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Redactioneel
Beste tuinders, er zijn weer bewogen maanden achter de rug voor medetuinders.
Lees de mededelingen van het bestuur.
Ik zou graag willen dat alle medetuinders ook hun bijdrage leverden in de
ECHOPUT. Het moet niet blijven bij de bestuursmededelingen en commissies! Een
voorbeeld daarvan is de inzending van het artikel van Riky van ’t Klooster over de
bestuurscultuur. Wellicht zijn er columnisten onder ons. Er is veel nieuws van de
Groencomissie en er zijn de jaarlijkse overzichten de penningmeester.
In verband met de afwisseling van de krant heeft deze keer Frits Woudstra de
voorkant gemaakt. Lucas is gevraagd ter afwisseling of foto’s of tekeningen te
maken. De redactie wenst iedereen een (penne)vruchtbaar tuinseizoen.

Redactie (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 in “Tuinder zaait, tuinder oogst”)

Sluitingsdatum kopij: donderdag 20 april 2006

Versturen naar emailadres:

pduker@planet.nl

Inhoudsopgave
DE ECHOPUT ............................................................................................ 1
Redactioneel .............................................................................................. 1
Sluitingsdatum kopij: donderdag 20 april 2006............................................... 1
Bestuursmededelingen ............................................................................ 2
Overlijden.................................................................................................. 3
Nieuwe tuinders.......................................................................................... 3
Snoeiafval.................................................................................................. 4
Tuinafval ................................................................................................... 4
Agenda jaarvergadering 25 maart 2006 .................................................. 4
Voorstel voor beter waterbeheer................................................................... 7
Begroting 2006 ...................................................................................... 10
Balans 2005 ........................................................................................... 12
Overzicht Inkomsten en Uitgaven 2005 ................................................ 13
Nieuws van de watermetergroep ........................................................... 14
Nieuws van de groencommissie............................................................. 14
Tuindienstleiding .......................................................................................14
Aantal tuindiensten en tuindiensttijden .........................................................14
Huishoudelijke mededelingen t.b.v. tuindienst...............................................15
Tuindienstwerkzaamheden 2006..................................................................15
Tuindienstprojecten ...................................................................................15
Tuindienstruimte en omstreken. ..................................................................15
Compostbakkenbeheerder ..........................................................................16
Tuindienstrooster 2006...............................................................................16
Belangrijke data en tijden 2006............................................................. 18
“Tuinder zaait, tuinder oogst” ............................................................... 18
Gevraagd: ................................................................................................18
Stemmen per volmacht en “liefde tot en kennis van de natuur…”.....................19
Wie doet wat in 2006............................................................................. 21

Bestuursmededelingen
Het bestuur heeft dringend nieuwe bestuursleden nodig. René Broekhoff gaat met
ingang van 26 maart uit het bestuur. Het bestuur bestaat dan nog maar uit 3
personen: Willemien Klarenberg, Cisca Ansem en Roy van Slimming. Dat is te
weinig. Het bestuur wil er graag drie mensen bij: een eerste secretaris, een tweede
secretaris en een algemeen bestuurslid. Wie komen het bestuur versterken? Graag
aanmelden voor 18 maart 2006 bij het bestuur.
Op 25 maart wordt de jaarvergadering gehouden in de kantine van 14.00 tot
16.00 uur. De agenda vindt u in deze Echoput.
In deze Echoput staan de nieuwe voorstellen die op de agenda staan van deze
vergadering. In Echoput 318 staan een aantal voorstellen die doorgeschoven zijn.
In het concept huishoudelijk reglement, dat bij iedereen in de brievenbus gedaan is
in de zomer van 2005, staan een aantal moties. (op pagina 16 en 17). Motie 15
staat nu op de agenda. Het is dus aan te raden om beide Echoputten en het
concept reglement van de zomer 2005 mee te nemen naar de vergadering. En ook
Echoput 319, want daar staat het verslag van de vorige vergadering in en dat staat
ook op de agenda.
•

•

De najaarsledenvergadering is op 28 oktober 2006.

•

Van de zomer krijgt iedereen weer een bijgewerkt huishoudelijk- en
tuinreglement in zijn brievenbus op de tuin.
Wie kan en wil een website maken voor de vereniging?
In de duikersgroep is een vacature. De groep bestaat nu uit Stefan
Zacharias en Bert Jansen. Het houdt in: het maandelijks schoonhouden van
zes à zeven duikers, ook in de winter. Het is zwaar werk. Het kost ongeveer
18 uur per jaar. Er staat vrijstelling van de tuindienst tegenover. De leden
van deze groep bepalen zelf wanneer ze het werk doen. Ze doen dat
onafhankelijk van elkaar.

•
•

Over de voorstellen van een aantal leden, zoals besproken in de ledenvergadering
van 1 oktober 2005, wordt verder nagedacht door deze leden in overleg met het
bestuur.

Overlijden
Op 17 januari 2006 is de heer M. Hoogkamer (tuin 42) overleden. Wij wensen zijn
vrouw Betty en zoon Marco veel sterkte met dit verlies.

Nieuwe tuinders

Geboorte
Marije van Mierlo en Chris van der Sluijs (tuin 49) hebben op 30 november 2005
een tweeling gekregen: Mees en Robin, twee jongetjes. Dewi heeft nu twee
broertjes. Wij wensen hen veel geluk.

Snoeiafval
De milieupolitie heeft geconstateerd dat er steeds meer snoeiafval in de bosjes
tussen het fietspad en het parkeerterrein aan de noordkant van onze tuin wordt
gestort. Groenvoorziening Driemond heeft bovendien opgemerkt dat ongeveer 15
boompjes daar zonder overleg met hen tot 1.50 m terug zijn gesnoeid. Het bestuur
zou graag willen weten of tuinders van onze vereniging hierbij betrokken zijn
geweest.

Tuinafval
Voor de goede orde:
Het is niet toegestaan tuinafval buiten het verenigingsterrein te storten.
Het is niet toegestaan om snoeiactiviteiten buiten ons terrein te verrichten.
Wie deze regels overtreedt, krijgt een boete.

Agenda jaarvergadering 25 maart 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening
Vaststellen van de agenda
Mededelingen
Notulen vorige ledenvergadering
Ingekomen post
Rapportage kascontrolecommissie, financieel jaarverslag, begroting voor
2006 en twee bestuursvoorstellen die betrekking hebben op de begroting
Procedurevoorstel (staat in deze Echoput).
Doorgeschoven redactionele motie: motie 16 in Echoput 318
Doorgeschoven niet-redactionele moties 15 (zie leesstuk over reglement d.d.
augustus 2005),17 en 18 (zie Echoput 318)
Moties die n.a.v. de discussie in de vorige ledenvergadering gewijzigd zijn: 3
en 13 (Deze twee moties staan in deze Echoput).
Voorstel over compost (staat in deze Echoput)
Motie n.a.v. de vorige ledenvergadering: over contactpersoon tuincontrole
(staat in deze Echoput).
Voorstel voor verbetering van watermeterbeheer (staat in deze Echoput).
Verkiezing van nieuwe bestuursleden, indien aangemeld.
Rondvraag
Sluiting

ad 8 en 9. Motie 15 over brievenbussen is door een vergissing op 1 oktober 2005
niet in stemming gebracht (zie leesstuk over reglement d.d. augustus 2005)
• motie 16 (zie Echoput 318) is een redactionele aanpassing
• motie 17 (zie Echoput 318) over het boetebeleid bij de tuincontrole
• motie 18 (zie Echoput 318) over het verkeer op de asfaltweg
ad 6 Bestuursvoorstel 1 met betrekking tot de begroting:
Ook voor het tuinjaar 2006 stelt het bestuur voor geen voorschot op de grondhuur
te vragen van de tuinders.
Motivering: Het is de verwachting van het bestuur dat we vanaf 2007 grondhuur
gaan betalen aan het stadsdeel. De reservering die tot nog toe is gemaakt lijkt
voldoende omdat het de verwachting is dat niet geheel met terugwerkende kracht
de grondhuur zal moeten worden betaald.
Gevraagd besluit: Akkoord gaan met het voorstel
ad 6 Bestuursvoorstel 2 met betrekking tot de begroting:
Het bestuur stelt voor met ingang van het tuinseizoen 2006 tuinders bij vertrek
geen grondhuur meer terug te geven en dus nieuwe tuinders zich niet meer voor
dat zelfde bedrag in te laten kopen in de reservering grondhuur.

Motivering: Het bestuur verwacht met ingang van 2007 dat er grondhuur betaald
moet gaan worden. Het bedrag dat betaald moet worden met terugwerkende kracht
wordt uit de reservering betaald. Als beide bedragen door een nieuwe tuinder moet
worden opgebracht betaald hij/zij feitelijk voor het genot dat de voorganger op die
tuin heeft genoten.
Gevraagd besluit: Akkoord gaan met het voorstel
ad 7 Procedurevoorstel van het bestuur:
Over moties, voorstellen en beleidsvoorstellen (zie huishoudelijk reglement artikel
17 t/m 20)
De afgelopen jaren is op iedere ledenvergadering een stroom moties en voorstellen
verwerkt. Hiermee zijn onze reglementen (huishoudelijk reglement, tuinreglement
en bouwreglement) stevig vernieuwd. Dit betekende echter ook dat na iedere
vergadering de reglementen moesten worden bijgewerkt. Het is nog al eens
gebeurd dat nieuw aangenomen regels bij nader inzien toch onduidelijk bleken te
zijn. Soms traden strijdigheden met andere regels op. Het gevolg was dan dat een
volgende ledenvergadering weer over hetzelfde punt gesproken moest worden en
dat er onduidelijkheid en misverstanden op de tuin over de regels ontstonden.
De ledenvergadering zelf kreeg soms een wat technisch karakter. We spreken vaker
met elkaar over een regel dan over de inhoudelijke ontwikkelingen op de tuin.
Het bestuur wil daarom een procedure voorstel doen om de stroom van voorstellen
wat te kanaliseren en te proberen meer met samenhangende beleidsvoorstellen te
gaan werken in de Algemene ledenvergaderingen.
Het doel hiervan is dat
1. Er op de ledenvergaderingen meer over algemeen inhoudelijke zaken wordt
gesproken.
2. Er minder aanpassingen van de reglementen nodig zijn.
3. Over inhoudelijke onderwerpen duidelijk richting wordt gekozen door de leden
van de vereniging.
NB. De begrippen moties en voorstellen zijn inwisselbaar. Meestal zijn dit tekstuele
voorstellen tot aanpassing of toevoeging van een artikel in een reglement.

Voorstel voor beleid:
1. Het bestuur wil waar mogelijk met beleidsvoorstellen gaan werken waarin
richtinggevende uitspraken worden gedaan.
2. In deze voorstellen wordt altijd de relatie gelegd met de reglementen en
artikelen waarbinnen het voorstel handelt. Een beleidsvoorstel geeft verder
aan waarover het stuk gaat. Wat de inhoud is van het voorstel en wat het
gevraagde besluit is door de ledenvergadering.
3. Als door het voorstel artikelen in de reglementen moeten worden aangepast is
dat een van de te nemen besluiten uit het beleidsstuk.
4. Het aangenomen voorstel blijft een zelfstandig document en wordt in een
besluitenregister opgenomen
5. Het bestuur zorgt waar nodig voor de aanpassing van de betreffende artikelen
in de reglementen.
6. De leden kunnen tijdens de maandelijkse bestuurszittingen het
besluitenregister inzien.
Voorstel voor de procedure:
In artikel 17 en 20 wordt een termijn van 30 dagen voor de datum van de ALV
genoemd voor het schriftelijk indienen van voorstellen bij het bestuur.
Het bestuur vindt dat de termijn te kort is en dat deze regel in de praktijk niet goed
werkt. Het bestuur stelt de volgende procedure voor:
A. Jaarlijks worden 2 data voor de algemene ledenvergadering vastgesteld. Een aan
het begin van het seizoen en een aan het eind van het seizoen. Dus eind maart en
eind oktober.
B. Leden kunnen tot 2,5 maand voor de ledenvergadering schriftelijk voorstellen
indienen bij het bestuur.
Het bestuur heeft dan 1 tot 2 bestuursvergaderingen de tijd om:
1. het voorstel onderling te bespreken
2. de indieners te spreken
3. het voorstel te voorzien van een bestuursadvies en/of de samenhang met
eerdere besluiten en regels te leggen.
4 het voorstel op te nemen in de agenda van de algemene ledenvergadering
C. Vervolgens is er een productietijd en de verzending van de Echoput van 14
dagen
D. Waarna de Echoput uiterlijk 14 dagen voor de datum van de Algemene
ledenvergadering in de bus ligt bij de leden. (zie art. 17 hh. Reglement)
Gevraagd Besluit:
1. Akkoord gaan met het voorstel.
2. Het bestuur op te dragen een besluitenregister in te stellen
3. De termijnen aan te passen in artikel 17 en 20 van het huishoudelijk reglement.
Motie 3 (zie leesstuk over reglement aug. 2005) is gewijzigd en luidt nu:
Bij artikel 3.3 toevoegen: “Het bestuur bemoeit zich niet met de
eigendomsrechten”. Als twee mensen samen eigenaar van een huisje en
tuininhoud zijn wordt dit vermeld in de ledenadministratie omdat het bestuur bij
verkoop wil weten wie de eigenaren zijn, maar dat heeft geen juridische waarde
omdat het begrip mede-eigenaar niet statutair is geregeld. De eigenaren moeten
het dus zelf laten vastleggen bij een notaris. Echtparen die in gemeenschap van
goederen getrouwd zijn, zijn automatisch mede-eigenaar.
Toelichting: Deze motie stond op de agenda van de vorige ledenvergadering maar
was niet duidelijk genoeg. (De discussie staat in Echoput 319, op pagina 7).
Gevraagd besluit: akkoord gaan met deze toevoeging in het huishoudelijk
reglement.
Motie 13 (zie leesstuk over reglement aug. 2005) is gewijzigd en luidt nu:
Voor bomen die binnen twee meter vanaf een pad staan gelden gewoon de regels
die gelden voor bomen die in uw tuin staan, waarbij het pad geldt als grens. Men
heeft dus wel toestemming nodig van de buren die aan de overkant van het pad
zitten, ook als daar bovendien nog een sloot of vijver tussen zit. Dit in verband met
ongewenste schaduw.

Zitten er tussen u en uw buren twee paden en een sloot (dat is het geval tussen de
twee zuidringen) dan geldt deze regel niet.
Toelichting: Deze motie stond op de agenda van de vorige ledenvergadering maar
verdiende wat aanscherping. ( De discussie staat in Echoput 319, op pagina 9).
Gevraagd besluit: akkoord gaan met deze toevoeging in het tuinreglement.
Motie voor een contactpersoon tuincontrole:
Het bestuur mag bepaalde werkzaamheden delegeren aan niet-bestuursleden. Dat
is vooral aan de orde als bepaalde werkzaamheden gedaan moeten worden waar
het bestuur door onderbezetting niet aan toekomt. Men kan hierbij denken aan
bijvoorbeeld de contactpersoon tuincontrole: dit is bij voorkeur een bestuurslid,
maar als het niet anders kan mag het ook een niet-bestuurslid zijn, die daarvoor
door het bestuur gevraagd wordt. Hij/ zij kan ad interim aangesteld worden en later
worden gekozen door de leden. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk.
Toelichting: In de vorige ledenvergadering werd er gezegd dat de contactpersoon
tuincontrole niet voorkomt in het reglement. Omdat het bestuur onderbezet is, is
het noodzakelijk dat sommige bestuurswerkzaamheden gedaan worden door nietbestuursleden.
Gevraagd besluit: akkoord gaan met deze motie.
___

Voorstel voor beter waterbeheer
Inleiding:
In de afgelopen jaren zijn er al diverse afspraken gemaakt over het waterbeheer op
de tuin. Die zijn nog niet bij elkaar gezet in een reglement. Het bestuur wil voor alle
duidelijkheid daarom een reglement maken.

Eerder gemaakte afspraken:
Het gehele jaar blijft de waterdruk op het leidingennet op de tuin aanwezig. Elk
tuinhuis kan het hele jaar over stromend water in zijn huis beschikken.
Elke tuinder is in principe het gehele jaar verantwoordelijk voor eigen hoofdkraan,
keerklep, meter en leidingen, vanaf grens algemeen terrein en tuin.
De hoofdkraan moet buiten het huisje geplaatst zijn, zodat bij lekkage de toevoer
naar het huisje van buiten af (ook door derden) afgesloten kan worden. De
watermeter en de keerkleppijltjes zijn van buiten af, afleesbaar.
De watermeter en keerklep moeten zodanig aan elkaar gekoppeld worden dat de
meter vooruit loopt. De pijlen op meter en keerklep wijzen in zelfde richting en zijn
van buitenaf samen afleesbaar.
Het is toegestaan om een watermeter, keerklep en hoofdkraan in een (droge) put
te plaatsen.
Tuinders die geen water willen in de winter, halen in het najaar zelf de meter en de
keerklep er af.
De waterbeheergroep helpt tuinders die in de winter geen water willen: zij halen de
hoofdkraan er af en doppen de leiding in het najaar af en koppelen de kraan /
meter en keerklep weer aan in het voorjaar. De tuinder bewaart zelf zijn meter/
keerklep en hoofdkraan vorstvrij.
In de praktijk zorgen bovengenoemde afspraken soms voor problemen.
Problemen met de huidige situatie op verschillende punten:
Misverstanden tussen tuinder en waterbeheergroep
De waterbeheergroep heeft niet nauwkeurig in beeld wie wel en wie niet over water
in de winter wil beschikken. Het vinden van een aangekoppelde meter bij een
huisje is een teken aan de waterbeheergroep om niet af te doppen.
Sommige tuinders lezen de Echoput niet en weten niet wanneer de
waterbeheerploeg langs komt om af te doppen of aan te sluiten. Tuinders die geen
water willen reageren te laat en de beheerploeg treft toch een meter aan van een
tuinder: Wil hij/ zij nu wel of geen water in de winter? En de tuinder zelf weet ook
niet meer waar hij/ zij aan toe is, komt de beheerploeg nog of niet meer? En wie is
nu verantwoordelijk?

Sommige tuinders die afgedopt willen worden, willen graag individuele afspraken
daarover maken met de beheerploeg, zodat zij zelf kunnen aangeven wanneer ze
wel en wanneer ze niet meer over water willen beschikken. Dat geeft extra werk
voor de waterbeheergroep.
Beheer meterstanden/ aflezen meterstanden
De waterbeheergroep komt ‘te laat’, de tuinder heeft de meter al weggehaald en
meegenomen naar huis. De meterstand kan niet meer worden afgelezen, dit geeft
extra werk voor de beheergroep.
Elke watermeter heeft een nummer. Als een meter stuk vriest staat de meterstand
stil. Het is nu niet duidelijk wie deze stand noteert. Dat is wel belangrijk want bij
het plaatsen van een nieuwe meter met een ander nummer is er ook een nieuwe
stand. Die stand heeft de waterbeheergroep ook nodig om het waterverbruik bij te
houden. Onnauwkeurig beheer van het waterverbruik heeft gevolgen voor de
geldpot van de vereniging!
Afdoppen en aankoppelen
Het afdopen en aankoppelen is arbeidsintensief (2 x per jaar doet de beheergroep
een ronde langs alle huisjes) Het afdoppen en aankoppelen wordt niet voor
iedereen op dezelfde dag gedaan. De beheergroep heeft daarvoor een aantal weken
nodig. Sommige tuinders hebben al wel hun meter en keerklep weggehaald maar
laten zoals het hoort de hoofdkraan zitten en tappen tot ze echt afgedopt zijn toch
even wat water bij de hoofdkraan. Het gaat dan om ‘onbemeterd’ water. Dit is
natuurlijk wel gemeten door de ‘opperhoofdmeter bij het hek’ en de vereniging
betaalt voor dit gebruik.
Lekkage: bemeterd/ onbemeterd water
Water in de winter is risicovol: leidingen, kranen, keerklep en meters kunnen stuk
vriezen en bij dooi gaan lekken.
De afgelopen jaren verloor de tuinvereniging water door vorstschade door
onzorgvuldig handelen van tuinders. Dat is weggelekt water dat wel gemeten is
door de hoofdmeter in de put bij het grote hek maar niet door een meter van een
tuinder is ‘bemeten’. Voor de kosten van dit ‘verlies’ draaien we in principe met zijn
allen op. Soms wordt er een grove schatting van het verlies gemaakt en betaalt de
tuinder dit.
Schade aan leidingen door afdoppen en aankoppelen
Bij het afdoppen en aankoppelen sluit de waterbeheergroep de hoofdkraan bij het
grote hek. Op die manier wordt waterverlies voorkomen. Er zijn tuinders die zelf
afdoppen en aansluiten, wanneer zij zelf willen. Zij kunnen de hoofdkraan bij het
hek niet dicht draaien maar wel door middel van het dubbelknakken van de leiding
de waterdruk weghalen. De waterleiding wordt daarmee wel beschadigd. De
vervorming bij de ‘knak’ kan later zorgen voor scheuren. Hierbij gaat het dus om de
toevoerleiding en die is van de vereniging. De vereniging draait dus op korte en
lange termijn op voor de kosten.
De afdopset moet zelf bewaard worden maar er zijn tuinders die deze dop in het
najaar kwijt zijn.
Schade aan hoofdkraan van tuinder
In de periode dat de leiding is afgedopt schroeft men er zelf de hoofdkraan ‘even’
op en tapt in de winter water zonder de meter te gebruiken. Bij dit aan- en
afschroeven van de kraan loopt zeker ‘onbemeterd’ water weg omdat er druk staat
op de leiding. Zoals eerder genoemd, knakken sommige tuinders hun leiding even
dubbel om dit verlies tegen te gaan maar beschadigen (scheuren/ vervormen)
daarmee uiteindelijk weer de leiding. Sommige tuinders vergeten hun kraan er
weer op tijd, voor een nieuwe vorstperiode, af te halen; deze kraan bevriest en
gaat bij dooi ‘onbemeterd’ lekken. De kosten daarvan komen onder andere voor de
vereniging.
Verkeerd plaatsen van meter en keerklep
Sommige tuinders plaatsen hun meter en keerklep niet goed waardoor de meter
terug draait en de meterstanden dus niet kloppen. Dit geeft extra werk voor de
waterbeheergroep

Niet nakomen van afspraken
Er is geen officiële boete regeling als een tuinder gemaakte afspraken niet na komt.
Wel is er sprake van een boete-afspraak: bij ‘onbemeterd’ weglopen van water door
eigen schuld wordt € 227,- in rekening gebracht.
Voorstellen om genoemde problemen op te lossen:
Voorstel 1:
We zitten alweer zoals vele tuinders in het eigen huis. Weg van de tuin(vereniging).
Besluit aan de algemene ledenvergadering (alv) van 25 maart 2006:
Akkoord gaan met dit voorstel
Voorstel 2
Elke tuinder is verantwoordelijk voor alle eventuele (vorst) schade aan leiding vanaf
grens algemeen terrein- tuin tot en met hoofdkraan/ watermeter en keerklep. Deze
verantwoordelijkheid vervalt als hoofdkraan, watermeter en keerklep (tijdens de
winterperiode ) in bezit zijn van en worden bewaard door de vereniging.
Gevraagd besluit aan alv maart 2006: Akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 3
Alle tuinders worden door de waterbeheergroep afgedopt in het najaar.
Uitzonderingen worden gedefinieerd in hierna volgende voorstellen.
Gevraagd besluit aan alv maart 2006: Akkoord gaan met dit voorstel
Voorstel 4:
Tuinders die in de winter water op de tuin willen, melden dit elk jaar opnieuw voor
1 oktober schriftelijk bij het bestuur.
Gevraagd besluit aan alv maart 2006: Akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 5
De vereniging draagt zorg voor het vorstvrij bewaren van watermeter, keerklep,
afdopset en hoofdkraan.
Gevraagd besluit aan alv maart 2006: Akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 6
De watermeter/ keerklep, afdopset en hoofdkraan worden bij het sluiten van het
waterseizoen door de waterbeheergroep ingenomen en vorstvrij bewaard door de
vereniging.
Gevraagd besluit aan alv maart 2006: Akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 7
Om de watermeterstanden nauwkeurig te bepalen wordt de stand aan het begin en
het eind van het waterseizoen afgelezen en genoteerd door de waterbeheergroep.
Gevraagd besluit aan alv maart 2006: Akkoord gaan met dit voorstel
Voorstel 8
Het is niet toegestaan hoofdkraan, keerklep, watermeter en afdopset mee naar huis
te nemen.
Gevraagd besluit aan alv maart 2006: Akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 9
Het is niet toegestaan de afdopping van de waterleiding zelf te verwijderen.
Voorstel 10
Bij een kapotte watermeter moet de reden daarvan en de meterstand van de
kapotte meter schriftelijk worden doorgegeven aan het bestuur.
Gevraagd besluit aan alv maart 2006: Akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 11
Een nieuwe meter kan worden aangevraagd bij het bestuur. De
watermeterbeheergroep deelt een nieuwe meter uit zodat het nummer en de
meterstand van deze nieuwe meter kan worden genoteerd.
Gevraagd besluit aan alv maart 2006: Akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 12
Tuinders die buiten het waterseizoen willen beschikken over water, treffen
permanente voorzieningen om vorstschade te voorkomen.
Gevraagd besluit aan alv maart 2006: Akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 13

De watermeterbeheergroep en bouwcommissie beoordelen samen bij tuinders (die
over water willen beschikken buiten het waterseizoen) of voorzieningen voor het
voorkomen van vorstschade voldoende zijn en adviseren het bestuur.
Voornemen: het bestuur streeft naar een heldere omschrijving van de
mogelijkheden en criteria voor beoordeling hiervoor. Dit komt later als voorstel in
de volgende ledenvergadering terug.
Voorstel 14
Bij het laten weglopen van onbemeterd water betaalt de tuinder standaard een
boete van €227,- tenzij de kosten van de weggestroomde hoeveelheid water hier
bovenuit komen. Is dat het geval dan wordt de boete verhoogd met de werkelijke
(of geschatte) kosten.
Gevraagd besluit aan alv maart 2006: Akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 15
Indien tuinders genoemde afspraken niet na komen wordt een boete regeling van
kracht.
Voornemen: het bestuur bekijkt of de huidige algemene boeteregeling ook geschikt
blijkt voor goed waterbeheer. Dit komt in de volgende ledenvergadering weer aan
de orde.
Gevraagd besluit aan alv maart 2006: Akkoord gaan met dit voorstel.
Namens het bestuur
Willemien Klarenberg
___

Begroting 2006
Omschrijving
contributie
administratiekosten
abonnementen
boetes
huur/verkoop kabel e.d
bijdrage verk.tuinen
ECHOPUT
NUON
Eneco/ elektra
Gem.reiniging
repres/vergad/tuindnst
onderhoud terrein
porto
bijdrage kantine
gas en olie
onderhoud machines
aanschaf gereedschap
aanschaf kl.materiaal
vorderingen op leden
rente opbrengst
Gem.Water bedrijf
verzekeringen
telefoon
aanleg tuincomplex
grondhuur voorschot
onvoorzien/reserve
Totaal

Inkomsten
€
20.000,00

€
€
€

Uitgaven
€
€

650,00
100,00

€
€
€
€
€
€
€

600,00
3.500,00
3.500,00
2.500,00
1.400,00
3.500,00
200,00

€
€
€

2.000,00
1.000,00
500,00

400,00
100,00
200,00

€

7.500,00

€
€

4.000,00
300,00

€
€
€
€

7.000,00
2.100,00
1.800,00
6.400,00

€

8.900,00

=============
€
58.700,00

€
2.300,00
€
7.500,00
€
250,00
€
5.000,00
€
8.900,00
€
15.300,00
=============
€
58.700,00

Toelichting begroting
abonnementen
NUON
Eneco
repr/vergad.tuindnst
onderhoud terrein
onderhoud machines
aanschaf gereedschap
vorderingen op leden
aanleg tuincomplex
grondhuur

administratiekosten worden hoger ivm veranderingen bij Postbank. Een
nieuw programma kost jaarlijks 100 euro
girotel en Kamer van.Koophandel
dit zijn de kosten in rekening gebracht voor het gebruik van het NUON-net
dit is het bedrag voor levering van stroom
kosten voor vergaderingen/ feestelijkheden/ medewerkers/ geboorte en
koffie/broodjes bij tuindnst en slootdagen
slootschonen/ reparatie aan waterleiding en/of riolering/ aankoop van
materiaal tbv tuin zoals zand / grind/ aarde
trekker / zitmaaier/ bosmaaiers enz.
vervanging van o.a. kolomboor en klein gereedschap
openstaande rekeningen (vooral elektra) van leden
beslist worden of dat jaar dit bedrag uitgetrokken wordt
in 2005 is dat niet begroot. De vergadering zal weer moeten beslissen of dit
wel of niet betaald moet worden

Toelichting balans Het totaal is de (boek)waarde van de VTV.
Materiele activa 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 ver.gebouw.
De elektra aansluiting is hieruit deels voorgeschoten.
Ivm te verwachten stijging van de gasprijs is extra ingekocht.
Een belangrijk deel van de openstaande elektra rekeningen is inmiddels voldaan.
In oktober is de kapitaalrekening omgezet in een rente meerrekening. Dat scheelt 1%.
Door vertrek van enkele leden is de openstaande schuld aanzienlijk verminderd.

Balans 2005
Materiele activa
verenigingsgebouw
elektranet
romneyloods/units
accuopladers
inventaris kantine/keuken
gereedschappen
motorgereedschappen

Kapitaal
€
170.984,75 in vastgelegde mat.activa
€
58.376,85 algemene reserve
€
500,00 resultaat verslagjaar
€
10,00
€
1.580,00
€
6.000,00
€
7.050,00
=============
€
244.501,60

Vorderingen/overl.posten
verzekering/grondh.
contributie
water
elektra gebruik
vorige jaren

Reserveringen
€
634,79 verenigingsgebouw
€
1.184,89 grondhuur
€
697,26 elektra verbruik
€
3.023,87
€
2.148,00
=============
€
7.688,81

Rekening courant leden
voorraad gas
voorraad olie
voorraad kantine
kantine Postbank
kantine plusrekening
sleutelvoorraad
saldo JOC
postzegels
kantine kas
voorraad watermeters

235.731,60
16.382,24
19.278,99

€
€
€

15.000,00
33.909,00
16.500,00

€
€
€
€
€

500,00
1.500,00
164,52
1.600,00
9.779,47

Schulden en overl.posten
€
1.373,50
€
250,00
€
550,10
€
2.853,59
€
1.057,55
€
40,00
€
1.509,86
€
29,00
€
248,10
€
373,00
=============
€
8.284,70

Liquide middelen
kasgeld
Postbank 4666700
Postbank 9272496
Postbank plusrekening

€
€
€
€

1.472,27
10.259,03
6.106,65
26,51

kapitaalrek.4666700

€

72.006,25

=============
€
89.870,71
Totaal generaal

€
€
€

€

350.345,82

afschrijving loods/units
sloten schonen
afschrijving voorraad kantine
elektra Eneco
schuld aan oud-leden

=============

€

350.345,82

Overzicht Inkomsten en Uitgaven
2005
Omschrijving
aanleg tuincomplex
abonnementen
ECHOPUT

Inkomsten

administratiekosten
secretaris/administratie
vergoeding reiskosten
porto
inschrijfgelden
telefoon
boetes

€

verkopen
bouwvergunningen
aflossing schuld oud leden
watermeters
elektrakabel
sleutels
verkoop romneyloods
bijdragen bij verkoop
bijdrage kantine
rente postbank
tuindienst / dinsdaggr.koft
representatie / vergader.
verzekering
onderhoud
terrein / sloten / water
ver.geb./ werkplaats/ units
machines/onderhoud
taxaties AVVN
aanschaf gereedschap
Gem. reiniging
NUON
elektra
contributie
olie en gas
ontvangen grondhuur 04/03
OGA restbetaling
verenigingsgebouw

180,50

€

34,00

€

417,50

€
€
€
€
€
€
€

120,00
2.800,00
207,00
54,00
80,00
200,00
400,00

€
€

4.000,00
1.599,52

€

5.921,22

€ 8.236,74
€ 20.193,00
€ 4.093,95
€ 1.014,90
€

€
€
€

530,63
143,13
176,89

€

232,37

€
€
€

691,25
567,45
7.229,77

€
€
€
€
€
€

3.301,87
1.660,99
2.313,29
176,80
1.510,91
2.452,20

€

6.478,64

€

4.276,26

7.113,00

==========
€ 56.665,33
saldo/ resultaat

Totaal

Uitgaven
€ 4.984,69
€
91,00
€
568,20

€ 56.665,33

==========
€ 37.386,34
€ 19.278,99
==========
€ 56.665,33

Nieuws van de watermetergroep
Meetmomenten van waterwerkgroep: Er moet nog minimaal 12 uur gemeten
worden op de tuin om voor elk apart stuk te bepalen hoeveel water er lekt en waar
precies. Dit om een indicatie te hebben van de plek met het grootste lek en daar als
eerste een zoekactie op te concentreren. De eerste metingen hebben uitgewezen
dat we op de zuidkant 43 m3 per jaar verliezen op meerdere plekken. Ook is een
lek gedicht in de meterput bij het verenigingsgebouw, maar dan wel na een meter.
Dat lek telt dus niet mee in het “niet-bemeterde” verbruik. Zegt het voort dat op de
meetmomenten de hoofdkraan van de waterleiding op je tuinhuis dicht moet en
dicht moet blijven. Als mensen dit niet willen wil René Kroon ze graag instrueren
om een twaalftal nachten te gaan meten. Er geldt immers: hoe langer de tijd hoe
beter de meting is. De meetmomenten zijn mogelijk in alle weekends. Er wordt aan
elke poort een papiertje opgehangen zodat duidelijk is dat er wordt gemeten!
___

Nieuws van de groencommissie
Tuindienstleiding
Het tuinseizoen voor 2006 staat weer voor de deur.
De tuindienstleiding bestaat dit jaar uit:
1. Riky van ’t Klooster. tuin 33
2. Catharina Bonsel. tuin 45
3. Dorothe op den Kelder. tuin 76
4. Roy Slimming. Tuin 9
Pjotr en Rob zijn gestopt. We willen hen nog hartelijk danken voor de inzet voor de
tuindienst de afgelopen jaren. Van Rob heb ik begrepen dat hij nog komt helpen
waar nodig. Geweldig!
Gelukkig hebben we twee nieuwe tuinders bereid gevonden om de tuindiensten
draaien te houden.
Dit zijn 5. Wies Annyas van tuin 56 en 6. Liesbeth van Amerongen. Tuin 94.
We hopen ook dit jaar weer op een gezellige samenwerking voor de tuindienst.

Aantal tuindiensten en tuindiensttijden
Dit jaar zijn er 6 tuindiensten en 1 schoonslootdag.
Vanaf 9.00 u is het verenigingsgebouw open en kunt u komen voor een kopje koffie
of thee. Om 9.30 starten we met de tuindienst werkzaamheden.
9.30 - 12.15 Tuindienst
Het in en aftekenen is dit jaar weer ingevoerd omdat met regelmaat een discussie
ontstaat van ik ben wel of niet geweest.
Intekenen tot 9.30 en aftekenen om 12.15. Na 9.30 kunt u zich niet meer
intekenen.
10.45 – 11.00 Pauze tuindienst
Opruimen materialen en einde tuindienst 12.15.
Mee te nemen: goede laarzen en werkhandschoenen.
Het tuindienstrooster treft u verderop aan in de Echoput.
De slootdag begint om 9.30 en eindigt om + 13.00 uur
Melden/afmelden
Kunt u een keer niet, dan kunt u dat doorgeven voor de desbetreffende tuindienst:
- via ene briefje: dit kunt u in de brievenbus bij de tuindienstdeur deponeren
- via een mail aan t.kelder@wanadoo.nl
- en in noodgevallen via de telefoon op zaterdag tussen 8.45 en 9.00 uur:
0294 -412153

Afmeldingen op een andere manier 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 ook besluit om iemand anders te vragen voor de
tuindienst, dat mag dat. De vervanger moet dan wel minimaal 16 jaar zijn en
tevens instaat en bereid om volwaardig mee te helpen.
De planning van het tuindienstrooster is gebaseerd op een evenredige verdeling
van tuinders over het tuinjaar. 6 tuindiensten per jaar verdeeld over het gehele
tuinseizoen.
Alleen in noodgevallen is het toegestaan met twee personen van dezelfde tuin op
dezelfde datum de tuindienstwerkzaamheden te verrichten.
Dit kan na toestemming van de tuindienstleiding. Als we dit principe niet hanteren
dan hebben we alleen tuinders in het voorjaar tijdens de tuindienst. De planning
van de tuinwerkzaamheden komt dan in het gedrang.

Huishoudelijke mededelingen t.b.v. tuindienst
-

in de kantine laarzen uit
voor aanvang en tijdens de pauze mag in de kantine niet worden gerookt
na afloop van de tuindienst de kantine weer veegschoon opleveren
na afloop van de tuindienst het gereedschap schoon inleveren
het eerste kopje koffie/thee vóór aanvang van de tuindienst is gratis. In de
pauze moet voor koffie/thee vooraf worden betaald.

Tuindienstwerkzaamheden 2006
Het inrichtingsplan van Marleen van Tilburg blijft het uitgangspunt voor de
tuindienstwerkzaamheden. We zullen bij haar informeren of zij ook een
visie/vlekkenplan op papier kan zetten voor de overige gedeeltes van de tuin zodat
een geheel onstaat.
Gepland in 2006 staat o.a. in ieder geval:
• het afmaken en onderhouden van de asfaltlus
• het maken van een zitje bij de hoofdentree met een goed publicatiebord.
• Het afmaken van de vlonder, bestrating.
• Het maken van een pergola voor het verenigingsgebouw t.b.v. zitplaatsen in
de schaduw
• Het onderhouden van borders.
• Het verwijderen van het teveel aan wilgen langs de waterkant.
• Het onderhouden van het vogelbos.
• Maken van meer takkenwallen.
• Het instellen van een snoeiploeg
Tuindienstprojecten
Projecten die op een zelf gekozen moment kunnen worden uitgevoerd zijn:
Kweektuin: Onderhouden van kweektuin bakken/paden/takkenwal.
Vrijhouden van onkruid en zaaien van zaden.
Aantal tuindiensten 2x 6 tuindiensten
Veldbloemen stuk nabij tuin 59:
Onderhoud en bijhouden van bloemenweide
Aantal tuindiensten: 2x 6 tuindiensten.
Bijhouden van Borders.
Onderhouden van een stuk border o.a. onkruidvrij houden, verwijderen dode
bloemen.
Aantal tuindiensten 6.
Tuindienstruimte en omstreken.
Onderhoud en reparatie tuindienstgereedschap, met regelmaat telling van het
tuindienstgereedschap/ onderhoud en inrichting van de tuindienstruimte

Aantal tuindiensten 3.
De tuindienstleiding houdt de uiteindelijke controle op de uitvoering van de
werkzaamheden
Compostbakkenbeheerder
Achter het verenigingsgebouw zijn een zestal bakken gemaakt. Deze worden nu
voor diverse zaken gebruikt behalve voor de compost. Dit willen we dit seizoen
gaan veranderen. De compostbakkenbeheerder zorgt voor coördinatie van een
verantwoorde compostverwerking in de bakken achter het verenigingsgebouw en
werkt mee om alles goed te laten verlopen. De werkzaamheden kunnen uitgevoerd
worden met de tuinders van de tuindienst.
Aantal tuindiensten 6.
Coördinatie en uitvoering taken etc. in overleg met de tuindienstleiding.
Heb je belangstelling voor één van bovenstaande projecten?? Neem dan contact op
met Dorothe op den Kelder tuin 76 of mail naar T.Kelder@wanadoo.nl
___

Tuindienstrooster 2006
NAAM

Schoonslootdagen
7 okt , 14 okt , 21 okt
Tuindienstleiding

Leden

Volkstuinvereniging
Frankendael

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rene Pattes
Hans Laan
Rob de Grundt
Marc Koperdraat
J. Schniedewind
Els Timmerman
Han Hofslot
Carla Timmerman
Roy Slimming
Rene Broekhof
J.H. van Meetelen
Ruud Stuurman
Pietie van Meetelen
Fred Beekman
Richard de Langen
Alice Klaver
Astrid van Stek
F. H. Mookhoek
John Land
Kathrine Manzke
Co Wils
Rob Brandsma
Ruud van t Hoenderdaal sr
Gerrit Veldhuis
Iwan van Haagen
Fred Makkinje
Marieke Bolhuis
Jojo Vittali
Herbert Clemens
Baat Seesola

Groep 1
18maart
8 april
20 mei
24 juni
29 juli
2 sept
Catharina

Groep 2
18maart
15 april
27 mei
1 juli
5 aug
9 sept
Wies

Groep 3
25 maart
22 april
3 juni
8 juli
12 aug
16 sept
Dorothe

Groep 4
25 maart
6 mei
10 juni
15 juli
19 aug
23 sept
Liesbeth

Groep 5
1april
13 mei
17 juni
22 juli
26 aug
30 sept
Riky

kantine
X
X

kantine

kantine

-

-

X
kantine

X
kantine

-

-

X
bestuur
X
bestuur
maai
kantine
maai
maai

bestuur

bestuur

bestuur

X
bestuur

bestuur
maai
Kantine
Maai
maai
X

bestuur
maai
kantine
Maai
maai

bestuur
maai
kantine
maai
maai

bestuur
maai
kantine
maai
maai

X
maai

maai

maai

tuincontr

tuincontr tuincontr

X
maai
tuincontr

maai
X
tuincontr
X

X
maai
tuincontr
maai

X
maai
maai
X
tuincontr tuincontr
maai
maai
X

maai

maai

tuincontr
maai

tuincontr
maai

X
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33
34
34
35
35
36
37
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74
75
75
76
77
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Tuindienstleiding
Riky van ’t Klooster
Marc Wessels
Rochien Padma
Kees Haafkens
Lydia Haafkens
Wil Vahlkamp
Franka.Viets
Paul Vahlenkamp
Hil Veldhuis
Guy Kilian
Michel Huijsman
Marijk Kuhbauch
B. Hoogkamer
Bianca Koevoets
J.J Kouwenhoven
Catharina Bonsel
Piet Stuurman
Marije van Mierlo
Henk Grobben
Cor Kruisheer
Pjotr van Vliet
Ruud van ’t Hoenderdaal jr.
Froukje Kastelein
Helma .Berris
Ernst Ritter
Wies Annays
Peter Lemmens
Danny Smiet
Karin Krabbendam
Annie BeekmanBorst
Nelie Kwekkeboom
Badda Beijne
Wim Beijne
Berthilde Zacharias
Bert Jansen
Bas van Horn
Riet Kemp
Marja van de Pol
Jan Coobs
Stanja Brodinova
Frits Woudstra
Willemien Klarenberg
Stefan Zacharias
Eric Kollen
Dorothe op den Kelder
M.S.J. M Gewin
Sasja Geuljans
Jaap Glebbeek
Lucas van der Put
Henny Vonk
Theo Boot
Margje van de Pol-Degener
Judith Holdert
Quirijn Jungcurt
Jose de Koning
Martin Jungcurt
Cisca Ansum
Kiky Heupers

Groep 1
18maart
8 april
20 mei
24 juni
29 juli
2 sept
Catharina

Groep 2
18maart
15 april
27 mei
1 juli
5 aug
9 sept
Wies

Groep 3
25 maart
22 april
3 juni
8 juli
12 aug
16 sept
Dorothe

Groep 4
25 maart
6 mei
10 juni
15 juli
19 aug
23 sept
Liesbeth

Groep 5
1april
13 mei
17 juni
22 juli
26 aug
30 sept
Riky
leiding

bouw
X
klus

bouw

X
X
bouw
klus
X
X

bouw

bouw

klus

klus

klus

X
tuincontr

X
tuincontr tuincontr

-

-

-

kantine

kantine

kantine

klus

klus

klus

kantine
leiding
Klus

kantine
X
X

kantine

kantine

X
Kantine

tuincontr
X
-

tuincontr
X 3water
kantine
klus
X
kantine

X
X
X
leiding
klus
maai
X
kantine
bestuur

klus
maai

klus
maai

klus
maai

klus
maai

kantine
bestuur

kantine
bestuur

kantine
bestuur

duikers

kantine
bestuur
X
X
duikers

duikers
X

duikers

duikers

tuincontrol

tuincont

tuincontr

X
tuincontr

waterco
bestuur
duikers
X

waterco
bestuur
duikers

waterco
bestuur
duikers

waterco
bestuur
duikers

leiding
X

-

-

X
waterco
bestuur
duikers

-

-

tuincontr
X

X
tuincontr
klus
X

tuincont
klus

tuincontr
klus

tuincontr
klus

X 2x vrij
tuincont
klus

X
X
X
bestuur
X

bestuur

bestuur

bestuur

X
bestuur
X
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Tuindienstleiding
Rob Bregman
Evelien Schel
Nolly Leuwsha
Marianne Kunne-Maasakker
Peter Düker
Liesbeth van Amerongen
Dick van Duin

89
89
90
91
92
94
96

Groep 1
18maart
8 april
20 mei
24 juni
29 juli
2 sept
Catharina

Groep 2
18maart
15 april
27 mei
1 juli
5 aug
9 sept
Wies
X

Groep 3
25 maart
22 april
3 juni
8 juli
12 aug
16 sept
Dorothe

Groep 4
25 maart
6 mei
10 juni
15 juli
19 aug
23 sept
Liesbeth

Groep 5
1april
13 mei
17 juni
22 juli
26 aug
30 sept
Riky

X
X
Redactie

Redactie

Redactie

Redactie
leiding

X
Redactie
X

Iedereen wordt verzocht zich zo veel mogelijk te houden aan bovengenoemde
planning. Een groep bestaande uit 10/11 personen is voor de leiding goed
werkbaar. De planning van de werkzaamheden worden daar op aangepast.
29 april geen tuindienst ivm koninginnedag.
7 oktober slootdag tuin 1-30
14 oktober slootdag tuin 31-60
21 oktober slootdag tuin 61-94
___

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 2006
•
•
•
•
•
•

april 2006
Opening seizoen 2006;
25 maart
Jaarvergadering in de kantine van 14.00 tot 16.00 uur;
28 oktober 2006
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;
Openingstijden kantine:
in het seizoen van 1 april tot 31 oktober:
Dinsdag+vrijdag 19.30- 00.00
Zaterdag
09.00- 01.00
Zondag
14.00- 17.00 (hangt af van het weer)

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

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

Gevraagd: in verband met duimblessure: iemand die mij een keer willen
helpen met het zwaardere werk bij het tuinieren. (spitten of snoeien, heg knippen,
schoffelen)
Aangeboden: een lekkere maaltijd, of oppassen op uw kind, administratieve
klussen.
Inlichtingen: José, van huisje 85. tel. 020-4635812
___

Stemmen per volmacht en “liefde tot en kennis van
de natuur…”
Wat hebben die twee dingen met elkaar te maken? Zo op het eerste gezicht niets,
maar het verband is er wel. Hoe kijken wij daar tegenaan?
In de vorige ledenvergadering (1 oktober 2005) stond de manier van besluiten
nemen in onze vereniging op de agenda. Het voorstel werd gedaan om per
volmacht te stemmen. In die vergadering heb ik onze voorstellen toegelicht. Enkele
leden hebben in de ledenvergadering een eerste reactie gegeven. De discussie
moet nog komen: in de vergadering hebben al wel enkele leden een eerste reactie
gegeven.
Ter plekke en in de voorstellen (zie nr… van de agenda in de Echoput 318… op
blz….) hebben wij ook aangegeven dat het belangrijk is om over zaken die ons
allemaal aangaan uitgebreid te praten en zorgvuldig alle voors en tegens af te
wegen. Welnu: de manier waarop wij als leden onze besluiten nemen is zo
ingrijpend voor ons tuinplezier, dat we daar uitgebreid de tijd voor moeten nemen.
Om de discussie op gang te krijgen eerst een reactie op de opmerkingen in de
vergadering:
a. “Stemmen per volmacht werkt fraude in de hand”
Als vereniging zijn we daar zelf bij: we kunnen dat waterdicht afregelen.
Bijvoorbeeld als volgt: je spreekt af dat ieder lid maximaal twee volmachten kan
inbrengen; Daarnaast kun je regelen hoe aanvraag en uitgifte van volmachten
moeten plaatsvinden.
b. “Stemmen per volmacht leidt tot stemmen ronselen en geeft onrust”
Als je goede afspraken maakt, krijgt ronselen geen kans. Het kan daarentegen een
discussie tussen tuinders onderling op gang brengen. En: Zou u uw volmacht
meegeven aan iemand waarvan je weet dat die een ander standpunt heeft over een
kwestie? Nee, toch?
Dus: waarom zou onze vereniging niet met volmachten kunnen werken, als zelfs bij
belangrijke verkiezingen als voor de Tweede Kamer en de Gemeenteraad het wél
mogelijk is.?
c. “Stemmen per volmacht maakt dat mensen helemaal niet meer op de
vergadering komen, terwijl “ik weet dat die mensen op dit moment lui in hun
tuin liggen”
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen niet op de vergadering
komen:
1.de sfeer in de vergaderingen
De manier waarop leden op elkaar reageren, wordt niet altijd als respectvol
ervaren. Er wordt dwars door de lopende vergadering van alles geroepen; sprekers
horen achter zich kwetsende of beledigende opmerkingen, die niet terzake zijn.
2. Waar gaan de vergaderingen over?
We zijn vooral bezig met nog meer regels te verzinnen in plaats van dat
vooropstaat waarom we een tuin hebben: om van te genieten. Natuurlijk zijn er bij
de start van een nieuw complex allerlei afspraken nodig. Maar gaan we daarin niet
te ver, en wat hebben die regels nog te maken met de doelen van onze tuin, die zo
mooi in de statuten staan? Waar komen we voor? Als de veiligheid en de doelen
van de statuten maar werkelijkheid worden, dan is het toch geregeld?
de machtsstrijd
3.De vergaderingen leiden tot een machtsstrijd door de vele regels die worden
bedacht: welk blok wint er? Onder de vele moties gaan dikwijls allerlei persoonlijke
belangen schuil. Een goede afweging, discussie en verband met liefde en kennis
van de natuur, de lust en het genot van het buiten zijn en het sociaal en
milieubewust tuinieren (statuten) zijn dikwijls ver te zoeken.
d. “De leden weten wanneer er een vergadering is; dat kunnen ze inplannen”
Niet iedereen kan zich op de geplande zaterdagen vrijmaken. Er zijn ook mensen
die dan moeten werken, of andere sociale verplichtingen hebben.

Wat kunnen we doen om de vergaderingen prettiger te maken?
1. Onderzoeken welke regels overbodig zijn, en welke regels niet passen bij de
doelstellingen van onze statuten
2. Een goede discussie laten plaatsvinden en zoveel mogelijk leden betrekken bij de
discussie.
Hoe?
a. de inhoud van de vergaderingen
Als je in plaats van de huidige gang van zaken (steeds meer regels op alle
bestaande regels om ieder persoonlijk belang af te dekken) uitgaat van de doelen
van onze vereniging, dan wordt de regelgeving gewoon doorzichtiger en
eenvoudiger. Het is - als iedereen op een respectvolle manier aan bod kan komen,
zonder vooroordelen) veel overzichtelijker waarom het gaat: de doelen van de
vereniging tellen en niet een onuitgesproken persoonlijk belang.
b. via enquêtes
Als het om belangrijke onderwerpen gaat kun je een enquête houden. Dan kunnen
alle leden worden gehoord. Dan kan er een goede discussie op gang komen, want
de leden hebben via de enquête al hun verschillende meningen kunnen uiten. Als
de tijd wordt genomen om daarna alle voor- en nadelen te bespreken, kun je een
goed besluit nemen. Dan ligt het ook meer in de lijn om vervolgens te stemmen
met volmachten.
c. de vorm van de vergaderingen
Naast een zorgvuldige discussie, en pas daarna, als alle voor- en nadelen duidelijk
zijn voor alle leden – dan pas een besluit nemen.
Verder: b.v. per ledenvergadering een onderwerp op de agenda zetten dat
informatief is, en daarvoor een spreker uitnodigen: b.v. hoe maak ik een goede
composthoop? Hoe krijg is veel vlinders en vogels op mijn tuin?
Stemmen per volmacht heeft dus wel iets te maken met “ de liefde en kennis van
de natuur ‘, maar ook met die andere doelstelling: “haar leden in de nabijheid van
hun stadswoning sociaal en milieubewust te laten tuinieren. En heeft dat ook niet
alles te maken met de sfeer op de tuin? Hoe open, communicatief en respectvol
gaan we met elkaar om? We kunnen nog heel veel van elkaar leren: de tuinders die
al zoveel jaren ervaring en kennis hebben; zij kunnen de jonkies van alles
vertellen. De jonkies misschien weer iets meer van de laatste trends op het gebied
bij het milieubewust tuinieren.
Op naar het Praethuys dus !!
En de vereniging gaat “de leden de nodige hulp bieden het doel te bereiken”
 Artikel 3c van onze onvolprezen statuten.
Allemaal samen dus; kan het nog mooier?
Riky van ’t Klooster
Namens de opstellers van de voorstellen van 1 oktober 05.
___
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Voorzitter:
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Algemeen lid:
Bouwcommissie:
Dorpsraad:
Duikersgroep:
EHBO:
Groencommissie:
Groot Groen Overleg:

Jongeren- en
ontspanningscommissie
Kantinebeheer:

Kascontrole:
Klussengroep:
Ledenadministratie:
Maaigroep:
Olie/gasvoorziening:
Postbezorging:
Redactie Echoput:
Tuincontrolecommissie:

Tuindienstleiding:
Watermeterbeheer:
Dokter:
Spoed: bel 112
Afmelden tuindienst

Willemien Klarenberg;
Cisca Ansem;
vacature;
vacature;
René Broekhoff;
vacature;
Roy van Slimming;
Fred Beekman en Kees Haafkens;
Henny Vonk;
Stephan Zacharias, Bert Jansen, vacature;
Hil Veldhuis (huisje 38);
Els Timmerman, Badda Beijne;
Riky van ‘t Klooster, Els Timmerman, Badda Beijne, Hans
Laan, Piet Stuurman, Danny Smiet, Ruud Stuurman,
Dorothé op den Kelder;
Rietje de Langen, Pietie van Meetelen, Roy van Slimming
en Jopie Stuurman
Cor Kruisheer, Banne Buikslootlaan 48, 1034 BC;
Amsterdam.020-6331097/06-28134962 cornelly@cs.com
Rob de Grundt (assistentie);
Carla Timmerman en René Kroon;
Piet Stuurman, Theo Boot, Peter Lemmens, G Vahlkamp;
Nelie Kwekkeboom;
Fred Beekman, Ruud Stuurman, Richard de Langen, John
Land, Iwan van Hagen, Marco Vitalli, Danny Smiet;
Piet Stuurman;
Wim Kuiper, Frits Woudstra;
Peter Düker, pduker@planet.nl;
Noord: Henny Vonk (contactpersoon a.i.), Jopie
Stuurman, Co Wills en Michiel Huijsman;
Zuid: Marja van de Pol en Marieke Bolhuis;
Dorothé op de Kelder, Catharina Bonsel, Riky van ’t
Klooster en Wies Annyas en Liesbeth van Amerongen;
E. Overman, Frits Woudstra en René Kroon;
Gezondheidscentrum Nellestein Liendenhof 14,
1108 HE, Amsterdam Telefoon: 020–6962020.
Een briefje in de groene brievenbus (hoofdingang) of in
de brievenbus klussengroep (zijkant verenigingsgebouw)
aan de tuindienstleiding. In noodgevallen bellen zaterdag
vòòr 10.00 u. Roy van Slimming 06-53972759.

Tuinders?: Vruchtbare samenwerkers of ijskonijnen?

