en niet over
bomen langs een pad. Nelie Kwekkeboom: Als er bomen in heggen staan dan horen
ze daar niet te staan.
Stemming: 18 voor, niemand tegen. De motie is aangenomen.
Motie 4: Het bestuur stelt voor het tuinseizoen te laten eindigen op 1 oktober.
Stemming: 18 voor, niemand tegen. De motie is aangenomen.
Motie 5: In het tuinseizoen moeten alle hekken tussen 22.00 uur en 08.00 uur
worden afgesloten.
Discussie: sommige leden vinden het onverantwoord om de hekken ’s nachts dicht
te doen omdat ze vinden dat de ambulance of een dokter de tuin op moet kunnen
zonder dat iemand naar het hek hoeft te lopen, anderen vinden dat de hekken dicht
moeten i.v.m. risico op inbraak. Karin Krabbendam zegt dat bij Linnaeus iets is
waardoor de ambulance erin kan. Nelie Kwekkeboom antwoordt dat dit bij ons ook
zo is. Vz: De brandweer en de ambulance hebben een sleutel dus die kunnen er in.
Stemming: 9 voor, 11 tegen. De motie is verworpen.
11. Moties van Willemien Klarenberg.
Motie 6: Op het algemene gedeelte van de tuinvereniging is geen plaats voor een
zwembad. Eén van de families die het zwembad graag wil gebruiken zet dit in de
eigen tuin en laat daar andere kinderen ook spelen, belanghebbende ouders
kunnen dit gezamenlijk onderling regelen.
Discussie: Willemien Klarenberg licht toe dat zij deze motie heeft ingediend omdat
zij het niet veilig vindt dat kleine kinderen zonder toezicht in een zwembad spelen.
Piet Stuurman zegt dat het bestuur eindverantwoording draagt. Willemien wil eerst
uitzoeken of het klopt dat er gemeentelijke bepalingen zijn, bijvoorbeeld zoals René
Broekhoff zegt, de regel dat er bij een zwembad altijd toezicht moet zijn van
iemand die daarvoor gemachtigd is.
De motie is tot nader tijdstip ingetrokken.
Motie 7a: 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. 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.
De groep jongeren ontdoen de container van onveilig materiaal en maken deze
leefbaar (leeg en schoon). Zij schilderen hun hok aan de buitenkant. Zij beplanten
zelf de groenruimte en onderhouden dit ook.
Discussie: Cor Kruisheer vindt dat het gebouwtje tegen de vlakte moet omdat er
jeugd van de overzijde komt die dingen doet waarvan hij van zijn leven nooit heeft
durven dromen.
Mw. R. Kruisheer vindt dat er geen bosschages omheen moeten komen zodat je
kan zien wat er gebeurt.
Stemming: De motie is aangenomen met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Motie 7b: De activiteiten, genoemd in motie 7a, worden begeleid: de jongeren
gaan hier aan werken tijdens de tuindienst. 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 een dergelijke 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.
Discussie: Dorothé op den Kelder merkt op dat als de tuindienst niemand
beschikbaar heeft om het te begeleiden, dat in dat geval het niet kan worden
begeleid. Hierop biedt Roy van Slimming aan om het te begeleiden.
Stemming: De motie is aangenomen met 18 stemmen voor en 1 tegen.
12. Rondvraag.
Piet Stuurman: De waterwerkgroep verwijdert aan het eind van het seizoen de
kranen en de watermeters en dopt de leiding af. Er zijn tuinders die vragen of het
mogelijk is dat de waterwerkgroep hun kraan ’s winters laat zitten omdat dat
makkelijker is. In een recent geval was de leiding bevroren en nadat die ontdooid
was heeft hij wel twee dagen en nachten liggen spuiten. Dat kost de vereniging
veel geld. Daarom stel ik voor dat de waterwerkgroep alle kranen inneemt aan het
einde van het seizoen en dat de mensen aan het begin van het seizoen de kraan
weer terug krijgen. Vz: Het bestuur neemt dat punt mee.
Peter Lemmens: Twee mededelingen van financiële aard: 1) Het gas is duurder
geworden. Het kost nu E 20,50 per fles. 2) De sleutel van het toegangshek kost op
het ogenblik € 20,- per stuk.
Roy van Slimming: De mensen van de Jongeren Ontspanningscommissie (het
J.O.C.) zijn helemaal niet bekend. Ik wil dat weten omdat ik in het J.O.C. zit. Ik wil
graag dat op de achterkant van de Echoput komt te staan wie er in het J.O.C.
zitten. Vz: Goed idee.
Jopie Stuurman vraagt of iedereen even wil helpen met opruimen na de
vergadering.
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.
---

Nieuwe leden tuinvereniging
Tuin 85: José de Koning heeft haar plek gevonden op tuin 85.
Tuin 89: Rob en Evelien Bregman zijn eigenaar geworden van tuin 89 en
Tuin 94: Liesbeth van Amerongen is de nieuwe tuinder op tuin 94.
Allen van harte welkom op onze tuin, we wensen hen veel goede tuinjaren toe.
---

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
•
•
•
•

01 oktober 2005
1e zaterdag
1e zaterdag
diverse data

De najaarsledenvergadering van 14.00 uur tot 17.00 uur
van de maand: Gas- en oliehok van 11.00 tot 12.00 uur;
van de maand: Bestuurszitting: van 11.00 tot 12.00 uur
Zie hieronder speciale data voor ontspanning.

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 mei, juni, juli en augustus 2005 is voor het lopende
tuinseizoen een agenda gemaakt
14 mei Gezellige avond
21 mei Disco voor jong en oud
28 mei Spelletjesavond
4 juni Bingo
11 juni Dansavond
18 juni Karaoke
25 juni Gezellige avond
7 juli Amsterdamse avond
9 juli Bingo
16 juli Tropicana (cocktails)
23 juli Disco voor de kinderen
30 juli Spelletjesavond
6 aug Kantine open Pluslife Music
13 aug Bingo
14 aug Rommelmarkt
20 aug Gezellige avond
27 aug Playback Show (geeft u allen op)
Voor de kinderen is er alle woensdagen wat te doen
Kijk op het raam van de kantine
Namens de ontspanningscommissie een fijn tuinseizoen toegewenst met veel vertier.
---

“Tuinder zaait, tuinder oogst”
De rubriek waarin tuinders iets aanbieden/ vragen en/of commentaar
geven op gebeurtenissen in de tuinvereniging.

Reactie groenplan
Het inrichtingsplan, verschenen als bijlage van de Echoput, vind ik indrukwekkend.
Het is kennelijk met enthousiasme gemaakt, en zo te zien ook met kennis van
zaken. Ik wil dan ook graag mijn waardering uitspreken voor ieder die zich ervoor
heeft ingezet.

Vanzelfsprekend gaan uitvoering en onderhoud geld en tijd kosten.
Het lijkt mij een goed idee te investeren in enkele bijzondere bomen, struiken en
vaste planten. Met tijd, aan de andere kant, moesten we maar liever zo zuinig
mogelijk omspringen. Ik vind het namelijk zeer belangrijk dat het voor alle tuinders
mogelijk is om rustig aan te doen.
Op het oude terrein was de werkplichtbelasting veel lager, namelijk vier keer per
seizoen per tuin. Die toestand zou ik graag als streefdoel zien.
Wie meer tijd wil (en kan!) besteden, blijft daar natuurlijk vrij in.
De vergaderingen worden uit de aard van de zaak vooral gehouden door wie meer
tijd hebben. Daarom is het het eerlijkst om de wenselijke werkplichtbelasting niet in
vergadering, maar per schriftelijke enquête vast te stellen.
Met vriendelijke groeten: Lucas van der Put.
---

Test Home-plug en Frankrijk
Hallo tuinder,
Er is op de tuin een eerste test met Home-plug uitgevoerd. Hieronder een kort
verslag.

Er zijn twee leveranciers: Home-plug en een Franse leverancier.

De test loopt goed van de kantine tot op de kast bij tuinhuis 74 met Home-plug, dit
is een afstand van 230m! Kortom als je zelf thuis geen kabels wil trekken voor
Internet dan is dit een goed alternatief. Kosten per plug zijn ongeveer (ik dacht)
EUR 50.Daarna werkt het niet meer.
Omdat het Franse systeem duurder en geavanceerder is proberen we een
combinatie te maken. Het Franse systeem moet als het ware een snelweg vormen
en de homepluggen moeten de op en afritten vormen. Daarmee moet een grotere
afstand worden gehaald. Helaas lijkt het erop dat beide systemen niet goed
samenwerken. Wel kunnen we vanuit tuinhuis 68 de apparaten zien in de kantine.
Om die reden wordt contact opgenomen met de fransen om uit te zoeken hoe beide
samen kunnen gaan werken.
Omdat ik zelf aan de draden van de stroom kan zitten kunnen we iedereen die mee
wil doen op één en dezelfde fase zetten. Daarmee is het dan niet meer nodig om
een onderdeel te kopen dat het Internet signaal over de drie fasen verdeeld. Nadeel
is dan wel dat de mensen die Internet hebben vaak ook meer dan gemiddeld op de
tuin zitten en dus het piek vermogen per fase omhoog zal gaan. Als dit te veel is
kan het zijn dat we dit apparaat toch moeten aanschaffen. Bedenk dat er eigenlijk
dat er drie aparte stroomnetten zijn op de tuin. Iedereen is op een van de netten
aangesloten. Daarom moet voor een goede werking iedereen op hetzelfde net
zitten. Het is nu dus in principe al mogelijk dat twee tuinders (indien niet te ver uit
elkaar) welke op hetzelfde net zitten (maar dat kan ik regelen) onderling contact
maken door middel van de home-plug. Omdat contact met Internet betekent dat je
mogelijk ook onderling kan gaan bellen kunnen deze dus mogelijk ook onderling
gaan bellen (mits de snelheid maar hoog genoeg is die wordt gehaald).
Dan iets over de kosten. Die bestaan uit de instapkosten en maandelijkse kosten.
De maandelijkse kosten worden bepaald door het ADSL abonnement dat wordt
gedeeld door alle deelnemers. De instapkosten door de aanvraag kosten van ADSL
en de kosten voor de apparatuur. De kosten voor de apparatuur bestaan uit de
gemeenschappelijke kosten en de kosten welke nodig zijn voor elke afzonderlijke
aansluiting. Als we duidelijk krijgen dat het werkt kunnen we het plaatje verder
invullen. Daarbij geldt natuurlijk als er meer mensen meedoen dat het goedkoper
wordt. Dus bij 20 mensen wordt het een stuk goedkoper dan bij 5 mensen.
De testen worden voortgezet en als er meer nieuws is wordt dit bekend gemaakt.
Interesse in Internet op de tuin hebben op dit moment de volgende mensen:
1 = Peter Lemmens.
2 = Wim en Riet.
3 = Henny Vonk.
4 = Catharina van Bonsel.
5 = Erik Kollen
6 = u?
Met vriendelijke groet: René Kroon
---

Wie doet wat in 2005
Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Willemien Klarenberg
Cisca Ansem
Nelie Kwekkeboom a.i., tel: 020-6935494,
e-mail nelie.kwekkeboom@12move.nl
Ledenadministratie:René Broekhoff, tel: 020-6686359,
email: resuqu@hetnet.nl.
Kontaktpersoon: Roy van Slimming
tuincontrole

Tuincontrolecommissie:

Bouwcommissie:
Groencomissie
Groot Groen Overleg:

Maaigroep:

Roy van Slimming (kontaktpersoon), Jopie Stuurman
controleert het noorden, Marja van de Pol en Marieke
Bolhuis en Co Wils controleren het zuiden. Michiel
Huijsman is ad interim;
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;

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

Redactie Echoput:
Dokter:
Spoed: bel 112
Afmelden tuindienst

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
schriftelijk d.m.v. een briefje in de groene brievenbus bij
de hoofdingang of in de brievenbus aan de zijkant van
het verenigingsgebouw bij de ingang van de klussengroep t.n.v. de tuindienstleiding. In noodgevallen bellen
op zaterdagochtend vòòr 10.00 uur Roy van Slimming
bellen op: 06-53972759.

