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Redactioneel
De ECHOPUT is gevuld met veel informatie. Dit keer is er weer veel kopij van het
bestuur. Maar daarnaast hebben de tuinders meer dan ooit tevoren hun eigen
inbreng in de ECHOPUT. Dat is een goed teken. De discussie leeft op de tuin en de
tuinders geven daar uiting aan. Hoe meer foto’s, meningen, discussiepunten,
advertenties en informatie hoe meer er een gevoel ontstaat van een
communicatiekanaal waar men uitwisselt en het eigen ei kwijt kan.
Belangrijk is de vaststelling van de status van de tuinders. Daartoe zijn op twee
plaatsen in de ECHOPUT notities, schema en tabellen opgenomen. U wordt
uitgenodigd dit na te kijken en eventueel te reageren. Gelukkig is er ook lichtere
kost en kan genoten worden van waar het in de tuin om gaat. Zie hiervoor de foto’s
van Hennie in de rubriek “Tuinder zaait, tuinder oogst”.

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 10 augustus 2006

Versturen naar emailadres:

pduker@planet.nl
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Bestuursmededelingen
Extra ledenvergadering….. zaterdag 2 september…komt u ook?
Er zijn nog wat onderwerpen op de agenda die het bestuur dit jaar met de leden wil
bespreken. We vrezen dat de gebruikelijke herfstvergadering ons daarvoor niet genoeg
tijd biedt en daarom heeft het bestuur dit jaar besloten een extra ledenvergadering uit te
schrijven.
Graag wil het bestuur alle tuinders uitnodigen voor het bijwonen van een extra algemene
ledenvergadering op zaterdag 2 september 2006: van 14.00 tot 16.00 uur in de kantine.
Op de agenda staat:
• Verslag ledenvergadering maart 2006 (Dit stuk is te vinden in deze echoput:juli
2006)
• Overzicht leden (Dit stuk is te vinden in deze echoput: juli 2006)
• Compostverwerking tuinvereniging/ individuele tuinders (voorstel zal te lezen zijn
in volgende echoput:augustus 2006) en eventuele aanschaf hakselaar,
• Geluidsoverlast (voorstel zal te lezen zijn in volgende echoput: augustus 2006)
• Waterbeheer in zomer en winter (voorstel zal te lezen zijn in volgende echoput:
2006)
• Paden (voorstel zal te lezen zijn in volgende echoput augustus 2006)
• Adoptiestukken beleid
• Reglementswijzigingen voor ledenadministratie, zie overzicht in deze echoput
• maaibeleid

Bestuur op vakantie
Het bestuur is gedurende de hele maand augustus niet aanwezig. Daarom is er geen
bestuurszitting in augustus.

Zet je motor bij het hek uit……. Let op: spelende kinderen!
Zoals u in deze Echoput kunt lezen, in het verslag van de laatste ledenvergadering
(maart 2006), is het niet langer toegestaan om met de auto, scooter of bromfiets op
onze asfalt weg te rijden tenzij het vervoer ‘tuingerelateerde’ zaken, bijvoorbeeld voor de
klussengroep of kantine of invalidenvervoer en hulpdiensten betreft.

Geluidsoverlast
De afgelopen weken kreeg het bestuur klachten over geluidsoverlast. Het bestuur voelt
er niets voor om als politieagent op te moeten treden. Daarom nog even de afspraken op
een rij (zie tuinreglement art 2 punt h, i, en j)
U mag geen geluidshinder veroorzaken voor uw buren door het gebruik van radio, tv of
muziekinstrumenten, door het houden van een lawaaierige barbecue en dergelijke.
Het is verboden om aggregaten te gebruiken, of andere machines of apparaten (op
benzine, diesel, gas, 220 V of 12 V) die geluid veroorzaken dat op een buurtuin te horen
is, behalve in het tuinseizoen op zaterdag tussen 9.30 en 18.00 uur en buiten het
tuinseizoen van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 18.00 uur. Het bestuur kan na
overleg met de betrokken buren toestemming tot een activiteit geven.
Op zondag mag u geen lawaaierige werkzaamheden verrichten, zoals timmeren,
grasmaaien, etc. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur toetstemming tot een
activiteit geven.
Mochten deze afspraken niet worden nagekomen, dan kunt u uw medetuinder daarop
aanspreken en het is een goed gebruik om als overlastgever excuses aan te bieden en de
werkzaamheden onmiddellijk te staken.
Het bestuur realiseert zich dat de afspraak om in het seizoen alleen op zaterdag van
10.00 – 18.00 uur machines te mogen gebruiken voor bijvoorbeeld het schuren van de
buitenkant van uw huisje, een probleem kan geven. U kunt aan het bestuur toestemming
vragen voor een tijdelijke ontheffing van de regel. U kunt daarvoor een briefje schrijven

aan het bestuur, waarin u uw plannen toelicht. Het bestuur kan u dan een omschreven
periode de gelegenheid geven om uw klus te klaren.
Een nieuw voorstel:
Het bestuur zal in de komende ledenvergadering (2 september a.s) voorstellen om de
huidige periode (buiten het seizoen, 1 oktober - 1 april) voor het werken met machines
die lawaai maken, te verruimen.

Droge paden
In de laatste Echoput (april - mei 2006) vond u een voorstel van het bestuur over de
toekomst van de paden op ons complex.
Voorstel: De huidige paden worden afgegraven en er wordt grit aangebracht. In de
toplaag worden stabilisatiematten gebruikt die aan elkaar vastliggen. Zo ontstaat een
stabiel middenpad dat goed berijdbaar en beloopbaar is. Aan de zijkanten van de paden
willen we de matten niet aanbrengen. Hierin groeit snel onkruid, dat kan zonder matten
gemakkelijk weggeschoffeld worden. Als er wat moet gebeuren aan het riool of de
duikers, dan kan het pad gemakkelijk afgegraven worden en na de werkzaamheden weer
hersteld worden. Tijdens en na veelvuldige regen krijgen we nooit meer een modderzooi
en onze tuinen kunnen beter afwateren.
Het bestuur wilde graag weten of een meerderheid van de leden zich kan vinden in deze
oplossing en vroeg hen middels een enquête formulier te reageren. Er zijn 16 reacties
binnen gekomen. Ook de klussengroep, de maaigroep en de tuindienstleiding hebben hun
mening gegeven op het voorstel van het bestuur. Er zijn voor en tegenstanders van het
voorstel. Maar een meerderheid van de tuinders heeft niet gereageerd. Wie zwijgt stemt
toe? Het bestuur beraadt zich op verdere stappen.

Nieuwe notulist: José de Koning
Jammer, maar echt waar. Nelie Kwekkeboom stopt met het notuleren van de algemene
ledenvergaderingen. Ze heeft dit altijd zeer contentieus gedaan. Applaus! Ze gaat José
de Koning tuin 85 inwerken om haar taak over te nemen. Gelukkig blijft Nelie wel andere
taken voor het bestuur verrichten zoals het bijhouden van ons archief.

Nieuwe reglementen
Hiep hiep hoera!
Nelie heeft bij alle tuinders weer een vernieuwd en tot juni 2006 bijgewerkt tuin- en
statuten en huishoudelijk reglement in de bus gestopt. Lees dit goed! Dan bent u op de
hoogte van de laatste wijzigingen. Mocht u niet zeker meer weten of iets nog wel of niet
langer is toegestaan, raadpleeg dan eerst de nieuwe reglementen voordat u naar het
bestuur toe stapt.

Tuincontrole: protest bij bestuur?
In ons reglement staat duidelijk dat bezwaren tegen de aanwijzingen van de
tuincontrolecommissie binnen 14 dagen schriftelijk kunnen worden ingediend bij het
bestuur.
Mocht u bezwaar hebben gemaakt en het bestuur een brief hebben geschreven, dan
betekent dit niet automatisch dat de boeteprocedure daarmee is opgeschort! U dient zich
te houden aan de aanwijzingen van de tuincontrole. U bent en blijft te allen tijde
verantwoordelijk voor het onderhouden van uw tuin en opstal volgens de reglementen.
Het bestuur kan pas na onderzoek van het gemaakte bezwaar aan u laten weten of uw
bezwaar al dan niet terecht is. Pas daarna kan dit gevolgen hebben voor boeteprocedures
en betalingen.

Fietsen parkeren op het pad
Ter herinnering: even een afspraak herhalen uit het tuinreglement, dat kan nooit kwaad.
Het is verboden om fietsen, brommers, motoren of auto’s op paden te parkeren. Dus ook
uw fiets staat voortaan op eigen tuin, want u helpt graag mee om ruimte te geven aan
andere tuinders en respecteert graag afspraken die we met zijn allen hebben gemaakt.

Internet op de tuin
Het kan bijna niet waar zijn: internetten op je tuinhuis. Nou inderdaad daarvoor is het
nog net iets te vroeg. Wel krijgt het verenigingsgebouw een eigen (langzame)
internetverbinding. En vandaar uit zal in de nabije toekomst een netwerk gaan draaien.
We houden u op de hoogte.

Werkzaamheden bestuur
Helaas bestaat het bestuur uit 3 personen waarvan 1 van ons vaak met ziekte te kampen
heeft. Het bestuurswerk komt daardoor neer op 2 paar schouders. Gelukkig hebben we
veel steun van derden zoals Nelie Kwekkeboom, Peter Lemmens, Eric Kollen, de
tuindienstleiding, het GGO en nog vele andere tuinders.
Cisca en ik zien geen mogelijkheid om naast alle andere klussen om de boel te laten
draaien, ook nog eens met een nieuw speerpunt te beginnen, zoals het overleg met onze
buren, de tuinvereniging Linnaeus of de toekomst van het voetbalveld. We willen dat
uitstellen tot misschien volgend jaar.
Op onze agenda staat voorlopig als eerste een goede administratie te maken van leden,
huurders, medehuurders, medebewoners en kinderen. Daarvoor is nu al een stuk
geschreven (in deze echoput) zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Daarbij zijn
ook voorstellen geformuleerd voor verandering in het reglement ter verduidelijking.
Daarbij is het nodig ook het huurcontract aan te passen.
Daarnaast vraagt het handhaven van afspraken door tuinders veel tijd, we ontvangen
regelmatig vragen en klachten van tuinders waar we een antwoord op moeten geven.
Er was onduidelijkheid in de werkwijze van de tuincontrole. Er is al een protocol voor de
tuincontrole en een protocol voor de bouwcommissie is in de maak. Ook een protocol
voor de waterwerkgroep, en een beleid voor het gebruik van water is ‘in de pijplijn’.
Het beleid rondom watergebruik komt op de extra ledenvergadering van zaterdag 2
september a.s. opnieuw aan de orde omdat we nog steeds last hebben van lekkages en
dus geld verspillen.
Met de redactie van de ECHOPUT is een werkprotocol al in grote lijnen geschetst.
Dit voorjaar heeft het bestuur zich gebogen over de vraag wat te doen met de
compostbakken op het terrein aan de rand van het voetbalveld. Zoals jullie weten is het
voorstel van het bestuur in samenspraak met Dorothé Op den Kelder nog niet aan de
orde geweest. Dit zal op een extra ledenvergadering op zaterdag 2 september op de
agenda staan. Het bestuur zal als voorbereiding op dit punt met Dorothé eventueel
indien noodzakelijk het bestaande voorstel aanpassen.
De plannen voor de compostbak kunnen tijdelijk van aard zijn zodat zij in de toekomst
geen belemmering vormen voor onderhandelingen met de gemeente.
Er zijn vragen over de aanschaf van een hakselaar om het onderhoud van individuele
tuinders en van de vereniging te vergemakkelijken. En daarmee de inhoud van de
compostbak te verbeteren. Het bestuur wil graag uitzoeken welke hakselaar het meest
geschikt is voor onze vereniging. Dit moet beschreven worden in een voorstel dat ook op
de extra ledenvergadering van 2 september a.s. op de agenda staat. Ook dit staat los
van samenwerking met Linnaeus of plannen met voetbalveld.

Er zijn actieve tuinders die op ‘lege‘ stukken grond een moestuin zijn begonnen of
adoptie stukken onder hun hoede hebben. In de praktijk blijkt dat afspraken niet bestaan
en als ze wel bestaan, niet nageleefd worden. Dit is het eerste punt waar het bestuur
zich nu mee gaat bemoeien. Er is een beleidsstuk in de maak waarin aan de
ledenvergadering wordt voorgesteld hoe het bestuur denkt dat met deze stukken grond
om moet worden gegaan. Dit beleidsstuk staat op de agenda van de algemene
ledenvergadering van 2 september.
Het lijkt er op dat in de afgelopen jaren ongemerkt enige veranderingen in het
maaibeleid hebben plaatst gevonden, het huidige beleid is al besproken met de
maaigroep, maar de vergelijking met de afspraken in de ledenvergadering neemt nog
even wat tijd. Het bestuur zal indien nodig een voorstel doen aan de ledenvergadering.
Ook dit punt komt terug op de eerst volgende ledenvergadering.
En als laatste van de rij werkzaamheden van het bestuur dit jaar zou ik willen noemen de
onderhandelingen met de gemeente over de aanleg van goede paden. Zoals jullie weten
is dit overleg opnieuw op de bestuursagenda gezet en als eerste stap is er een enquête,
een peiling onder de leden gehouden. Het bestuur heeft voor de uitwerking van de
plannen en de onderhandelingen met de gemeente de hulp ingeroepen van Peter
Lemmens en Eric Kollen en we beraden ons op de volgende te nemen stappen.
We willen eerst goede paden en daarna de situatie met het voetbalveld regelen.
Het lijkt het bestuur een goede zaak eerst deze genoemde agendapunten af te handelen
en daarna verder te gaan met onze toekomst: samenwerking met Linnaeus en
voetbalveld.

Diversen en ingekomen post:
Overlijden:
Op 29 mei 2006 is Lijda Wils-Plomp overleden (tuin 23). We wensen Co en hun dochter
Colinda veel sterkte met dit verlies.

Dankzegging
Ik wil iedereen die op de begrafenis is geweest van mijn lieve vrouw Leida bedanken en ook
voor het mooie bloemstuk die ik van de vereniging heb ontvangen.
Hartelijk bedankt
Co Wils Tuin 23.
Welkom nieuwe tuinders
Op tuin 10/12 verwelkomen wij Rob Oudejans en op tuin 83 mevrouw Mol en de heer
Derek Wilsch. We wensen ze veel plezier met hun nieuwe aanwinst.

___

Overzicht leden en medebewoners (10 juni 2006)
In het huishoudelijk reglement staat in het eerste hoofdstuk ‘lidmaatschap’ een aantal
begrippen vermeld die verwarring kunnen opleveren. Daarom wil het bestuur deze
begrippen op een rij zetten en definiëren. Bovendien is het van belang dat iedereen op
de tuin in de ledenadministratie goed vermeld staat en daarmee zijn positie heeft
vastgelegd. Vandaar een overzicht. We verzoeken u om het na te kijken en eventueel
aanvullende informatie te geven, zodat er later geen problemen kunnen ontstaan. Mocht
u vragen hebben dan kunt u daarvoor altijd bij ons terecht.
Dit overzicht is tot stand gekomen door het combineren van de gegevens die wij
aantroffen
a) in de inschrijfformulieren voor kandidaat-leden
b) in de huurcontracten
c) in de formulieren voor inschrijving van aspirant-leden
d) in de formulieren van de enquête van 2000 om de ledenadministratie bij te werken,
waarin gevraagd werd wie de eigenaar was en wie de mede-eigenaar was en wie de
overige vaste bewoners waren.
e) in de formulieren van de enquête van april 2005 waarin gevraagd werd wie de
medebewoners/ mede-eigenaren waren. De bedoeling van deze enquête was dat leden
medehuurders konden opgeven voordat de nieuwe regeling ten aanzien van
medehuurders van kracht werd (op 15 april 2005).
Het bestuur heeft een begrippenlijst opgesteld en een stroomschema waarin u uw positie
kunt aflezen. Daarnaast is een tabel gemaakt waarin de positie van alle tuinders is af te
lezen.
In de ledenvergadering van 25 maart 2006 is vastgesteld dat het bestuur zich niet
bemoeit met eigendomsrechten. Er is daarom geen onderscheid gemaakt tussen
medebewoners en mede-eigenaren. Het bestuur stelt voor het begrip mede-eigenaar te
schrappen uit het reglement.
U kunt dat voorstel lezen aan het eind van dit overzicht, samen met nog een aantal
voorstellen die betrekking hebben op de ledenadministratie.
Begrippen:
Kandidaat-lid

Lidmaatschap
Lid

Huurder van de tuin

Oorspronkelijke huurder
Aspirant-lid

is meerderjarig, is ingeschreven bij de vereniging,
heeft een eigen rangnummer maar is nog geen lid;
staat op de wachtlijst voor het huren van een tuin.
(geen tuindienst en geen stemrecht)
Heeft men als men als (aspirant)lid staat
ingeschreven bij de vereniging.
is meerderjarig, ingeschreven bij de vereniging,
heeft een eigen rangnummer, heeft een
huurcontract /inschrijfformulier en is
(mede)huurder van een tuin.
(doet tuindiensten, heeft stemrecht)
is een lid, ingeschreven bij de vereniging, heeft
eigen rangnummer; en huurt een tuin van de
vereniging en ondertekent het huurcontract.
(Doet tuindienst, heeft stemrecht)
staat als huurder vermeld in huurcontract.
is ingeschreven bij de vereniging, heeft een eigen
rangnummer, heeft een huurcontract en huurt een
tuin, maar is nog geen jaar lid. Hij kan gedurende
dat eerste jaar door het bestuur geroyeerd worden
zonder beroep op de ledenvergadering. Een

Medehuurder en lid

Medehuurder

Medehuurder ingeschreven na
15-4-05

Opvolgers
Medebewoner ingeschreven
voor 15-4-2005
Medebewoner ingeschreven
na 15-4-2005
Eigenaar
Inschrijven
(Toegekende)rangnummer

Gezamenlijk huren van een
tuin
Samen duurzaam een tuin
beheren

Samen deel zijn van de
vereniging
Tijdelijk huurcontract

Omzetten tijdelijk
huurcontract
Beëindiging tijdelijk
huurcontract bij vertrek

aspirant-lid komt nog niet in aanmerking voor een
bestuursfunctie. (Hij doet tuindienst en heeft
stemrecht).
is altijd (aspirant) lid. De medehuurder heeft een
hoger rangnummer dan de huurder, die immers
al kandidaat-lid was.
Twee of meer leden huren samen een tuin. De
medehuurders zijn lid van de vereniging, hebben elk
een eigen rangnummer, huren samen een tuin en
ondertekenen samen het huurcontract. Bij vertrek
van de andere leden blijft onder bepaalde
voorwaarden ( zie huishoudelijk reglement artikel
3.4.a,b,c) een medehuurder de huurder van de tuin.
(Medehuurders doen tuindiensten en hebben
stemrecht)
is een medehuurder van een tuin, die lid is geworden
na 15 april 2005, een eigen rangnummer heeft, die
een tijdelijk huurcontract heeft gesloten en pas na 3
jaar bij vertrek van de huurder het huurcontract kan
overnemen. (Medehuurder doet tuindienst en heeft
stemrecht)
zijn personen die huur overnemen
is geen lid, kan het huurcontract overnemen bij
vertrek van de oorspronkelijke huurder(geen
tuindienst, geen stemrecht).
heeft geen enkele status voor de vereniging. (geen
tuindienst, geen stemrecht).
heeft huisje en inboedel in eigendom, is huurder en
lid van de vereniging
invullen van inschrijfformulier bij aanmelding als
kandidaat lid
Bij inschrijving als (kandidaat-)lid wordt een
rangnummer gegeven. Ook wordt er een
rangnummer gegeven als een medebewoner lid wil
worden.
Doen personen die samen duurzaam een tuin
beheren
Gedurende minimaal 3 jaren zijn beiden huurder van
de tuin, zijn beiden lid, houden beiden de tuin in
overeenstemming met het reglement, doen beiden
tuindiensten of vervangend vrijwilligerswerk en
hebben beiden stemrecht in de ledenvergadering.
Dus na drie jaar kan men uit elkaar gaan, een eigen
tuin verwerven door middel van het eigen
rangnummer.
is gekoppeld aan de definitie van samen duurzaam
een tuin beheren.
contract dat ondertekend wordt door medehuurder
die zich heeft ingeschreven na 15 april 2005, die
samen met de oorspronkelijke huurder duurzaam
een tuin wil beheren.
een tijdelijk huurcontract kan na 3 jaar worden
omgezet in huurcontract voor onbepaalde tijd.
beëindiging tijdelijk huurcontract van medehuurder
als oorspronkelijke huurder vertrekt terwijl de drie
jaar nog niet om zijn.

Beëindiging tijdelijk
huurcontract medehuurder op
verzoek

beëindiging tijdelijke huurcontract als
oorspronkelijke huurder daar om vraagt.

Schema stemrecht / tuindienst
1. Bent u
(aspirant)lid?

ja

2. Hebt u een
tijdelijk
huurcontract
voor drie jaar?

nee

nee

U bent lid en
(mede)huurder
van een tuin. U
hebt stemrecht en
tuindienst.

ja

3. Bent u
medebewoner?

U bent medehuurder van
een tuin. U hebt stemrecht
en tuindienst en het recht
om het huurcontract over te
nemen na minimaal drie jaar
tuindienst..
nee

U hebt geen enkele
status

ja

4. Bent u voor
15 april 2005
als
medebewoner
ingeschreven?

nee

U hebt geen stemrecht en geen
tuindienst, maar u kunt bij vertrek van
het huidige lid het huurcontract
overnemen.

Toelichting bij de tabel:
Kinderen: Op de inschrijfformulieren voor kandidaat-leden en aspirant-leden kunnen
kinderen onder het kopje ’kinderen’ vermeld worden. In het huurcontract en op het
enquêteformulier van 2000 kunnen/ konden kinderen vermeld worden als ’vaste
bewoners’. In de enquête van 2005 is niet naar kinderen gevraagd.
Kinderen die op al deze formulieren voor 15-4-05 ingeschreven staan, worden
beschouwd als medebewoners, ook als ze zelf een tuin hebben. Kinderen die
ingeschreven zijn na 15-4-2005 gelden als medebewoners die na 15-4-05 ingeschreven
zijn.
Ingeschreven staan op twee tuinen is alleen mogelijk als men huurder van een tuin is en
medebewoner of mede-eigenaar van een andere tuin: Het is niet mogelijk om
(mede)huurder van twee tuinen te zijn (zie artikel 3.5 van het huishoudelijk reglement).
‘Afgevallen’ medebewoners: Medebewoners of mede-eigenaren die op de huurcontracten
of inschrijfformulieren voor kandidaat- of aspirant-leden staan, maar niet meer door de
leden zelf zijn ingevuld op de enquête van 2000 of van 2005, worden niet meer als
medebewoners of mede-eigenaren beschouwd, tenzij zij genoemd zijn in de categorie
“kinderen”.
Als men de enquête van 2000 niet heeft ingestuurd blijven de eventuele gegevens over
medebewoners op het huurcontract of inschrijfformulieren voor kandidaat-leden of
aspirant-leden staan.
Als men de enquête van 2005 niet heeft ingestuurd maar wel die van 2000 blijven de
eventuele gegevens over medebewoners van 2000 staan.
Als men beide enquêtes niet heeft ingestuurd blijven de eventuele gegevens over
medebewoners/ mede-eigenaren op het huurcontract of op inschrijfformulieren voor
kandidaat-leden of aspirant-leden staan.
Indien u onverhoopt een fout aantreft in dit overzicht (zie laatste bladzijden
ECHOPUT) of als u graag iets veranderd wil zien in uw gegevens, meldt u dit
dan s.v.p. schriftelijk aan het bestuur door een briefje in de brievenbus bij de
hoofdingang te doen.
Redactionele voorstellen:
Voorstel 1. Het woord ‘tijdelijk’ in tijdelijk medehuurder (artikel 3.3. en 3.5 van het
huishoudelijk reglement)wordt geschrapt.
Toelichting: Het bestuur vindt het woord ‘tijdelijk’ in deze combinatie verwarrend. Het
gaat hier om medehuurders die een tijdelijk huurcontract van drie jaar hebben. Het
bestuur vindt het duidelijker om ze gewoon medehuurders te noemen.
Gevraagd besluit: akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 2. In artikel 3.3 van het huishoudelijk reglement wordt ‘kan lid worden’
veranderd in: ‘wordt dan vervolgens lid’.
Toelichting: deze wijziging is nodig omdat er geen sprake is van een keuze. Zie artikel
3.2 huishoudelijk reglement.
Gevraagd besluit: akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 3a. In artikel 3 van het huishoudelijk reglement worden ‘lid A’ en ’B’ vervangen
door ‘huurder’ en ‘medehuurder’.
Toelichting: Het begrip ‘lid A’ is gevat in het begrip ‘huurder’. Het begrip ‘lid B’ is gevat in
het begrip ‘medehuurder’.
Gevraagd besluit: akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 3b.
Artikel 3.3 wordt strakker geformuleerd en wel als volgt:

‘Als een lid zijn tuin voortaan samen met een medehuurder duurzaam wil gaan beheren,
dan kan de medehuurder een tijdelijk huurcontract afsluiten met de vereniging. Hij wordt
dan medehuurder, hij wordt lid met een eigen rangnummer, met alle rechten en plichten
van het lidmaatschap. De medehuurder moet meerderjarig zijn, en inwoner van
Amsterdam of een randgemeente zoals bepaald in artikel 1 van het huishoudelijk
reglement. Beide leden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele boetes of schades
voor rekening van één van beiden’.
Gevraagd besluit: akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 4. De begrippen lid 1 en lid 2 in de huurcontracten worden veranderd in
huurder en medehuurder.
Toelichting: Het begrip ‘lid 1’ is gevat in het begrip ‘huurder’. Het begrip ‘lid 2’ is gevat in
het begrip ‘medehuurder’.
Gevraagd besluit: akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 5. Het begrip mede-eigenaar wordt uit het reglement gehaald. Alle zinnen die
verwijzen naar de mede-eigenaar worden geschrapt. (artikel 2, 3.3, 3.6, 22 en 26).
Toelichting: In de vergadering van 25 maart 2006 is vastgesteld dat het bestuur zich niet
bemoeit met eigendomsrecht.
Gevraagd besluit: akkoord gaan met dit voorstel.
Niet redactionele voorstellen:
Voorstel 1: Kinderen die nog niet geregistreerd zijn, kunnen nog tot 1 november 2006
geregistreerd worden om nog in de oude regeling te vallen, zodat ze het huurcontract
kunnen overnemen bij vertrek van de huidige huurder zonder een tijdelijk huurcontract
van drie jaar te hoeven tekenen en drie jaar tuindienst te moeten doen voordat ze het
huurcontract kunnen overnemen. Ze krijgen op het moment dat ze de huur overnemen,
hetzelfde rangnummer als hun ouders en op dat moment worden ze lid, als ze dat niet al
zijn.
Toelichting: Er is niet altijd bij de inschrijving van nieuwe leden gevraagd of ze hun
kinderen wilden inschrijven. Ook niet bij de inventarisatie van medebewoners van voor
15 april 2005.
Gevraagd besluit: akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 2: Medebewoners kunnen zowel op verzoek van de huurder als van de
medebewoner zelf uitgeschreven worden.
Voor het uitschrijven van medehuurders gelden de regels beschreven in de artikelen 3.
4.b en 3.4.c. van het huishoudelijk reglement.
Toelichting: De huurder is het aanspreekpunt voor de vereniging. Bovendien zijn
medebewoners soms vertrokken en niet te achterhalen voor de vereniging, terwijl de
huurder aangeeft dat die persoon allang geen medebewoner meer is.
Gevraagd besluit: akkoord gaan met dit voorstel.
Voorstel 3: Van leden die geen eigen rangnummer hebben, wordt bij uit elkaar gaan het
rangnummer gesplitst
Gevraagd besluit: akkoord gaan met dit voorstel.
Mededeling:
Ieder lid dat wordt ingeschreven sinds 15 april 2005 krijgt een eigen rangnummer.
Oproep
Bij onjuistheden in de namentabel achter in de ECHOPUT wordt u verzocht dit te melden
bij het bestuur.

Verslag algemene ledenvergadering van 25 maart 2006
Aanwezig aan de bestuurstafel: Cisca Ansem (penningmeester en dagvoorzitter),
Willemien Klarenberg (voorzitter), René Broekhof (algemeen bestuurslid), Roy van
Slimming (algemeen bestuurslid), Nelie Kwekkeboom (notulist/ geen bestuurslid).
Aantal aanwezige leden: bij aanvang van de vergadering 40, aan het einde van de
vergadering 47.
Afwezig met bericht: Helma Berris, Wies Annyas en Marieke Bolhuis.
1. Opening.
Cisca Ansem zit de vergadering voor en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen van de agenda
Er is veel misgegaan met de Echoput:
- Een aantal mensen hebben hem niet goed gekregen.
- In de Echoput zijn een aantal stukken niet verschenen die wel op de agenda
stonden of verminkt geraakt.
- Er is zelfs een geheel verkeerd stuk in terecht gekomen. De begroting die in de
Echoput staat is de verkeerde begroting, dat is niet de uiteindelijke versie. Bij
binnenkomst in de zaal hebben de leden de begroting die het wel moet zijn,
kunnen pakken.
- Agendapunt 11 is een voorstel over compost. Dat voorstel is niet in deze Echoput
verschenen. Inmiddels zijn er ook nog wat mogelijke alternatieven op dat voorstel
verschenen. Het bestuur wil dat agendapunt daarom nu laten vallen en in het
najaar laten terugkomen.
- Verder staat er een stuk in de Echoput over watermeterbeheer. Dat is agendapunt
13. Dat stuk is deels verminkt in de Echoput terecht gekomen. Bij het eerste
voorstel op pagina 9 van de Echoput moet staan: ‘Het waterseizoen omvat een
vaste periode. Het loopt elk jaar van 15 maart tot 31 oktober. Iedereen beschikt
dan over stromend water’. Dat is voorstel 1 binnen dit voorstel voor beter
water(meter)beheer.
Eric Kollen vindt het belangrijk om vast te stellen of de vergadering geldig is of niet. Als
mensen de stukken niet op tijd gehad hebben is deze vergadering eigenlijk niet geldig.
Cisca Ansem brengt in stemming of de aanwezigen vinden dat deze vergadering geldig
is. Stemming: 28 voor, 5 tegen. Er zijn 40 leden aanwezig. Besluit: de vergadering is
geldig.
Riky van ’t Klooster stelt voor om agendapunt 14, verkiezing van nieuwe bestuursleden,
na punt 6 te behandelen. Dit voorstel is aangenomen.
3. Mededelingen, Willemien Klarenberg:
1. Mathijs Hoogkamer, een oude tuinder van ons, is overleden. Ik denk dat het een
goed gebruik is om daarbij stil te staan. Ik wil jullie vragen om een moment stil te zijn
en aan hem te denken.
2. We willen de tuinders bedanken voor iedere gift aan de vereniging: tegels, haksel,
noem maar op.
3. Er is een dag geweest met commissies. Het bestuur heeft op die dag met alle
commissies gesproken. Dat was voor het bestuur heel inspirerend. Het bestuur wil alle
commissieleden daarvoor bedanken.
4. We zijn bezig te onderzoeken hoe we aan een eigen glasbak kunnen komen.
5. Ook met een plek voor de jongeren zijn we bezig.
6. Er is een vraag van de Groenvoorziening Driemond. Er zijn illegaal bomen omgehakt
bij de parkeerplaats aan de noordkant. Als mensen daar meer van weten wil het bestuur
dat graag horen.

7. Een deel van de parkeerplaats wordt vanaf 1 april door de afdeling Groenvoorziening
van de gemeente gebruikt. Het gaat om het deel dat tegen het fietspad aanzit.
Groenvoorziening heeft dat deel nodig.
4. Notulen vorige ledenvergadering( 1-10-2005)
De notulen van de ledenvergadering van 1 oktober 2005 staan in Echoput 319.
Aanvullingen:
Op pagina 5 bij agendapunt 6: Karin Krabbendam heeft tijdens de vergadering van 1
oktober 2005 een opmerking gemaakt die zij graag genotuleerd wil zien. Het is de
volgende opmerking: “Ik heb toestemming gekregen om glas in de glasbak van
Linnaeus te gooien”.
Bij punt 8, verkiezingen, wil Karin Krabbendam graag genotuleerd zien dat we het
erover hebben gehad dat er gestemd is over iets dat niet in het reglement voorkomt,
namelijk contactpersoon tuincontrole.
Catharina Bonsel heeft een aanvulling bij agendapunt 7, over ontspanningsruimte voor
jongeren: Ze vindt het belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor die plek vastgelegd
wordt. En dat er precies gekeken wordt wie ervan gebruik maakt. Het gaat om schade
en begeleiding en als er letsel is. Verder bij punt 8, verkiezingen, over de
contactpersoon tuincontrole, wil Catharina Bonsel opgenomen zien in de notulen, dat de
contactpersoon van de tuincontrolecommissie de lijsten inneemt, bekijkt aan wie boetes
gegeven moeten worden, en dat doorgeeft aan Peter Lemmens, dat dat dus bij één
persoon ligt. Bij onenigheid tussen contactpersoon en controleurs gaat de
contactpersoon naar het bestuur en schrijft de brieven aan leden.
Riky van ’t Klooster wil graag op pagina 6 bij punt 9- voorstel 1- toevoegen: ‘over
besluitvorming van de vereniging’.
De tweede wijziging die Riky van het Klooster aangebracht zou willen hebben is bij punt
9, derde alinea: tweede regel na ‘discussie’: ‘die klopt met de statuten en die ook
uitvoerbaar is’. En op pagina 6 na ‘voorstel 2’ wil zij toevoegen: “over de mogelijkheid
tot stemmen per volmacht”. En op pagina 6 na “dat leden”toevoegen: “nadat eerst een
informerende en meningsvormende discussie heeft plaatsgevonden”. En op pagina 7:
'Voorstel 3' aanvullen met: ‘’over besluiten nemen met een quorum, d.w.z. met een
minimum aantal leden”.
Met deze aanvullingen zijn de notulen van de vorige algemene ledenvergadering
goedgekeurd.
Riky van ’t Klooster wil graag naar aanleiding van de notulen iets zeggen. Het gaat over
het quorum. Bedoeld was dat het erom gaat, dat besluiten, die draagvlak hebben onder
de leden, zorgvuldig tot stand komen. Dat vindt zij onvoldoende uit de verf gekomen.
5. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
6. a). Rapportage kascontrolecommissie, b). Financieel jaarverslag, begroting
voor 2006 en c). twee bestuursvoorstellen die betrekking hebben op de
begroting
a). Bevindingen kascontrolecommissie ten aanzien van de jaarstukken 2005:
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. De kascontrolecommissie complimenteert de
penningmeester met de goede vastlegging van de onderliggende bewijslast van de
administratie. De kascontrolecommissie heeft nog een aantal adviezen ter verbetering:
1. De kantine zou meer met de kassa moeten werken om de dagopbrengst beter
vast te kunnen stellen. Daarbij moet vanzelfsprekend alles worden aangeslagen.
2. Indien tuinen met eventueel tuinhuisjes worden verkocht moet gebruik worden
gemaakt van een standaardformulier waarmee de overdracht kan worden
vastgelegd voor alle betrokken partijen (verkoper, koper en bestuur) die ook
moeten tekenen nadat alles compleet is afgehandeld.

3. Indien een huurder van een tuinhuisje om wat voor reden niet zelf betrokken is bij
de verkoop van zijn of haar tuin met eventueel tuinhuisje is het advies om het
complete bestuur te laten tekenen nadat alles compleet is afgehandeld.
Carla Timmerman voegt toe dat de kascontrolecommissie graag aan het eind van het
jaar een overzicht wil zien vanuit de ledenadministratie van de huisjes die verkocht zijn.
Het bestuur neemt de adviezen van de kascontrolecommissie over.
Het bestuur bedankt de administrateur, Peter Lemmens, voor het werk dat hij namens
het bestuur doet. Applaus.
b). Financieel jaarverslag:
Franka Viets: Het bestuur merkt zelf op dat de vorderingen op leden erg hoog zijn. Wat
gaan jullie daaraan doen? Waarom zijn jullie daar optimistisch over?
Cisca Ansem: Ten eerste hopen wij dat mensen hun gedrag verbeteren nu dit hier
besproken wordt. Ten tweede zijn met een aantal mensen regelingen getroffen om tot
afbetaling te komen. Peter Lemmens: er zijn een paar tuinders vertrokken die een hoge
schuld aan de vereniging hadden. Met de verkoop van hun huisjes worden hun schulden
afgelost. Het openstaande bedrag omvat ook veel rekeningen voor de elektra, die voor
31 december 2005 betaald moesten zijn. Veel daarvan is in de loop van januari alsnog
betaald.
Riky van ’t Klooster: Op de rekening 2005 staat bij Nuon en Eneco bij inkomsten een
hoger bedrag dan bij uitgaven. Hoe kan dit? Peter Lemmens: De inkomsten zijn de
bedragen die de leden aan de vereniging betaald hebben. Door de inspanningen van
René Kroon is de rekening ongeveer 2000 euro omlaag gegaan. Daarom zijn de uitgaven
lager dan de inkomsten. Applaus voor René Kroon.
Catharina Bonsel: Hoe is het bedrag van de Gemeentereiniging opgebouwd? Peter
Lemmens: Het bedrag dat hier staat is voor het legen en het huren van de containers.
Catharina Bonsel: Het bedrag voor verzekeringen is gigantisch. Peter Lemmens:
Daaronder valt onder andere een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur.
Eric Kollen: Op de balans staat een schuld aan oud-leden. Wat is dat? Peter Lemmens:
Dat is een huisje dat verkocht is, maar het openstaande of restbedrag is nog niet aan de
betrokken tuinder overgemaakt omdat we niet weten waar naar toe het overgemaakt
moet worden. De betreffende tuinder heeft op verzoeken nog niet gereageerd.
Begroting:
Eric Kollen: Jullie stellen voor dit jaar geen voorschot grondhuur te vragen aan de leden
maar het staat wel op de begroting als inkomsten en als uitgaven. Mijn tweede vraag is
of het klopt dat dit jaar ongeveer de helft van de contributie wordt toegevoegd aan de
reserve.
Cisca Ansem: Nee. De reserve is € 9.200,-. Dat hebben we overgehouden omdat er een
aantal mogelijke beslissingen zijn. Dat geld is dus nodig. We moeten bijvoorbeeld
bekijken of we wel of niet een hakselaar moeten kopen. Over grondhuur moeten we nog
een beslissing nemen. Daarom staat de grondhuur bij inkomsten en uitgaven.
Catharina Bonsel: We hebben veel middelen in kas. Ik stel voor om het geld op een
rekening van Triodos of ASN te zetten. Dat past meer bij de vereniging. En je krijgt 4 %
rente.
Peter Lemmens: Triodos en ASN zijn voor particulieren. Een vereniging kan daar geen
rekening openen. Cisca Ansem: Ik zal kijken wat daar mogelijk is.
c). Bestuursvoorstellen die betrekking hebben op de begroting:
Voorstel 1: Ook voor het tuinjaar 2006 stelt het bestuur voor geen voorschot op de
grondhuur te vragen van de tuinders.
Het bestuur verwacht dat we pas in 2007 grondhuur moeten gaan betalen en niet voor
de volle 100% met terugwerkende kracht.
De tuinders hebben € 181,- betaald als voorschot bij de verhuizing en daarna tweemaal €
100,-. Iedereen heeft dus € 381,- opgebouwd.
Stemming: 35 voor, 1 tegen. Het voorstel is aangenomen.

Voorstel 2: 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
datzelfde bedrag in te laten kopen in de reservering grondhuur.
Het bestuur vindt dat tuinders die vertrekken wel genoten hebben van de tuin en dat de
nu nieuw komende tuinders zich niet met al die terugwerkende kracht hoeven in te
kopen.
Stemming: 36 voor. Het voorstel is aangenomen met de volgende toevoeging:
Stel dat we hier gratis gaan zitten, dan storten we die € 381, die dan overblijft, terug
naar degenen die het betaald hebben.
Begroting 2006: 39 voor, 0 tegen. De begroting is aangenomen.
14.
Verkiezing van nieuwe bestuursleden, indien aangemeld.
Er hebben zich geen kandidaten gemeld, dus zijn er geen verkiezingen.
Cisca Ansem zegt dat het bestuur graag wil dat er mensen bij komen. Wat het bestuur
niet helpt, is dat allerlei mensen kleine deeltaakjes gaan doen. Want er zit nu al vrij veel
coördinatie in het bestuurswerk met alle clubs die we hier op de tuin hebben waar het
bestuur kontakten mee moeten onderhouden om een beeld te hebben wat daar gebeurt.
Als het bestuur ook nog deelstukjes van administratie bij mensen gaat neerleggen, houdt
het bestuur het niet meer bij wie wat doet, want het moet allemaal gecontroleerd
worden. Daarom wil het bestuur dat er mensen zijn die het bestuur willen komen
versterken en ook de verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Dat is wat het bestuur
doet: de verantwoordelijkheid nemen voor het wel en wee van de vereniging. Dat
betekent ook dat je op je nek wil nemen dat af en toe mensen tegen je lopen te katten
en ook dat mensen ja complimentjes geven. Dat is wat je moet willen als je als
bestuurslid wil gaan optreden. Dat betekent af en toe ook ruzies tussen mensen
beslechten. Het heeft dus verschillende kanten.
Eric Kollen voegt toe dat hij het inconsequent vindt, dat de leden die nu voorstellen om
administratief werk van het bestuur uit te besteden aan niet-bestuursleden, dezelfden
zijn die ertegen zijn dat de contactpersoon van de tuincontrolecommissie niet in het
bestuur zit. Terwijl dat gezien kan worden als puur uitvoerend werk omdat het reglement
door de leden is vastgesteld. De contactpersoon van de tuincontrolecommissie zorgt
ervoor dat het beleid dat door de leden is afgesproken, uitgevoerd wordt.
7.
Procedurevoorstel
Riky van ’t Klooster heeft een opmerking over iets in het voorstel op pagina 5 (Echoput
320) een na laatste regel. Daar staat dat het bestuur voorstelt om moties en voorstellen
inwisselbaar te laten zijn. Ze wil dat met klem afraden. Er zitten juridische consequenties
aan vast. Voorstellen zijn echte voorstellen, een wijziging op een voorstel ook, een motie
is gewoon een verklaring. Die hoef je niet op te volgen. Een motie van wantrouwen kan
je ook naast je neerleggen. Het zijn verschillende begrippen. Guy Kilian: Het grote
verschil is dat moties dingen zijn die gebonden zijn aan wat er in een vergadering
gebeurt. Bij een voorstel is het essentieel dat je van te voren weet welk voorstel er komt.
Karin Krabbendam heeft twee tekstuele dingen. Ze mist het woord ‘statuten’ in punt 2.
Bovendien moet in punt 2 achter ‘gaat’, de punt veranderd worden in een komma. Haar
derde opmerking is een redactionele wijziging van punt 3: Ze denkt dat dat veranderd
kan worden in: ‘Het kan zijn dat door het voorstel artikelen in de reglementen moeten
worden aangepast. Dit is dan een te nemen besluit uit het beleidsstuk’.
Ze heeft ook een vraag: Bij punt 6 staat dat we het besluitenregister kunnen inzien. Ze
vraagt of dat betekent dat we geen besluiten meer op papier krijgen. Cisca Ansem geeft
als antwoord dat de leden altijd besluiten als verslag in de notulen krijgen. Karin
Krabbendam heeft verder nog een opmerking over punt 3 onder B: het bestuursadvies,
daar heeft ze erg veel moeite mee. Ze vindt het niet prettig om als volwassen tuinder
een advies van het bestuur te krijgen. Ze vraagt of anderen het met haar eens zijn. Er
wordt alom ‘nee’ geroepen.
Catharina Bonsel vraagt wat de diepere achtergrond van dit voorstel is.

Cisca Ansem: Dit voorstel dient een paar doelen. Het voorstel dient om in ieder geval
meer samenhang te brengen in de stukken. Het dient er ook toe om meer vanuit een
onderwerp zaken aan de orde te stellen in de vergadering, zoals het stuk over het
waterbeleid, om in zijn geheel te kijken hoe we daarmee omgaan. Het voorstel dient er
ook toe om met elkaar een afspraak te maken hoe we in de tijd tot voorstellen komen
zodat we elkaar dus niet voortdurend overvallen met stukken waar men dan ad hoc op
moet reageren. Bovendien dient het voorstel er toe om een manier te krijgen waarop we
het willen vastleggen. Dat is dat besluitenregister.
Catharina Bonsel vraagt of Cisca Ansem een voorbeeld wil geven.
Cisca Ansem: Vandaag hebben we een beleidsstuk op de agenda staan over het
waterbeheer. Als we dat stuk vaststellen en de voorstellen die daarin staan aannemen
dan wel niet aannemen, dan hebben we daar dus een compleet verhaal en dat komt in
het besluitenregister. We hadden vandaag een stuk over compostering op de agenda
staan. Dat stuk hebben we van de agenda gehaald omdat het niet in de Echoput is
verschenen. Maar dat is een tweede voorbeeld. Er is een stuk over adoptiestukken in de
maak om daarvoor het beleid goed in samenhang te brengen. Dat is het derde voorbeeld
van een stuk wat uiteindelijk in het besluitenregister terecht komt.
Catharina Bonsel: Ik heb een vraag over die twee en halve maand. Ligt het dan twee
maal twee en een halve maand, dus vijf maanden in het jaar, stil?
Cisca Ansem: Nee, natuurlijk niet. Als jij een beleidsvoorstel wil doen, en we hebben op
25 maart een vergadering, dan willen we er dus met elkaar over praten in januari. En
niet, wat er nu is, dat je een maand voor de ledenvergadering met een voorstel komt.
Dat werkt in de praktijk niet. We willen die termijn gewoon langer hebben om ordentelijk
met elkaar te kunnen wisselen.
Eric Kollen stelt dat we wel kunnen gaan stemmen. Het gaat concreet om de wijziging
van een maand naar twee en een halve maand. Voor de andere dingen hoeft het bestuur
geen toestemming te hebben.
Cisca Ansem: We gaan naar de tweede ronde.
Riky van ’t Klooster: Ik zou graag willen aanhaken op de doelen die je schetst. Ik mis in
dit voorstel dat de leden voor een draagvlak de tijd nodig hebben: geïnformeerd worden,
meningsvorming, zodat het niet alleen van boven naar beneden gaat maar dat er ook
aandacht is om onder de leden een draagvlak te krijgen. Ik vind het belangrijk dat dat
ook genoemd wordt.
Cisca Ansem: Dat zou een volgend voorstel zijn. Dat is niet wat hierin geregeld wordt.
Dat gaan we nu niet regelen.
Karin Krabbendam: Ik vind het goed dat het bestuur met dit voorstel komt. Ik begrijp
dat het bestuur tijd nodig heeft om met elkaar voorstellen door te praten. Wat ik wil
vragen is: als het bestuur over bepaalde onderwerpen een visie aan het uitdenken is, kan
het dan kenbaar gemaakt worden zodat we mee kunnen denken? Cisca Ansem: Ja.
Stemming: 33 voor, 0 tegen, 3 onthoudingen. Het voorstel is aangenomen.
10.Moties die n.a.v. de discussie in de vorige ledenvergadering gewijzigd zijn: 3
en 13.
Motie 3 luidt: bij artikel 3.3. in het huishoudelijk reglement toevoegen: ‘Overigens
bemoeit het bestuur zich niet met eigendomsrechten’.
Stemming: 38 voor, 0 tegen, 6 onthoudingen.
Motie 13 luidt: 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.
Catharina Bonsel merkt op dat wat zij in de vorige ledenvergadering gezegd heeft dat ze
graag zou willen dat er een relatie wordt gelegd tussen de hoogte van de boom en de

afstand tot de buurtuin. Haar opmerking zou verwerkt worden in de motie en dat is niet
gebeurd. Cisca Ansem stelt aanvankelijk voor dat de motie dan het beste in de volgende
ledenvergadering terug kan komen, maar Eric Kollen vraagt of deze motie dan ieder half
jaar blijft terugkomen en stelt vervolgens voor de motie wel in stemming te brengen. Het
voorstel van Eric Kollen vindt bijval met applaus. De motie wordt in stemming gebracht.
Stemming: 31 voor, 5 tegen, 6 onthoudingen. De motie is aangenomen.
8. Doorgeschoven redactionele motie: motie 16 (zie Echoput 318)
Motie 16 luidt: 1) Het kopje boven artikel 21 te veranderen in: Huurovereenkomst en
eigendomsoverdracht.
2) Artikel 22 en 25 samen te voegen onder het kopje: Overdacht en taxatie opstallen en
tuin.
3) Artikel 26 naar voren te halen: voor taxatie, verborgen gebreken en inboedel, na
artikel 21, 22 en 25 (samengevoegd).
Reden:
In de kopjes boven de artikelen 21, 22 en 26 komt het woord verkoop voor. Artikel 26
gaat voornamelijk over verkoop, artikel 21 gaat voornamelijk over de huurovereenkomst,
artikel 22 gaat voornamelijk over de taxatie van de opstal(len). De artikelen 21, 22 en 26
horen dus bij elkaar maar er zitten drie artikelen tussen. Daarom wil het bestuur artikel
26 naar voren halen en artikel 21 en 22 andere namen geven die de lading beter dekken.
De motie is met algemene stemmen aangenomen.
9. Doorgeschoven niet-redactionele moties 15, 17 en 18
Motie 15 luidt: Regel 1c van het tuinreglement aanpassen: De brievenbus moet dicht zijn
zodat de post beschermd is tegen regen en wind. Op de brievenbus moet niet alleen een
nummer staan maar ook een naam.
Stemming: 36 voor. De motie is aangenomen.
Motie 17 luidt: In de boeteprocedure staat dat voor elk punt dat niet in orde is een boete
gegeven wordt. Roy van Slimming stelt voor dat de procedure veranderd wordt en dat er
één boete gegeven wordt voor alle punten waarop een tuin niet aan het reglement
voldoet.
Stemming: 23 voor, 15 tegen, 6 onthoudingen. De motie is aangenomen.
Motie 18 luidt: Afsluiting van de asfaltweg voor brommers, auto’s en andere
gemotoriseerde voertuigen. Aanvulling: behalve voor invalidenvoertuigen, hulpdiensten
en aan de vereniging gerelateerde activiteiten.
Stemming: 30 voor, 11 tegen, 4 onthoudingen. De motie is aangenomen.
De afsluiting geldt het hele jaar. Er is sociale controle. Tuinders worden verzocht elkaar
erop aan te spreken. Voor het wegbrengen van grof vuil kan men ontheffing van deze
regel vragen aan het bestuur.
13.
Voorstel voor verbetering van waterbeheer
In de Echoput staat een voorstel over waterbeheer van het bestuur. In deze vergadering
kan men reacties geven. In het najaar gaan we erover verder en dan volgen besluiten.
Willemien Klarenberg licht toe dat er nu geen reglement voor het water is en dat zij en
René Kroon gekeken hebben wat we eraan kunnen doen. Dit is een voorstel. Dat wil niet
zeggen dat dit het enige is wat mogelijk is. Ze hebben het opgeschreven om een
discussie te hebben.
Reacties eerste ronde:
Marc Koperdraat: Voorstel 5 en 6 zijn min of meer hetzelfde.
Guy Kilian: Ik vind het een stuk dienstverlening. Ik vind het fantastisch.
Gerrit Veldhuis: Ik vind het belachelijk om mijn watermeter er af te halen. Het wordt van
hogerhand bepaald wanneer ik van de tuin af moet in de herfst. Ik heb twee kleine

kinderen. Als het water er af is moet ik naar huis. Toen we hier naartoe verhuisden wilde
ik een ton meenemen en die vorstvrij maken. Maar toen werd er gezegd dat dat niet
mocht want er moest een kastje komen. Ik heb toen een kastje gemaakt en nu moet het
weer in een ton. Dit voorstel werkt niet.
Eric Kollen: Ik ben het nooit met Gerrit eens, maar nu wel.
Cisca Ansem: Het probleem zit hem er in dat je hem er niet meer zelf af mag halen. Daar
gaat het om.
René Kroon: Iedereen doet maar wat. Het gevolg is dat iedereen zijn eigen regels maakt.
Piet Stuurman: Ik ben er tegen dat René Kroon en Frits Woudstra uitmaken wanneer ik
op de tuin ben. Er is de afgelopen winter een stroomstoring geweest. Als die meters hier
liggen zijn ze kapot na een stroomstoring. Wie gaat dat betalen? Het bestuur van mijn
centen. Ik neem mijn watermeter liever mee naar huis. Daar ligt hij in de linnenkast, dan
kan er niks mis gaan.
Peter Lemmens: Ik sluit me aan bij Piet Stuurman. Deze winter is de stroom een keer
uitgevallen. Als alle meters hier blijven met een elektrisch kacheltje erbij kan het dus mis
gaan. Ik wil zelf verantwoordelijk blijven. Ik doe hem niet 60 centimeter onder de grond.
Karin Krabbendam: Kunnen er twee rondes komen van er op doen en er af halen?
Misschien is er een handjevol, dat wil dat de watermeter er bij hun drie weken later
afgaat dan bij de meerderheid.
Henk Grobben: Als er een mooi naseizoen is, wil iedereen dat.
Cisca Ansem: Karin zoekt naar een tussenoplossing.
Frits Woudstra: Die tussenoplossing is er nu al. We zijn veel tijd kwijt met al die mensen
die willen dat we voor hen een uitzondering maken. Het is omslachtig.
Catharina Bonsel: Ik wil de makers van het stuk een compliment geven. Een put lijkt de
beste oplossing. Als de helft het doet ben je van de helft van het werk af. Ik vind niet dat
iedereen een put moet nemen. Het moet op vrijwillige basis zijn maar het helpt volgens
mij al heel veel als je het op vrijwillige basis doet.
Eric Kollen: Ik vind het grillig. Zes jaar geleden mocht het niet.
Badda Beijne: Ik stel voor dat aan het eind van het seizoen op twee zaterdagen tuinders
zelf hun meter er af halen en laten zien aan de waterwerkgroep. Wie het niet kan krijgt
hulp.
Willemien Klarenberg: Dat zouden we kunnen combineren met de slootschoondagen.
René Kroon: Dan is de hele dag het water er af. Als ik een uur het water er af haal komt
iedereen klagen bij mij.
Frits Woudstra: Ik vind het prettig als mensen de watermeter mee naar huis nemen. Ik
wil die verantwoordelijkheid niet. Ik heb genoeg verantwoordelijkheden in mijn privéleven. Het gaat niet slecht zoals het nu gaat.
René Kroon: Ten eerste: als je de meter rechtop zet kan hij niet bevriezen. Ten tweede:
de putten voldoen prima. Ze kosten ongeveer 270 euro. Willemien heeft er een en
Franka Viets en Kees Haafkens. Bij ‘Ons Buiten’ hebben ze het voor de hele tuin gedaan.
Ze hebben geen lekkende watermeters meer in de winter. Ten derde: Ik heb gezocht
naar lekken. We verliezen ongeveer 200 kubieke meter per jaar. Er zijn nog twee lekken:
een bij tuin 27 en een bij tuin 77 en 79. Op de zuidring lekt er ongeveer 40 kubieke
meter per jaar. Dat betekent dat we toch moeten rekenen op standaard lekkages. Het is
ongeveer honderd kuub.
Peter Lemmens: Het kost 20.000 euro. Het is kapitaalvernietiging.
René Kroon: Waar haal je dat vandaan?
Peter Lemmens: Het is anderhalve euro per kubieke meter.
René Kroon: Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Als we de watermeters
vervangen dan gaat de lekkage in het leidingstelsel gewoon door. Alleen als je het water
helemaal afsluit in de winter heb je in de winter geen waterverlies.
15.
Rondvraag
Marc Koperdraat: Waarom moet de watermeter weg als je hem in een put doet? René
Kroon: Omdat de keerklep niet in de put kan. Het is een complete set.

Dorothé op den Kelder: Kan er een derde ledenvergadering per jaar komen? Ik vind twee
vergaderingen erg krap. Cisca Ansem: Wij nemen het mee. Ik zie een aantal mensen
knikken. Misschien moeten we dat gewoon doen.
Bert Jansen: Ik heb hier een boek met een prachtige luchtfoto van ons complex. Die foto
kan je bestellen voor ongeveer 25 euro. Misschien is het een goed idee dat de vereniging
dat doet.
Rob Brandsma: Er ligt op sommige plekken roze gruis op de paden. Dat is erg vervelend
voor kinderen (en volwassenen) die vallen. Kan het weg? Cisca Ansem: De huidige paden
voldoen niet. We zijn al jaren bezig te proberen het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam
zover te krijgen dat we een adequate oplossing krijgen voor de paden. Er zijn
proefstukken gemaakt met verschillende typen oplossingen. De oplossing die er nu ligt is
niet geweldig. Ook dit is een punt waarvan we in ieder geval de ambitie hebben om dit
jaar uit te komen, om met een definitieve oplossing voor de paden te komen.
Catharina Bonsel: Voor de vorige ledenvergadering zijn stukken opgenomen over
tuincontrole. Die zijn niet behandeld. Voor deze vergadering stond het ook op de agenda
en het is weer niet aan de orde gekomen. Vorig jaar was, wat betreft tuincontrole, een
bedroevend seizoen. We gaan een nieuw seizoen in terwijl er niets beter geregeld is.
Graag dit punt in de nabije toekomst hoge prioriteit geven om diepgaand over te
discussiëren.
Cisca Ansem: Het is de bedoeling dat in de volgende Echoput de werkafspraken over de
tuincontrole opgenomen worden. Dan weet iedereen heel helder wat het beleid is.
Rob de Grundt: Ik vind dat Catharina, Riky en Karin wel in het bestuur kunnen.
Henk Grobben: Ik wil wel een website maken voor de vereniging maar dan heb ik wel
materiaal nodig. Cisca Ansem: Kom s.v.p. naar de zitting op 1 april of die maand erna.
Marije van Mierlo: Ik wil graag weten hoe het staat met het zwembadje. Ik ben in
november bevallen van een tweeling en wil hierbij de vereniging bedanken voor het
cadeautje dat ik van Nelie namens de vereniging heb gekregen, twee leuke pakjes.
René Kroon: Ik heb foto’s van de slootschoondagen op een website gezet voor iedereen.
Men kan ze vinden op www.gmail.com, inloggen met tuin.frankendael en password is
driemond. Men kan allemaal foto’s ophalen in de inbox. Foto’s die hier gemaakt zijn zal ik
er te zijner tijd ook in zetten. Als je foto’s hebt kan je die er in dumpen.
Cisca Ansem: Ik wil René Broekhof bedanken voor zijn activiteiten in het bestuur. Hij
heeft heel wat jaren in het bestuur gezeten maar moet er nu echt mee ophouden.
Daarvoor hebben we als dank een bloemetje voor hem.
René wordt door de leden bedankt met applaus.
Cisca Ansem: En verder deel ik mee dat per 1 april de gasflessen 24 euro per stuk gaan
kosten en de olie is nu al 1,10 euro per liter.
16.
Sluiting
Cisca Ansem sluit de vergadering en wenst iedereen een heel goed tuinseizoen.
Ook Cisca Ansem wordt door de leden bedankt met een applaus.
Tuinders die op en aanmerkingen hebben op het verslag worden vriendelijk verzocht
deze nu al in te leveren bij het bestuur. Dit voorkomt dat het veel tijd tijdens de
ledenvergadering vraagt.
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Belangrijke data en tijden 2006
•
•
•
•

•

2 september
28 oktober 2006
1e zaterdag
1e zaterdag

Extra ledenvergadering
Najaarsledenvergadering;
van de maand: Gas- en oliehok van 11.00 tot 12.00 uur;
van de maand: Bestuurszitting: van 11.00 tot 12.00 uur;

Openingstijden In het seizoen van 1 april tot 31 oktober:
kantine

Dinsdag+vrijdag 19.30- 00.00
Zaterdag
09.00- 01.00
Zondag
14.00- 17.00 (hangt af van het weer)
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“Tuinder zaait, tuinder oogst”
De rubriek waarin tuinders iets aanbieden/ vragen en/of
commentaar geven op gebeurtenissen in de tuinvereniging.

Beloning voor illegaal storten?
In de Echoput van April/Mei staat een artikel van Lucas van der Put over het illegaal
dumpen van tuinafval.
Uiteraard is het niet de bedoeling dat we ons tuinafval ergens anders op het complex
dumpen. Het is ook niet nodig, Takken kunnen op de takkenwal en de rest op de
algemene composthoop.
Het allerbeste is natuurlijk een mooie composthoop op eigen tuin, maak twee hopen, is
er één bak vol, dan doorgaan met de tweede. Na een jaartje word je beloond met
heerlijke verse geurende aarde.
Als extra heb je ook kans dat een egeltje zijn nestje in jouw composthoop maakt. Kortom
alleen maar voordelen.
Dat is ook het voorstel van Lucas, beplanten met stekken van vlier, wilg, els, bramen
alles groeit goed op de composthoop. Ook pompoen of courgette doen het prima, neemt
wel veel ruimte in.
Laat maar groeien die brandnetels, schrijft Lucas, een gepaste straf voor tuinders die zo
slecht tegen rommel kunnen dat ze het ergens anders dumpen. Maar brandnetels, wil ik
even waarschuwen, zijn verboden op ons tuincomplex. Ik heb vorig jaar voor drie stuks
bijna een bekeuring gekregen.
Mocht je toch een brandnetel in je tuin tegenkomen, trek er thee van heel gezond en net
zo lekker als muntthee.
Nolly Leuwsha
___

Advertentie
Aangeboden: Butagas keukengeiser Bosch voor tuinhuisje, woonboot, enz. Nieuw in
doos. 95 euro (namens een kennis)
Gratis af te halen: kleine butagasgeiser, ooit gekocht, nooit aangesloten, nu
overcompleet. (namens mijzelf)
Karin Krabbendam, huisje 59/61
___

Foto: Hennie Vonk

Een bijdrage aan de discussie over de paden
In de ECHOPUT van april/mei hield het Bestuur een enquête over grit als vervanging voor
de afdeklaag, die nu op de paden ligt. De uitslag is nog niet bekend. Hebben we ook een
volledig beeld van alle voor – en nadelen van grit, naast die al in de laatste ECHOPUT
staan? Als er een keuze gemaakt moet worden, weten we dan waar we ja of nee tegen
zeggen? Hieronder willen we een bijdrage leveren aan de meningsvorming.
Wat zijn de voordelen?
• Betere drainage
• Je kunt gemakkelijk bij (water-) leidingen
• Prijs eerste laag is goedkoper dan sommige andere soorten afdeklagen
• Het ziet er aardig uit.
Wat zijn de nadelen?
• Het fietsen en lopen met bijvoorbeeld kinder- en kruiwagens, rolstoel enz. is
zwaar. Vooral de mensen die ver van een ingang zitten hebben daar last van.
Stabiliteitsmatten verminderen het probleem, maar het blijft (veel) zwaarder dan
het huidige pad. Kortom: de tuin wordt moeilijker toegankelijk
• De kans op slippen en vallen met de fiets neemt toe, zoals nu al op de
proefstukken blijkt.
• Als iemand valt (ouderen, kinderen etc) is het letsel anders van aard door de
puntigheid en scherpte van de steentjes. Wie is verantwoordelijk voor letsel en
schade? Welke verantwoordelijkheden heeft de Vereniging vanuit de Arbo-wet?

•
•
•

•
•

•

De steentjes lopen je tuin in. Om dat te voorkomen kun je stoepbandjes o.i.d.
plaatsen. Dit kost geld en moeite en tijd. Wie legt de stoepbandjes aan?
Waarschijnlijk moet je elk jaar een nieuwe laag aanbrengen Wie doet dit? Wie
betaalt dit?
Onderhoud pad wordt erg lastig (je kunt onkruid niet meer weg schoffelen) Dit
effect kun je al zien op plekken waar grind gestort is. In de Echoput wordt gesteld
dat het wegschoffelen van onkruid makkelijker gaat; zeker met de
stabiliteitsmatten zal dat echter niet meevallen. Op Linnaeus blijkt dit een groot
probleem te zijn. Daar wordt door veel tuinders gif gebruikt, omdat het onderhoud
zo moeilijk is. Dit is in strijd met onze statuten: milieuvriendelijk tuinieren.
Het kost de tuinders nu al moeite om de paden netjes te houden, dat zal straks
nog meer moeite kosten, zo is onze inschatting.
De grens tussen pad en tuin wordt lastiger. Onkruid groeit vanaf het pad je tuin in
en tuinplanten groeien vanaf de tuin het pad in. Dit bemoeilijkt het onderhoud
(tenzij er overal stoepbandjes worden aangelegd, - en is dit onderdeel van de
onderhandelingen met het Grondbedrijf?
Takjes, blaadjes etc kunnen slechts met moeite van het pad geveegd worden.

Asfalt
Een alternatief zou misschien toch (gekleurd) asfalt kunnen zijn.
Nadelen:
• mogelijk slechtere drainage. Oplossing: bij de aanleg geulen met drainagepijp
ingraven.
• je kunt moeilijker bij de riolering. Mogelijke oplossing: bij de aanleg enkele
manputjes met putdeksel maken. Dan zou het systeem ook jaarlijks doorgespoten
kunnen worden ter preventie. En: een riolering wordt in principe voor 25 jaar
aangelegd, hoe vaak is er wat aan de hand?
• is misschien duurder in aanleg, maar misschien op de lange termijn voordeliger.
Voordelen:
• Het fietsen etc gaat licht = prettig, praktisch, snel.
• Geen steentjes in je tuin.
• Geen stoepbandjes nodig.
• Duurzaam, geen nieuwe lagen nodig.
• Vallen is minder pijnlijk.
• Minder onderhoud: minder ingroei van tuin naar pad en v.v. beter afschoffelbaar.
• Gekleurd asfalt toont vriendelijk.
Aandachtspunten: moeten de tractors van Ed Oostenrijk over de paden kunnen rijden?
Kan dat?
• Een goed overzicht van de te verwachten kosten komt de beslissing ten goede:
o voorbereiding
o aanleg nu
o onderhoud op jaarbasis
o mogelijke kosten per riooldefect
• Een tuinder van Linnaeus vertelde dat Linnaeus mogelijk ook geïnteresseerd is als er
bij ons asfalt aangelegd wordt. Zij zouden dat liever hebben dan grit i.v.m.
bovenstaande nadelen (weglopen grit in tuin, jaarlijks aanvullen, zwaar lopen,
onkruid is niet of nauwelijks weg te schoffelen, gifgebruik etc). Misschien dat
samenwerking de kosten kan drukken en/of het project aantrekkelijker kan maken
voor de vereniging c.q. Grondbedrijf.
Omdat we al jaren met de paden bezig zijn, lijkt het ons niet goed in dit stadium heel
snel beslissingen te nemen. Vooral omdat de paden jaren lang meegaan en de keuze
nogal veel gevolgen heeft voor iedereen, lijkt het ons verstandig om er grondig naar te
kijken.
Verder vragen we ons af:

•
•
•
•

Worden bij de aanleg van de paden de duikers ook meegenomen (mede een
oorzaak van de natte paden)?
Waarom valt asfalt af? Er blijken oplossingen te zijn voor de genoemde
problemen.
Zijn alle alternatieven bekend en onderzocht op voor – en nadelen?
Hoe gaat de verdere besluitvorming?

Met vriendelijke groet,

Catharina Bonsel
Pjotr van Vliet
Riky van ‘t Klooster
Karin Krabbendam
___

Foto: Hennie Vonk

Analoge televisie stopt in oktober
(Uit: Het financiële dagblad van dinsdag 2 mei 2006)
In de nacht van 29 op 30 oktober 2006 wordt het analoge uitzendsignaal van de publieke
omroep uitgeschakeld. Met de uitschakeling komt een eind aan 55 jaar analoge televisie
in Nederland. Er zijn 74.000 huishoudens - 220.000 als ook vakantiehuisjes en tweede
toestellen worden meegeteld - die nog geen tv kijken via kabel, satelliet, digitenne of
internet (foto links). Die 74.000 vormen 1% van de kijkers. Nederland is het eerste land
in Europa dat overschakelt naar digitale ethertelevisie.

In november 2006 stoppen de uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 welke ontvangen
worden met een antenne. Kijkt u nu tv via een antenne dan is dat vanaf 1 november
2006 niet meer mogelijk. Indien u tv wilt blijven kijken zijn er een aantal mogelijkheden
die hier deels worden behandeld.
1. kijken via TV van KPN
2. kijken via Digitenne
3. kijken via de satelliet
1 & 2 Zijn in principe gelijk (je sluit alleen een abonnement bij de ene of andere partij af
en deze leveren verschillende kastjes) voor wat betreft de te ontvangen zenders en
techniek. De kantine maakt reeds gebruik van deze mogelijkheid net als diverse tuinders.
De kwaliteit is goed tot zeer goed. Alleen als er een brommer langs rijdt kan het beeld zo
nu en dan stoppen voor een 2-tal seconden. Op de tuin heb je daar nauwelijks last van.
Er zijn ongeveer 25 tv en ongeveer 20 radiozenders te ontvangen. Daarnaast zijn ook de
regionale tv en radiozenders te ontvangen. Voor de ontvangst is een kastje (tuner)
nodig, daarnaast is een abonnement nodig. Het kastje sluit je aan op de tv en de
antenne zet je bij het raam en het werkt.
Je kunt de tuner zowel op de tuin als thuis gebruiken. In principe kan je de tuner in heel
Nederland gebruiken. Op dit moment nog niet maar dat zal niet al te lang meer duren.
1. (Digitenne) De kosten als u een abonnement bij Digitenne afsluit zijn als volgt:
• € 30,00 eenmalige kosten.
• € 9,00 per maand en voor de tweede en derde tuner komt en € 3,00 bij, dus 3 tuners
zijn € 15,00 per maand. Maximaal 3 tuners op één abonnement.
• De prijzen van de tuners moeten worden opgevraagd in de diverse winkels.
• Mogelijk dat ook hier kortingen te halen zijn bij de aanschaf van de eerste tuner.
2. (TV van KPN) Voor KPN geldt: de kosten van de tuner zijn € 40,00 en als je er ook een
video op wilt kunnen aansluiten zodat je kan opnemen € 90,00. Als je het abonnement
afsluit krijg je de eerste tuner gratis met een korting van € 40,00.
Daarnaast moet er voor de eerste tuner een borg worden betaald van € 35,00 want in
elke tuner komt een kaartje dat eigendom blijft van KPN en afsluitkosten van € 30,00.
De kosten voor het abonnement lopen bij KPN uiteen van € 8,00 in de maand tot 14,00
in de maand. Als je een telefoonaansluiting (voor zowel vaste telefoon thuis als een
abonnement voor een mobiele telefoon) hebt bij KPN betaal je € 8,00 in de maand.
Hoe kan je de kosten drukken? Hier volgt nog een waardevolle tip die door diverse
tuinders ook wordt toegepast. Als je 1 abonnement neemt kan je in totaal 3 tuners
gebruiken. Indien je dus samen met andere tuinders of buren drie tuners en één
abonnement aanschaft ben je stukken goedkoper uit.
Ook wordt het mogelijk om thuis tv te gaan kijken met de TV van KPN zodat je de kabel
(vaak van UPC) de deur uit kan doen. Stel 1 persoon neemt een abonnement en 3
tuinders doen mee. Men moet dan met 3 personen 3 * 40,00 – 40,00 korting + € 35,00
borg + € 30,00 eenmalig = € 145,00 / 3 = € 49,00 eenmalig betalen en stel dat het
abonnement € 14,00 is nog eens per maand 4,66 betalen. Indien een van de tuinders
een KPN vaste telefoon aansluiting heeft worden de kosten per maand € 2,66 per
tuinder.
Indien het niet goed werkt (thuis dus want op de tuin is het perfect) kan je nog een extra
buiten antenne aanvragen per tuner waarmee het goed moet gaan werken.
Dan de kosten nog eens in een samenvatting:
• Eenmalige kosten € 30,00.
• Borg kosten € 35,00 (krijg je terug bij einde abonnement).
• Kosten eerste tuner zonder video mogelijkheid € 40,00 met korting € 40,00 zodat
deze gratis is.
• Kosten eerste tuner met video mogelijkheid € 90,00 met korting van € 40,00 zodat
deze € 50,00 kost.
• Elke volgende tuner kost € 40,00 of € 90,00.

Abonnement € 14,00 per maand om via maximaal 3 tuners te kijken. Korting is
mogelijk als je een abonnement voor ADSL en of telefoon hebt bij KPN. Kosten per
maand dan € 8,00. Ook als je een abonnement op een mobiele telefoon hebt lopen bij
KPN en plaats van voor een vaste telefoon kom je in aanmerking voor de korting
zodat het maandelijkse bedrag niet € 14,00 maar € 8,00 wordt
3. (Satelliet) Mogelijk dat een andere tuinder met ervaring hier de voor en nadelen op
een rijtje kan zetten. Kort samen gevat moet je voor deze oplossing een schotel met
tuner kopen die rond de € 200 tot € 300 kost. Vervolgens moet je ook hier een jaarlijks
abonnement betalen. Het aantal zender dat je hier kan zien is bijna onbeperkt maar voor
vele zenders heb je extra abonnementen nodig.
•

Wil je meer informatie over de TV van KPN neem gerust contact op met René Kroon op
tuin 74! Veel kijk plezier na de uitschakeling gewenst.
___

Moerasverdriet
Het lijkt haast of er behalve wat schoenen ook hele rollators, ja, complete kinderwagens
met inhoud verloren gegaan zijn in 't moeras van onze paden. Maar waar zijn eigenlijk
die beruchte drijfzanden? 'n Paar plekken waar wat water blijft staan? Maar dan verbeter
je die toch, en laat de rest met rust?
De gemeente heeft verschrikkelijk veel geld uitgegeven om ons nieuwe terrein aan te
leggen. Daar had ze geen enkele verplichting toe. Ik vind 't dan ook hoog tijd om op te
houden met klagen en vragen om meer en meer.
Hoe weten we trouwens of er door alweer inzetten van machines niet meer schade
aangericht dan hersteld gaat worden- en wat dan?
Het (laten) besteden van andermans geld en moeite is erg verleidelijk.
Maar daarom nog niet goed!
Er zijn toch verd.... belangrijker problemen in de wereld dan 'n beetje modder onder je
tuinlaarzen?
Lucas van der Put.
___

Internet
Een leuk stukje voor de tuin met de reden waarom ik nog niet ben gestart met Internet
op de tuin: op dit moment is brede uitrol geen haalbare kaart volgens mij. Dit omdat het
heel veel tijd kost om het netwerk op te richten en goed werkend te houden. Wel zouden
op dit moment maximaal 4 personen gebruik kunnen maken van Wifi. Omdat WiMax er
aan staat te komen wacht ik liever op deze techniek. Ik heb bij het bestuur een voorstel
ingediend om het bestaande telefoonabonnement over te zetten op een Slim
abonnement waarmee traag internetten tegen 0-kosten mogelijk wordt in het
verenigingsgebouw.
Computable van vrijdag 2 juni 2006
Alternatieve inbel
Jasper Bakker
Jawel, de geschiedenis herhaalt zich. We herkenden in umts al het wap-debacle en dat
dreigt met tisdpa weer Daar tussendoor komt WiMAX nog.
In breder perspectief is ook sprake van herhaling' welke draadloze verbinding dan ook is
een concurrent voor regulier breedband. De tele-combednjven proberen elkaar, en vooral

oud-monopolist KPN, voorbij te streven Vroeger speelde dat al met eigen telefonie- en
andere netwerken, die werden aangelegd om maar niet via het landelijke net van KPN te
hoeven gaan. De laatste paar meter waren echter onvermijdelijk toch van KPN,
Breedband via de kabel was een middel om geheel buiten het voormalig staatsbedrijf te
kunnen. De opkomst van dsl heeft die laatste meters weer belangrijker gemaakt. Nu
begint het haasje-over opnieuw met WiMAX. Die draadloze breedbandtechnologie haalt
namelijk de lange(re) afstand. KPN lijft nu Enertel m, maar zonder diens wll-licentie
(wireless local loop} KPN mocht wegens monopoliebezwaren niet meedoen aan de veiling
van wll-licenties. Bovendien heeft het concern ingezet op umts en hsdpa, dankzij de
inlijving van een andere concurrent' Telfort. Enertel ziet nieuwe mogelijkheden in WiMAX
en stortte zich daar - net voor de overname door KPN - samen met Intel m We kunnen
spreken van een doorstart op basis van de wll-licentie Intel, dat ook WiMAX-chips
produceert, investeert wereldwijd miljoenen m de verbreiding van die verbindingssoort ook m Nederland. Nu nemen andere landen een voorsprong; landen met weinig
internettoegang, laat staan breedband. Pakistan bijvoorbeeld legt het grootste WiMAXnetwerk ter wereld aan Voorstanders als Intel en Motorola mikken al geruime tijd op
minder ontwikkelde landen, daar valt immers nog veel te winnen. De verzadigde
Westerse markt zal WiMAX vooral inzetten om plattelandshoekjes kosteneffectief te
ontsluiten of gevestigde tele-combedrijven te passeren. Dat gebeurt nu dus m
Nederland.
René Kroon
___
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3.
ENQ
2000

4.
ENQ
2005

Tuin
num
mer

Huurder

+
+

+
+

+
+

1
2

René Pattes
Hans Laan

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

3
4
5
6
7
8
9
10/
12
11
13

Rob de Grundt
Marc Koperdraat
J. Schniedewind
Els Timmerman
Han van Hofslot
Carla Timmerman
Roy van Slimming
Rob Oudejans

+
+
+
+
+

2.
HC

dat
dat
dat
dat

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

Medehuurder ingeschreven
Voor 15-405

14

René Broekhoff
Jan Hendrik van
Meetelen
Ruud Stuurman

15
16
17
18
19

Pietertje van Meetelen
Fred Beekman
Richard de Langen
Alice Klaver
Astrid van Stek

20
21
22

F.H. Mookhoek
John Land
Kathrine Manske
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Na 15-4-05

Kinderen ingeschreven

Medebewoners ingeschreven

Voor 15-4-05

Voor 15-4-05

Dorien
Hanne

Na 15-4-05

Desiré Donders
Karen Raimond
Jannie Kist
José Schniedewind

Nienke
Dennis Michael

Tiny Gomes

Suzanne Hille
Marcel de Langen
Jordy
Nicky

Irma Stuurman
Jordy de Langen

Jordi Mike

Rietje Rooseman

Niene

Adrie Laan
Mw. C.v. Stek
Stefan Carr
Ingrid Oldersma

Ruben
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1. kand.
of asp.

2.
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+
+

3.
ENQ
2000

+
+
+
+

4.
ENQ
2005

Tuin
num
mer

Huurder

+
+
+

23
24
25

+

26
27
28

Co Wils
Rob Brandsma
Ruud van ’t
Hoenderdaal, senior.
Gerrit Veldhuis
Iwan van Haagen
Fred Makkinje

+
+

+

+
+

+
+

+
+

29
30

Marieke Bolhuis
Jojo Vitalli

+

+

+

31

H. Clemens

+

32
33

Baat Seesola
Riky van ‘t Klooster

34

Marc Wessels

+
+

+

+

+

+

+

+

35

Kees Haafkens

+

+
+

36
37

Wil Vahlkamp
Franca Viets

+

Hil Veldhuis
Guy Kilian
Michiel Huijsman
Marijk Kübauch
B. HoogkamerEbbeling
Bianca Koevoets
J.J.Kouwenhoven
Catharina Bonsel

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

38
39
40
41
42

+

+
+
+

43
44
45

+

ECHOPUT Juli 2006

Medehuurder ingeschreven

Kinderen ingeschreven

Medebewoners ingeschreven

Voor 15-405

Voor 15-4-05

Voor 15-4-05

Na 15-4-05

Na 15-4-05

Colinda

Sarissa

Anna Brandsma
Ruud van ’t
Hoenderdaal, junior
Jacqueline Glebbeek

Dennice
Maikel

Yvonne Makkinje

Mikey
Stacey
Suzanne Haep
Leonard
Clemens

Marco Vitalli
Angelica Haep

Terry Hoekstra

Rochien
Padma
Lydia Haafkens

Nander
Noortje
Beatrijs
Alexander
Mulder
Gerard Vahlkamp

Paul
Valenkamp
Gerrit Veldhuis
F. Kastelein
Renate Zentschnig

Eelco Overman
Hennie Kouwenhoven
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1. kand.
of asp.

+
+
+

2.
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3.
ENQ
2000

4.
ENQ
2005

+

46

Piet Stuurman

+

+

Marije van Mierlo

+
+

+
+
+

47/
49
48
50
51
52

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

Huurder

+

+

+
+

Tuin
num
mer

+

+

56
57
58/60
59/
61
63
64
65
66
67
68
69
70

Wies Annyas
Peter Lemmens
Danny Smiet
Karin Krabbendam

Stanja Brodinova

Nelie Kwekkeboom
Badda Beijne
Berthilde Zacharias
Bert Janssen
Bas van Horn
Riet Kemp
Marja van de Pol
J.Coobs

+

+

+

+

+

+

+

71/
73
72

+
+

+
+

+
+

74
75

Willemien Klarenberg
Eric Kollen

+
+

76
77

Dorothé op den Kelder
M.S.J.M. Gewin

+

78

Jaap Glebbeek

+

+
+

Kinderen ingeschreven

Medebewoners ingeschreven

Voor 15-405
Jopie
Stuurman
van
Batenburg

Voor 15-4-05

Na 15-4-05

Voor 15-4-05

Dewi
P.E.Cadat

Robin en Mees

Jannie de Langen

Henk Grobben
Cor Kruisheer
Pjotr van Vliet
Ruud van ’t
Hoenderdaal, junior
Froukje Kastelein
Helma Berris
Ernst Ritter

+
+
+

+
+

+

53
54
55

Medehuurder ingeschreven

Bea Eikholt
Reiny Kruisheer-Fien

Bente

Ine Billenkamp
A.V. v.d.Meiden
Sri Faiman

Wim Nierop
G.J.M. Poels
Lenneke van der Mark
Wim Kuiper

Frits Woudstra
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Na 15-4-05

Maartje
Floor
Silvia Cabalt

Marion Coobs-Toele

Lucas
Flora

Anouk Overbeek
Bram Speekenbrink

Stefan
Zacharias
J. Duffels
Sasja Geuljans
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1. kand.
of asp.

2.
HC

3.
ENQ
2000

4.
ENQ
2005

Tuin
num
mer

Huurder

Medehuurder ingeschreven

Kinderen ingeschreven

Medebewoners ingeschreven

Voor 15-405

Voor 15-4-05

Voor 15-4-05

Na 15-4-05

Na 15-4-05

+

+

+

79

Lucas van der Put

Bert Hendriks

+

+
+
+

+
+
+

80
81
82

Henny Vonk
Theo Boot
Margie van de PolDegener

Jos Vonk

+

+

+

83

C.K. Mol

+

+
+

84
85
86

Jaap Jungcurt
José de Koning
Quirijn Jungcurt

+

87

Cisca Ansem

+

88
89

Kiky Heupers
Rob Bregman
Nolly Leuwsha- Labey
Marianne KunneMaasakker
Peter Düker

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

90
91

+

+

+

92

+

+

94

+

+

96

Rachel
Ruben
Judith
Ruth

Jan v.d.Pol

Derek
Wilsch
Mieke Jungcurt-Stouten
Mieke Jungcurt-Stouten

Mira
Anouk
Sara
Jara
Misha

Michel de Graaf
Vera de Jong
Willem van Spijker

Eveline
Schel
Ewald Leuwsha
Rens Kunne
R.J. Duker
M. Wegmüller

Liesbeth van
Amerongen
Dick van Duin
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Na 15-4 05

Marja Wilharm
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