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Redactioneel
Beste tuinders, met deze krant sluiten we het jaar af. Het verslag van de
ledenvergadering. Belangrijk is ook de extra bijeenkomst van de vereniging op 9
december 2008 over de paden.
We lezen we weer van elkaar in maart 2009. Dat lijkt een heel eind weg. Maar met alle
vrije tijd / vakanties vliegen de dagen om. Dat neemt niet weg dat u die tijd mag
gebruiken om te bezinnen en kopij te leveren voor de volgende krant. Van hieruit alvast
fijne feestdagen en een goed begin van een nieuw (tuin)jaar gewenst.

Sluitingsdatum kopij: donderdag 19 februari 2009
Versturen naar emailadres:

pduker@planet.nl
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Bestuursmededelingen
Verslag ledenvergadering tuinvereniging Frankendael 18 oktober 2008
Afwezig met bericht:
Dirk Pool, Erik Kollen, Stephan Zacharias, Franka Viets, Mark Koperdraat, Els Timmermans,
Mieke en Quirijn Jungcurt, Karin Krabbendam.
Verslag: Riet Kemp
1. Opening, welkom door de voorzitter
2. Mededelingen
De aanpak van de paden: in november zal er een informatieavond zijn, de start van de
uitvoering is in het vroege voorjaar gepland, zodat alles bij de opening van het tuinseizoen
klaar is.
De sloten zullen voor kerst (nog op de oude paden) gebaggerd worden.
Let op: denk aan het afkoppelen van de watermeters!
3. Notulen 5 en 26 april jl.
Er was toegezegd dat er microfoons zouden zijn voor deze vergadering. Het bestuur zorgt
daar de volgende vergadering voor.
4. Stand van zaken tuin 84/86
Het door het bestuur aangespannen hoger beroep is gisteren schriftelijk door 3 rechters aan
het hof doorgenomen. De uitslag hiervan is nog niet bekend, en is van invloed op de
bodemprocedure, die de familie Jungcurt heeft aangespannen. Afwachten dus.
5. Afscheid van actieve tuinders
Kabula Mol en Eveline Schel gaan om persoonlijke redenen uit het bestuur.
Erik Kollen en Stephan Zacharias gaan naar Hongarije emigreren.
Michiel Huisman stopt met de tuincontrole.
De voorzitter dankt allen voor hun inzet, en er is een bloemetje voor de afgetreden
bestuursleden.
Kandidaat voor:
Hoofd tuincontrole: Franka Viets
tuincontrole: Riet Kemp
bestuurszetel: Ellen Mookhoek
Allen zijn verkozen, Franka Viets met algemene stemmen, Riet Kemp met 1 onthouding en 34
stemmen voor, Ellen Mookhoek met 1 onthouding, 8 tegen en 26 voor.
Hiermee is er nog een bestuursplek vacant, de voorzitter roept leden hiertoe op!
6. Over tuinverlichting en bewegingsmelders
In de Echoput staat een voorstel, dat besproken wordt. De commissie neemt de overwegingen
mee en komt in de voorjaarsvergadering met een definitief voorstel, waarna gestemd gaat
worden.
Overwegingen, 1e ronde:
• Tuinders geven het belang van veiligheid aan. Tijdschakelaars zorgen voor een
continue verlichting, die een veiliger gevoel geeft.
• Andere tuinders geven aan, dat juist bewegingsmelders een schrikeffect hebben op
ongewenste bezoekers.
• Mogelijk kunnen tuinders altijd een zaklamp bij zich hebben? Maar hoe moet dat dan
met gasten?
• Enkele tuinders pleiten voor verlichting op alle paden.
• Is aanleg van een centrale noodverlichting mogelijk, die bij calamiteiten aangaat?
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• Een aantal tuinders pleit voor zo min mogelijk verlichting.
Er lijkt overeenstemming in ieder geval over verlichting op de bruggen, bij het
verenigingsgebouw, het gashok en de asfaltlus. Geen overeenstemming is er over
bewegingsmelders of tijdschakelaars.
De commissie heeft niet naar inbraakpreventie gekeken, slechts naar veiligheid voor tuinders.
Een tuinder geeft de commissie nog de overweging van de aansprakelijkheid mee.
De commissie neemt de argumenten mee, en komt op de voorjaarsvergadering met een
aangepast voorstel. Dan zal ook worden gestemd.
7. Moties
Er is gevraagd de moties 2 t/m 4 (van de familie Jungcurt) uit te stellen tot de volgende
vergadering, daar de indieners niet aanwezig kunnen zijn.
Over de motie hagen/heggen is onduidelijkheid. Er leek in de oude regeling een opmerking te
moeten staan over de hoogte van de haag/heg aan de noordkant: Max. 1.10mtr. (deze i.v.m.
schaduw) Deze regel is niet terug te vinden in zowel de oude, als de nieuw voorgestelde regel.
Het bestuur trekt de motie in, zal het uitzoeken en komt in de voorjaarsvergadering met een
nieuwe motie.
8. Ballotage
In de statuten van de vereniging is een ballotageregeling opgenomen, die echter in de
praktijk niet gehandhaafd wordt. Het bestuur stelt voor om dit statuut te reactiveren. Reden is
de voorlopige kandidaatstelling van 2 personen, die op andere tuincomplexen zijn geroyeerd
na bv het gebruik van fysiek geweld.
Het bestuur stelt voor een zorgvuldige en werkbare procedure van aanmelding voor
kandidaat-leden te maken, waarbij leden hun mogelijke bezwaren kenbaar kunnen maken.
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
9. Rondvraag
Waarom is er geen medewerkeravond meer? De in het verleden georganiseerde
medewerkeravonden werden niet door alle medewerkers bezocht. Het bestuur heeft ervoor
gekozen met alle leden begin en eind van het tuinseizoen te vieren.
Er is een gerucht dat de mensen van de kantine betaald worden…….. Dit is NIET waar.
Kunnen mensen die tuindienst hebben niet eens helpen in de kantine? Het bestuur neemt
deze opmerking mee.
Opgemerkt wordt, dat het niet “kies” is, in een ingezonden brief de namen van 2
bestuursleden te noemen. Er is immers een besluit van de ledenvergadering geweest om een
royementsprocedure te starten. Hierna is het bestuur dit besluit gaan uitvoeren.
De inzender van de brief geeft aan dit uit goede bedoelingen te hebben gedaan.
Hoe zit het met de adoptiestukjes? Het bestuur zoekt 2 leden, die een voorstel willen maken
voor de voorjaarsvergadering, waarin rechten, plichten en betaling zijn vastgelegd. Piet
Stuurman, Riky van het Klooster en Catharina Bonsel nemen dit op zich.

Mededeling van het bestuur.
De al eerder aangekondigde informatieavond over de nieuw aan te leggen paden vindt plaats
op 9 december van 18.00 tot 20.00.
U ontvangt hier ook persoonlijk een uitnodiging voor. In deze brief staat aangegeven wat u
moet doen om de 9de ontvangen te worden met soep en brood!
Denk aan uw watermeter!
Kijk bij het afkoppelen nog eens extra goed hoe hij aangekoppeld zit. Plaats hem in het
voorjaar precies zo terug! Ondeugdelijk geplaatste watermeters leveren veel extra werk op.
Raadpleeg bij twijfel de watergroep.
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Belangrijke data en tijden 2008
•
•
•

Data bestuursvergaderingen:
do 11 december
19.30-21.30 bij Cisca of
za 13 december
11-13 uur verenigingsgebouw
Sluitingsdatum kopij ECHOPUT: donderdag 20 november 2008
Planning ECHOPUT 2008
Kopijdatum 19 februari 2009

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

_ _ _

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

KERSTCONCERT

Les Anges de Noël
Barbara Wessel, Catharina Bonsel, Eveline Juten, zang
Maximilian Ehrhardt, harp
‘A Ceremony of Carols’ van Benjamin Britten,
en bekend en onbekend kerstrepertoire
van o.a. Heinrich Grimm, Michael Praetorius en Willem Pijper

Zondag 14 december 2008 om 15.15 uur
in de Engelse Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam
Toegang € 12,50 / 10,--
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Foto: Lucas van der Put
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Foto ‘s: Catharina Bonsel
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Wie doet wat in 2008
Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
1e Secretaris:
Algemeen lid en:
Contact Tuincontrole:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Adres, email en/of telefoon
Wijzigingen:
Bouwcommissie:
Dorpsraad:
Duikersgroep :
EHBO:
Groencommissie:
Groot Groen Overleg:

Cisca Ansem;
Peter Lemmens;
Lydia Haafkens;
Catharina Bonsel;
vacature;
Pjotr van Vliet
Ellen Mookhoek

Lydia Haafkens, haafkens@chello.nl
Kees Haafkens;
Henny Vonk;
Bert Jansen, vacature;
vacature;
Els Timmerman, Badda Beijne;
Riky van ‘t Klooster, Els Timmerman, Badda Beijne, Hans Laan,
Piet Stuurman, Danny Smiet, Ruud Stuurman,
Dorothé op den Kelder en Paul Valenkamp;
Jeugd- en ontspannings
Jopie Stuurman, Wil Vahlkamp, Gerard Vahlkamp, Rietje de
commissie
Langen, Rob de Grundt en Irma Stuurman (kindervakanties)
Kantinebeheer:
Rietje de Langen;
Kascontrole:
Carla Timmerman;
Klussengroep:
Piet Stuurman, Theo Boot, Peter Lemmens, Gerrit Vahlkamp;
Maaigroep:
Danny Smiet, Ruud Stuurman, Richard de Langen, John Land,
Marco Vitalli, Karin Krabbendam en Rudy v.h.Hoenderdaal
Olie/gasvoorziening:
Piet Stuurman;
Postbezorging:
Frits Woudstra;
Redactie ECHOPUT
Peter Düker, pduker@planet.nl;
Tuin- en bouwcontrole cie. Franka Viets (hoofd)
Tuincontroleurs zuidzijde: Marja van der Pol en Marieke Bolhuis
Tuincontroleurs noord:
Betty Hoogkamer en Riet Kemp
Bouwcontroleurs:
Ewald Leuwsha en Frits Woudstra
Tuindienstleiding:
Riky van het klooster, Kiki Heupers, Saskia Geuljans, Dorothé op
de Kelder:
Tuindienst afmelden
d.kelder59@hotmail.com of via een briefje in de brievenbus naast
de deur van de tuindienstruimte.
Tuintaxatiecommissie:
Carla Timmerman en Froukje Kastelein;
TuinWijzer/vraagbaak
tuinreglement:
Franka Viets
Watermeterbeheer:
Eelco Overman, Frits Woudstra;
Dokter:
Gezondheidscentrum Nellestein Liendenhof 14, 1108 HE,
Amsterdam Telefoon: 020–6962020
Alarmnummers:
Niet spoedeisend, wel politie: 0900 8844
Spoedeisende hulp: 112
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