DE ECHOPUT
Informatieblad van Volkstuinvereniging Frankendael
Stammerlandweg 27
1109 BR Driemond
Maart 2009
nummer 336
Voorkant ECHOPUT: Fam. Woudstra
Tekeningen: Frits Woudstra

Redactioneel
Beste tuinders, Hierbj de ECHOPUT aan de vooravond van het nieuwe tuinseizoen.
Op verzoek van het bestuur:

!! DE BAGGERPUT OP HET
VOETBALDVELD IS LEVENSGEVAARLIJK
TERREIN VOOR KINDEREN !!
Het terrein zal afgezet worden met lint . Wil iedereen de kinderen in de gaten
houden !!

Sluitingsdatum kopij: donderdag 1 mei 2009
Versturen naar emailadres:

pduker@planet.nl

Planning Echoput in 2009
Datum uitkomen ca
1 maart

Datum sluiting kopij
Donderdag 19 februari

15 mei

Donderdag 30 april

Inhoud o.a.
Agenda en stukken ALV
Jaarverslag commissies
Begroting
Rooster tuindienst
Rooster controles
Verslag ALV

1 juli

Donderdag 18 juni

Zomervakantieactiviteiten

1 oktober

Donderdag 17 september

Agenda en stukken ALV
Richtlijnen slootschonen

1 december

16 november

Verslag ALV
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Agenda ALV 28 maart 2009, tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur
1. Opening
2. Mededelingen
3. Bestuursverkiezing
4. Begroting 2009, rekening 2008, balans 2008
5. Ballotage nieuwe leden
6. Verlichting op de tuin
7. Feesten en feestcommissie
8. Hagen en heggen
9. Voortgang paden
10. Boeteprocedures en handhaving
11. Rondvraag en sluiting
NB!

Tijdens de borrel zal de nieuwe website van de vereniging worden gepresenteerd.

Ad 3. Bestuurssamenstelling:
- Cisca Ansem blijft aan als voorzitter tot ALV najaar 2009. Treedt dan terug. Een
kandidaat voorzitter zou z.s.m. aan Cisca gekoppeld moeten worden om soepele
overgang te borgen.
- Peter Lemmens blijft (mits verkozen in najaar) voor continuïteit nog een jaar aan om
vervolgens z.s.m. het penningmeesterschap over te dragen.
- Lydia Haafkens blijft (mits verkozen in najaar) aan als secretaris.
- Ellen Mookhoek blijft (mits verkozen in najaar) aan als algemeen bestuurslid
- Catharina Bonsel blijft (mits verkozen op ALV 28 maart) aan als algemeen bestuurslid.
- Bas van Horn treedt (mits verkozen op ALV 28 maart) aan als algemeen bestuurslid
- Pjotr van Vliet treedt (op ALV 28 maart) terug als algemeen bestuurslid
- Oproep: bestuur zoekt dringend nieuwe leden voor het voorzitterschap,
penningmeesterschap en algemeen bestuurslidmaatschap.
Ad 4. Begroting, rekening en balans
Zie hiervoor de betreffende begrotingsstukken en de toelichting verderop in deze
Echoput
Gevraagd besluit: 1. Akkoord gaan met de rekening en de balans van 2008 en de
penningmeester te dechargeren
2.Akkoord gaan met de begroting 2009
Ad 5. Ballotage nieuwe leden:
- kandidaat-leden kunnen door het bestuur met opgaaf van redenen, maar zonder
beroep worden geweigerd als nieuwe tuinder. Lijst met kandidaat-leden hangt in hal
verenigingsgebouw. Leden die bezwaar hebben tegen kandidaten kunnen dat bij het
bestuur motiveren. Als het bestuur de bezwaren overneemt zullen ze gedeeld worden
met de betrokken kandidaat.
Gevraagd besluit: Akkoord gaan met dit voorstel en het bestuur te machtigen dit
redactioneel te verwerken in de bestaande reglementen.
Ad 6. Verlichtingsvoorstel:
- Verlichtingsvoorstel en controle uit te voeren door tuincontrolecommissie zoals
geregeld in tuinreglement. Zie het betreffende stuk verderop in de Echoput.
Gevraagd besluit: akkoord gaan met het voorstel
Ad 7. Feesten en feestcommissie:
Zie het stuk hierover verderop in de Echoput. Graag ziet het bestuur belangstellenden
om een feestcommissie te vormen en de ideeën uit te werken.
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Ad 8. Heggen en Hagen:
Dit voorstel is in de voorjaarsvergadering van 2008 besproken en in de
herfstvergadering van 2008 verdaagd omdat er onduidelijkheid ontstond over het al
dan niet bestaan van een artikel over een lagere heg op de zuidzijden van tuinen i.v.m.
bezonning. Het bestuur heeft dit nagekeken maar er blijkt niets hierover in de
reglementen te zijn opgenomen. Het voorstel wordt nu wederom besluitvormend
voorgelegd.
Ad 9. Voortgang paden
Zie de notulen van de informatieavond over de paden van december 2008. Een korte
toelichting over de voortgang van de voorbereidingen en de verwachte start van de
werkzaamheden zal mondeling worden gegeven.
Ad 10. Boeteprocedure:
- Toelichting op stuk Peter Lemmens. Geen besluitvorming maar bijeengebracht wat in
reglementen staat. Gaat om vastlegging werkwijze. Uitgangspunt: wanneer binnen
vastgestelde termijn geen schriftelijk protest is aangetekend bij tuincontrolecommissie
en/of vervolgens geen schriftelijk akkoord van tuincommissie voor verrichtte
werkzaamheden is verkregen, is geen beroep of bezwaar tegen boete opgelegd door
het bestuur mogelijk.
Gevraagd besluit: ter kennisneming.
___

Bestuursmededelingen
1 Bij de recente inbraken bleek bij een aantal tuinders de verzekering niet aan de verwachting
te voldoen. Daarom, kijk nog even in je verzekeringspapieren!
En stel, indien nodig, je dekking bij.
2 De AVVN heeft haar prijzen voor de taxatie van een huisje verhoogd naar € 150,- en zijn
daarmee net zo duur geworden als een, algemeen werkende, erkend makelaar. Leden van
onze vereniging kunnen van beide gebruikmaken als ze hun huisje willen laten taxeren.
3 Dit voorjaar gaan, zoals u weet, de paden op de schop. Naast de paden wordt een mooi
drainage systeem aangelegd. Deze drainage loopt in veel gevallen net langs of op de
erfafscheiding. Plant dus niets nieuws langs de erfafscheidingen!!!
En knap je tuinhek pas op als de nieuwe paden er liggen!
Kijk op de werktekening in deze Echoput voor de situatie rond uw tuin. Nadere
mededelingen rond de werkzaamheden volgen als er meer bekend is.
4 De kandidatenlijst is weer open voor nieuwe inschrijvingen.
5 Bovenal vragen we mensen met bestuurlijke en administratieve kwaliteiten om het bestuur
te komen versterken. Aan het eind van het seizoen stopt onze voorzitter. Een half jaar later
de penningmeester. Dit is het moment voor geïnteresseerden om in te stappen. Nu kunnen
nieuwe bestuursleden ingewerkt worden door de oude rotten.
Onze vereniging kan alleen blijven bestaan als mensen bereid zijn meer te doen dan de
tuindiensten. Laat je hart voor onze club spreken en meld je aan!

Betalen in maandelijkse termijnen
Het bestuur wil leden de mogelijkheid bieden om de verschillende posten in maandelijkse
termijnen te betalen. Hierbij wordt het geheel aan rekeningen over 2008 als basis genomen
en in 12 ( dit jaar 10) gelijke termijnen verdeeld.
Voorbeeld: tuinder A. betaalde in 2008 de volgende bedragen:
- verzekering:
€ 108,50
- contributie:
€ 227,- water:
€ 46,-elektra:
€ 134,50
- huur:
€ 110,Totaal in 2008
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In 2009 betaalt u dan 62,60 per maand ( in volgende jaren wordt het bedrag in 12 termijnen
gedeeld). In december volgt dan een verrekening waarbij u misschien iets moet bijbetalen of
terug krijgt.
Wat moet u doen als u hiervan gebruik wilt maken?
Laat het de penningmeester (liefst) schriftelijk weten. U tekent dan een automatische incasso
machtiging en spreekt een datum af wanneer dat bedrag elke maand van uw rekening wordt
afgeschreven. U zorgt ervoor dat er rond die datum voldoende saldo op uw rekening staat. Als
u het met een betaling/ afschrijving niet eens bent dan kunt u deze altijd terug laten storten
door uw bank.
De penningmeester
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Begroting 2009

Rekening 2008

Omschrijving

Inkomsten

contributie

€ 20.000,00

boetes

€

grondhuur

€ 11.076,00

Uitgaven

Inkomsten

uitgaven

€ 19.295,00
€

90,00

€ 20.950,00

€

5.538,00

€

350,00

€

326,05

€

300,00

200,00

€ 10.475,00

Bestuurskosten
administratiekosten

€

300,00

porto

€

312,50

€

255,90

abonnementen

€

130,00

telefoon

€

250,00

€

242,51

representatie./vergaderingen./e.d.

€

700,00

€

660,84

Echoput

€

600,00

€

286,00

vergoeding reiskosten

€

300,00

€

305,75

4.234,82

bijdragen kandidaat-leden

€

200,00

€

168,00

Inschrijfgelden

€

140,00

€

28,00

verhuur gereedschap enz.

€

100,00

€

20,00

bijdragen verkoop Tuinen

€

500,00

€

200,00

verkoop gas

€

4.200,00

€

4.000,00

€

4.081,80

€

verkoop olie

€

650,00

€

600,00

€

445,20

€

NUON

€

2.400,00

€

2.300,00

€

2.300,00

€

2.281,41

Eneco/elektra

€

4.300,00

€

4.800,00

€

4.285,20

€

4.620,57

€

2.500,00

€

2.445,51

Waternet /waterlevering

€

2.000,00

€

2.400,00

€

1.747,20

€

2.349,00

AON verzekeringen

€

7.000,00

€

9.400,00

€

7.028,17

€

9.132,19

onderhoud terrein

€

2.500,00

€

2.789,73

aanleg/vernieuwing tuin

€

2.500,00

€

1.932,36

Riolering

€

150,00

€

462,32

€

1.000,00

€

714,56

aanschaf machines / gereedschap

€

500,00

€

1.100,00

klein materiaal

€

500,00

€

443,09

€

6.730,00

€

9.436,45

kopieerapparaat
Verkopen

-

Nutsvoorzieningen

Gemeente reiniging MTB

Tuincomplex

Gereedschap & Materialen
onderhoud machines/gereedschap

Diversen
vorderingen op leden

€ 10.000,00

€ 10.000,00

schulden

€

8.250,00

schoonsloten

€

1.500,00

baggeren

€ 15.000,00

afschrijvingen

€

5.000,00

renteopbrengst

€

1.500,00

€

2.657,89

opbrengst/bijdrage kantine

€

4.000,00

€

3.000,00

winst /verlies

€ 17.914,00

totalen
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Toelichting op begroting en rekening 2008 / 2009
In 2008 werd € 5500,= ontvangen van de leden voor betaling van de grondhuur, de te
betalen rekening is echter bijna het dubbele. Dat “gat” wordt veroorzaakt door de grote
stukken terrein die niet doorberekend kunnen worden aan tuinders.
In 2009 moeten we over het hele jaar betalen en dat vergroot het gat tot bijna € 10.000,=
Dat is een jaarlijks terugkerend tekort dat uit de algemene middelen ( contributie) opgebracht
moet worden. Het bestuur beraadt zich op mogelijke oplossingen.
Bestuurskosten: De ontvangsten zijn de bijdragen die kandidaat-leden jaarlijks betalen, de
inschrijfgelden van nieuwe kandidaat-leden en aanmaningskosten bij te late betaling van
rekeningen.
Verkopen.
Voor elke verkochte tuin ontvangt de vereniging € 100,= In 2009 ontvangt de VTV nog €
200,= van in 2008 begonnen verkopen. Gemiddeld worden er 3 tuinen per jaar verkocht,
vandaar de € 500,= voor 2009.
Olie is in 2008 niet ingekocht, het lukte de eindstreep te halen met de nog aanwezige
voorraad van 2007. Op gas en olie worden centen en dubbeltjes voor de VTV berekend. Het
verschil hierbij zit voor een deel in de voorraad.
Nutsvoorzieningen
De kosten van NUON (in 2009 Liander) betreffen het transport van de energie en het gebruik
van hun kabels. Aan Eneco betalen we de afname van de kilowatturen. Het verschil is deels
hetgeen de vereniging verbruikt in kantine en werkplaats en verlichting en door verschuiving
van ontvangsten uit het vorige jaar en naar 2009.
Het verschil tussen inkomsten en uitgaven bij AON wordt veroorzaakt door de volgende
verzekeringsposten: Ongevallen verzekering voor werkzaamheden ten dienste van de VTV;
rechtsbijstandverzekering; bestuurlijke aansprakelijkheid; WA verzekering i.v.m. motorisch
gereedschap en verzekering van de opstallen zoals verenigingsgebouw, gasopslag enz.
Tuincomplex en machines
Dit jaar is het laatste jaar dat binnen het 5 jarenplan valt op basis van het plan van Rapunzel
tuinen. Ook de uitgaven en begroting t.a.v. machines lijkt helder.
Diversen
De openstaande schulden van leden heeft grotendeels betrekking op nog niet betaalde
elektrarekeningen uit 2008, waarvan de betalingstermijn op 1 januari niet verstreken was.
De schuld aan leden bestaat uit een tegoed van een oud-lid in verband met de verkoop van
huis en tuin en haar adres (nog) niet achterhaalbaar was.
De schulden in 2008 hadden betrekking op diensten van de Fa. Oostenrijk over de jaren 2004
tot en met 2007.
Het baggeren, dat oorspronkelijk in 2008 begroot was maar in 2009 uitgevoerd wordt. Levert
voor 2008 een positief resultaat op, maar maakt het tekort in 2009 groter.
In 2008 was de bijdrage van de kantine € 3000,- en daarmee € 1000,- lager dan begroot. De
kantine beheerders, willen verschillende programma onderdelen zo aanpassen dat meer
tuinders zich daarin kunnen vinden en hopen daarmee weer € 4000,= bij te kunnen dragen.
___
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Balans

2008

Materiële activa
verenigingsgebouw
elektranet
romneyloods/units
accuopladers
inventaris
kantine/keuken
gereedschappen
motorgereedschappen

€
€
€
€

165.984,75
58.700,85
100,00
10,00

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

totaal generaal

ECHOPUT 336

€
€
€

249.828,75
20.961,11
9.436,45

Reserveringen
verenigingsgebouw

€

20.000,00

grondhuur
elektra onderhoud
afschrijving gereedschap

€
€
€

33.582,00
16.500,00
7.000,00

€
€
€
€

200,00
1.500,00
90,00
8.294,00

€
3.000,00
€
4.000,00
€
7.400,00
=============
€
239.195,60

Vorderingen/overl.posten
aanleg elektra
€
783,00
grondhuur
€
1.748,00
contributie
€
454,00
water
€
160,00
elektra gebruik
€
7.058,15
vorige jaren
€
430,00
=============
€
10.633,15
Rekening courant
leden
voorraad gas
voorraad olie
voorraad kantine
kantine Postbank
kantine plusrekening
kas JOC
postbank JOC
postzegels
kas tuindienst
kantine kas
voorraad watermeters

Kapitaal
in vastgelegde mat.activa
algemene reserve
resultaat verslagjaar

Schulden en overl.posten
€
875,00
€
100,00
€
1.000,00
€
955,02
€
35,78
€
€
2.501,60
€
22,19
€
127,01
€
2.589,30
€
286,00
=============
€
8.491,90

€
€
€
€
€

afschrijving loods/units
sloten schonen 2008
afschrijving voorraad kantine
schuld aan oud-leden

58,28
1.897,07
4.260,21
26,70
102.829,40

'=============
€
109.071,66

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

€

€

367.392,31
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Toelichting op de balans
De posten Materiële activa en Vorderingen/overlopende posten vormen het bezit van de VTV.
De boekwaarde van het verenigingsgebouw is verhoogd met € 7000,= door de nieuwe vloer,
maar er werd opnieuw € 4000,= geboekt op de reserves van het verenigingsgebouw.
Machines werd door de aanschaf van een nieuwe zitmaaier verhoogd en verlaagd door
afschrijving op machines en gereedschap.
Bij de vorderingen is een groot bedrag van nog niet betaalde rekeningen voor elektra uit
2008.
Bij de begroting voor 2009 staat vermeld dat de betalingstermijn nog niet verlopen was op 1
januari 2009.
De volgende posten spreken voor zich. In 2008 werd € 5000,= toegevoegd aan de rentemeer
rekening
Uit de algemene reserve moeten de schulden en overlopende posten betaald worden voor
zover deze niet uit de algemene middelen voor 2009 betaald kunnen worden.
De reserveringen zijn “geoormerkte” bedragen en kunnen uitsluitend voor de betrokken
posten gebruikt worden. In 2009 zal bijvoorbeeld de tuinhuur betaald kunnen worden uit het
gereserveerde bedrag voor zover het de huur van de individuele tuinen betreft.
De penningmeester
Peter Lemmens

Voorstel voor verlichting
Inleiding
In de ledenvergadering van het najaar van 2007 is op verzoek van het bestuur een werkgroep
Verlichting opgericht. Het doel was een nieuw voorstel te maken voor de regels over
tuinverlichting op het complex en in de tuinen. In de werkgroep zitten Ellen Mookhoek (tuin
20), Pjotr van Vliet (tuin 51) en Nelie Kwekkeboom (tuin 63).
De vereniging is niet verplicht om het terrein in het donker te verlichten. Ons complex is geen
openbaar terrein. Wel moet evenwicht gevonden worden tussen enerzijds de belangen van
mensen die slecht zien in het donker, en anderzijds de mensen die het donker van de nacht
waarderen.
Omdat de gloeilamp steeds meer vervangen wordt door spaarlampen en ledverlichting, stelt
de werkgroep voor de huidige formulering (watt) te vervangen door de meer algemene maat
voor het meten van licht: lumen. 1 watt van een gewone gloeilamp komt overeen met 15
lumen.
Voorstellen voor tuinverlichting in de eigen tuin:
Regel 2 r van het huidige tuinreglement luidt: ‘Elektrische tuinverlichting is beperkt
toegestaan. U mag 4 lampjes hebben van elk 7 watt die naar beneden schijnen.
Bewegingsmelders zijn toegestaan, uitsluitend ter beveiliging tegen inbraak.’ Voorgesteld
wordt hier twee regels aan toe te voegen:
1.

Toevoegen aan de tweede zin van regel 2 r van het tuinreglement:
Ledverlichting is toegestaan als deze verlichting niet sterker is dan 420 lumen (= ca 28
watt) Dit kan gecontroleerd worden met een lumenmeter door de tuincontrole
commissie (zie tuinreglement). In de kerstperiode is extra verlichting toegestaan.
2. Toevoegen aan derde zin van regel 2 r van het tuinreglement:
• maximaal 600 lumen. (=40 watt)
• U dient uw bewegingsmelder zodanig te installeren dat hij niet aangaat als mensen ’s
avonds in het donker een wandeling maken over de paden van het complex.

Voorstellen voor verlichting op het complex:
3. Op het pad voor het verenigingsgebouw komen drie lage lampen (ca 65 cm hoogte)
van elk 600 lumen die permanent schijnen als het donker is. Er komt ook een lage
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lamp ter vervanging van de lantaarn bij de asfaltlus, zodat het pad permanent en
eenduidig is verlicht in het donker.
4. De bruggen bij tuin 20, tuin 34 en tuin 88 worden in het donker permanent
aangelicht.
5. Bij het gashok wordt de permanente verlichting (als het donker is), vervangen door
een hoge bewegingsmelder, die naar beneden schijnt.
6. De bewegingsmelders van het verenigingsgebouw dienen zodanig geïnstalleerd te
worden dat het licht pas aangaat als men binnen een straal van 5 meter van de
bewegingsmelder komt. Er worden aanpassingen verricht aan de verlichting van de hal
van de kantine om verblinding bij het naar buiten lopen te voorkomen.
Aandachtspunten veiligheid:
• De werkgroep raadt de tuindienstleiding aan om geen obstakels (bloembakken) neer te
zetten in het loopgebied tussen het verenigingsgebouw en de asfaltweg.
• De werkgroep raadt mensen die ’s avonds over het terrein lopen aan om een zaklamp
bij zich te hebben.
Aandachtspunt vormgeving:
De werkgroep zou graag zien dat de verenigingswerkzaamheden worden uitgevoerd
met aandacht voor esthetiek en wil hier graag bij betrokken worden.
Aandachtspunt inbraakbeveiliging:
De werkgroep adviseert het bestuur dit onderwerp extra aandacht te geven. De
werkgroep heeft contact gehad met de buurtregisseur (politie). De politie adviseert
standaard verlichting als belangrijk middel bij inbraakpreventie. Alleen, op zo’n groot
en afgelegen terrein heeft verlichting vooral zin in combinatie met een bewaker. Wij
moeten zorgen dat het lastig is om op het terrein te komen. Het gaat erom dat een
inbreker niet makkelijk op het terrein kan komen en er niet makkelijk af kan komen
(met spullen).
Bij de recente inbraakgolf (winter 2008/2009) is overdag ingebroken. De hoofdpoort
was open. De vermoedelijke daders zijn op het terrein gezien. Dit vraagt om alertheid
en met elkaar zorgdragen voor het terrein. De rol van verlichting bij inbraakpreventie
is op ons terrein al met al beperkt.
Gevraagd besluit:
Akkoord gaan met dit voorstel
___

Feesten op Frankendael
Er wordt door veel mensen hard gewerkt, niet alleen voor eigen tuin maar ook ten dienste van
de vereniging. We zijn een bont gezelschap.
Hoe kunnen we nog meer van en met elkaar genieten, en elkaar waarderen voor die
inspanningen?
Het bestuur heeft hierover nagedacht en wil de leden uitnodigen om deel te nemen aan een
op te richten feestcommissie. Deze commissie kan voorstellen doen aan het bestuur.
Hieronder zijn wat ideeën, niets ligt nog vast. Wel zal een uitgewerkt voorstel ook financieel
binnen de begroting moeten passen.
Nieuwjaarskoffie-uurtje
1e zaterdag in januari, 11.00 uur koffie met gebak in kantine verenigingsgebouw
3 Feesten
-de ledenvergadering gebruiken als gezamenlijk moment, als opening en sluiting van het
seizoen
-daaraan koppelen een feestje:
openingsfeest: binnen: klein feest, na de ledenvergadering
borrel
hapjes laten meenemen door leden
gezamenlijke maaltijd aan lange tafels
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zaadmarkt
presentatie jaarprogramma JOC en anderen
loterij, bingo
middenfeest:
buiten: midzomerfeest
rond 21 juni
slotfeest:
binnen: groot oogstfeest, na de ledenvergadering
tentoonstelling
loterij, bingo
borrel met hapjes
gezamenlijke maaltijd ofwel door bijdragen van alle leden, ofwel door kookploeg
workshops: b.v. tuinarchitect, film, dans, zingen, tuinbeelden maken
DJ of band: b.v. band Richard
___

Moties heggen / hagen
Motie 1. Aanpassing artikel 2.a. en 1.b. hagen/heggen
Motivatie: versoepeling tuinreglement. Landelijk wordt 2 meter als uitgangspunt gehanteerd
voor de hoogte van hagen/ heggen tussen huizen. De hoogte van de overige hagen/heggen
worden indien mogelijk vrij gelaten. Zo min mogelijk regels is het uitgangspunt. Art 2.a. en
1.b kunnen worden samengevoegd tot 1 art.
Huidig art 2. a.
a. Een dicht hekwerk of een hoge haag/heg rondom uw tuin is niet toegestaan. Op de
grenslijn van twee tuinen of van een tuin met een pad of sloot is een haag/heg en/of open
hekwerk met een maximumhoogte van 1,80 meter en een maximale lengte van 8 meter. Het
staat de tuinder vrij de heg /het open hekwerk aaneengesloten of in delen langs het pad of de
grens te plaatsen waarbij de totale lengte niet meer dan 8 meter mag bedragen. Overige
hagen/heggen of hekken op de grenslijn mogen niet hoger zijn dan 1,10 meter.
Huidig art 1. b.
a. Zo er een heg of hek is aan het pad, dan mag dit maximaal 1,10 meter hoog zijn. Een
eventueel hekje moet naar binnen toe opengaan. Een sierboog of pergola is toegestaan. (Zie
verder regel 2a van het tuinreglement).
Nieuw
Aan alle zijden van uw tuin, met uitzondering van de grens met de buren, mag u een
heg/haag hebben van maximaal 2 meter hoog.
Op de grens met de buren mag er een heg/haag of open hekwerk geplaatst worden van
maximaal 8 meter lang en maximaal 2 meter hoog.
Deze moet lopen tussen de betonplaten waar de huisjes op staan. Het plaatsen van een dichte
schutting of een dicht hekwerk is niet toegestaan. Als u overeenstemming hebt met uw buren,
dan mag de heg/haag qua lengte afwijken. Indien nodig moet u uw toestemmingsformulier
kunnen tonen aan de tuincontroleurs.
Gevraagd besluit:
Akkoord gaan met dit voorstel
___
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Drainage Frankendael
Een hangt een grotere tekening op het raam van de bestuurskamer.
De notulen over de paden vindt u in de vorige ECHOPUT (nr. 335).
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Boeteprocedure
De tuinvereniging heeft in gezamenlijk overleg een aantal regels afgesproken waaraan de
leden zich (moeten) houden. Die regels betreffen het omgaan met elkaar, met elkaars
eigendommen, het onderhouden van de eigen tuin, het onderhoud van het gezamenlijke deel
en betalingen van contributie, huur, water, elektra en andere kosten, verbonden aan het
tuinieren op een complex.
Het naleven van deze afspraken, die meestal in regels zijn gevangen, levert in het algemeen
weinig problemen op. Soms moet een lid echter gemaand worden zich ook aan de regels te
houden en als een waarschuwing/aanmaning niet voldoende blijkt te zijn, dan heeft de
vereniging de sanctie van een boete als stok achter de hand.
De vereniging kent drie terreinen waarop de boete gehanteerd kan worden:
1. het niet nakomen van betalingsverplichtingen
2. het niet nakomen van inspanningsverplichtingen zoals tuindienst
3. het niet voldoen aan de regels die gelden voor het onderhoud van de eigen tuin.
Daarnaast kent de vereniging extra zware boetes voor gedrag waarbij het eigendom van de
vereniging en/of tuinders zwaar beschadigd (kunnen) worden zoals het rijden met een auto
over de paden. (€ 450,=) Het onvoldoende beschermen van de waterleiding bij vorst (€ 150).
De procedures.
Sub 1. het niet nakomen van betalingsverplichtingen.
Het huishoudelijk reglement beschrijft geen boeteprocedure maar maakt slechts gewag van
de mogelijkheid van het krijgen van een boete bij het in gebreke blijven van (tijdige) betaling.
Voorstel:
a. na het verstrijken van de betalingstermijn verstuurt de penningmeester een
aanmaning a €2,50. Het lid heeft dan 14 dagen de tijd om het openstaande bedrag
plus €2,50 te betalen.
b. Wanneer na een aanmaning niet betaald is dan volgt een boete van € 15,- en opnieuw
een betalingstermijn van 14 dagen.
c. Wanneer ook dan niet betaald wordt inclusief aanmaningskosten en boete, volgt een
boete van € 25,= bovenop het openstaande bedrag, opnieuw met een betalingstermijn
van 14 dagen.
d. Tot slot kan bij het uitblijven van betaling een laatste boete van € 37,50 opgelegd
worden waarna een voorstel tot royement kan volgen.
e. Een lid kan tot en met punt a een betalingsregeling treffen. Na een eerste boete is het
gehele bedrag direct opvorderbaar.
Sub 2. Het niet nakomen van inspanningsverplichtingen.
Ook hiervoor staat geen duidelijke procedure in het huishoudelijk reglement. Wel wordt ook
hier het risico van het krijgen van een boete bij het zomaar wegblijven genoemd.
Voorstel:
a. bij het geheel of deels wegblijven van de tuindienst zonder voorafgaande
kennisgeving;
b. bij het vroegtijdig verlaten van de tuindienst zonder voorafgaand overleg met de
tuindienstleiding;
c. volgt een boete van € 15,d. bij herhaling van punten a of b volgt een tweede of derde boete van respectievelijk
€25,- en €37,50
e. na de derde boete kan voordracht tot royement volgen.
f. De gemiste tuindienst(en) moeten ingehaald worden.
g. Bij het niet doen – zonder voorafgaande kennisgeving – van schoonsloot verplichtingen
volgt een boete (aansluitend op een eventuele boete voor het eerder niet verrichten
van een tuindienst). Ook deze verplichting dient ingehaald te worden.

ECHOPUT 336

Maart 2009

pagina 14

Sub 3. Het niet voldoen aan punten uit het reglement.
Het tuinreglement zegt over boetes het volgende:
“Blijkt bij een controle een of meer punten niet in orde, dan ontvangt u een rapport, waarin
staat welke punten niet in orde zijn. Hierbij wordt een datum vermeld waarop het punt/ de
punten in orde moeten zijn. Als het punt/de punten op die datum niet in orde zijn, dan
ontvangt u een boete van €15,= voor alle punten die niet in orde zijn samen. Blijkt bij een
derde controle dat de punten nog niet in orde zijn, dan ontvangt u een boete van €25,=. Blijkt
bij een vierde controle dat de punt(en) nog niet in orde zijn dan ontvangt u een boete van
€37,50 en wordt u/ kunt u voorgedragen voor royement. Indien u om een of andere reden
geen tijd heeft om de werkzaamheden uit te voeren voor de eerstvolgende controledatum,
dan moet u dit schriftelijk aan de tuincontrolecommissie melden. In overleg met de
tuincontrolecommissie wordt dan een nieuwe controledatum afgesproken”.
Werkwijze
a. De streefdata van de eerste controle in het tuinseizoen worden bekend gemaakt via de
Echoput. De exacte datum en tijdstip wordt waarmogelijk ook in de Echoput genoemd.
De tuinder kan dan zorgen dat hij/zij aanwezig is bij de controle.
b. Bij controle ontvangen tuinders, bij wie een of meer punten niet in overeenstemming
zijn met het reglement, een schriftelijk rapport waarop de punten genoemd staan.
c. Er wordt een datum genoemd waarop een hercontrole plaatsvindt, die tenminste 3
weken later ligt.
d. Wanneer een tuinder vindt dat het punt (of de punten) waarop de controleurs zijn/haar
tuin negatief beoordelen, niet correct is dan kan de tuinder schriftelijk in beroep gaan
bij de tuincontrole coördinator.
e. Wanneer dat beroep achterwege blijft erkent de betrokken tuinder de juistheid van de
constatering en dient hij/zij de genoemde punten in orde te maken.
f. Als bij hercontrole de genoemde punten uit het rapport niet in orde zijn, volgt een
boete ( 1e boete €15,-; 2e boete € 25,- 3e boete € 37,50 mogelijk gevolgd door
voordracht tot royement)
g. Wanneer punt d achterwege blijft is er geen beroep op het bestuur mogelijk.
h. Wanneer bij stap d, tuinder en tuincontrolecoördinator er niet uitkomen, dan is beroep
op het bestuur mogelijk.
i. Bij hercontrole(s) kunnen uitsluitend nieuwe punten toegevoegd worden als duidelijk is
dat dit punt (deze punten) niet eerder geconstateerd konden worden.
___

Klussengroep
De klussengroep heeft een gemiddelde leeftijd van royaal boven de zeventig. Reden om te
proberen wat jongere handige tuinders aan te trekken. Ook voor de continuïteit is verjonging
erg belangrijk. Om deze redenen vraagt de klussengroep nieuwe leden. Op dit moment komt
de club elke dinsdag bij elkaar, maar een andere dag, bijvoorbeeld de zaterdagochtend is
bespreekbaar. Kennismaken? Kom dinsdags vanaf 09.00 uur eens langs. De koffie staat
klaar!
___

Frankendael online !
Aansluitend aan de voorjaarsvergadering van 28 maart wordt de website van onze
tuinvereniging feestelijk onthuld!
Onder het genot van een borrel kunt u genieten van onze eerste webpagina’s.
Henk Grobben, Peter Duker en Ellen Mookhoek.
___
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Bericht van het JOC.
Zoals u inmiddels wel zult weten is Gerard Vahlkamp plotseling overleden.
Gerard was altijd een enthousiaste medewerker die zich op vele manieren inzette voor het
JOC en tot vorig jaar ook voor de klussengroep. We verliezen in hem een hartelijke spontane
medetuinder met veel clubliefde.
Namens alle medewerkers van het JOC en de klussengroep wensen wij zijn vrouw Willie heel
veel sterkte in deze moeilijke tijd. Mocht je ons nodig hebben dan willen wij er voor je zijn.
Namens alle medewerkers van het JOC en de klussengroep,
J. Stuurman – van Batenburg
___
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

Belangrijke data en tijden
•
•
•

Data bestuursvergaderingen: zat. 28 maart 2009 ALV
Sterrenkijken
vrijd. 27 maart 2009
Bezoek moestuin
maand 9 maart 2009

14.00 -16.00 u.
20.00 u. tuin 20
19.30 u.

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
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2009

Tuindienstrooster

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

NAAM

21 maart
11 april

21 maart
18 april

28 maart
25 april

28 maart
2 mei

4 april
9 mei

3 oktober 1-30
10 oktober 31-60
17 oktober 61-96

16
20
25
29

23 mei
27 juni
1 aug
5 sep

30 mei
4 juli
8 aug
12 sept

6 juni
11 juli
15 aug
19 sept

13
18
22
26

Tuindienstleiding

Dorothee

pjotr

Riky

saskia

kiki

Rene Pattes
Hans Laan
Rob de Grundt
Marc Koperdraat
J. Schniedewind
Els Timmerman
Pia Donkers
Carla Timmerman
Cor Klarenbeek
Rob Oudejans
Rene Broekhof
Marcel de Langen
Jordi de Langen
Ruud Stuurman
Pietie van Meetelen
Anita. de Wit
Richard de Langen
Alice Klaver
Astrid van Stek
Ellen. Mookhoek
John Land
Kathrine Manzke
Co Wils
Rob Brandsma
Ruud van t Hoenderdaal sr
Gerrit Veldhuis
Iwan van Haagen
Gino Smiet
Fred Makkinje
Marieke Bolhuis
Jojo Vittali
Herbert Clemens
Baat Seesola
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-Ebbeling
Bianca Koevoets
J.J Kouwenhoven
Catharina Bonsel
Piet Stuurman
Jopie Stuurman Batenburg

X

Schoonslootdagen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
35
35
36
37
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46
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mei
juni
juli
aug

juni
juli
aug
sept

X
kantine
X
70
X
X
X 2x vrij
X
X
X
X
X
Maaigroep
Kantine
X
Maaigroep
X
X
Bestuur
Maaigroep
X
70
X
X
X
Maaigroep
Maaigroep
X
Tuincontrol
Maaigroep
X
X
Tuind.leidin
70

X
X
X3 vrij

bestuur
X
X2vrij
X
70
X
X
X
tuincontrole
X
X
bestuur
Klussengroe
diversen

Maart 2009

pagina 17

2009

Tuindienstrooster

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

NAAM

21 maart
11 april

21 maart
18 april

28 maart
25 april

28 maart
2 mei

4 april
9 mei

3 oktober 1-30
10 oktober 31-60
17 oktober 61-96

16
20
25
29

23 mei
27 juni
1 aug
5 sep

30 mei
4 juli
8 aug
12 sept

6 juni
11 juli
15 aug
19 sept

13
18
22
26

Tuindienstleiding

dorothee

pjotr

riky

saskia

kiki

Schoonslootdagen

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
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
89
90
91
92
94
96

Marije van Mierlo
Henk Grobben
Cor Kruisheer
Reina Kruisheer
Pjotr van Vliet
Ruud van ’t Hoenderdaal jr.
Medebewoner tuin 52
Froukje Kastelein
Helma .Berris
Ernst Ritter
Dirk Pool
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. Duker
Stanja Brodinova
Frits Woudstra
Willemien Klarenberg
Petra Steijn
Dorothe op den Kelder
Saskia Geuljans
Jaap Glebbeek
Lucas van der Put
Henny Vonk
Theo Boot
Margje van de Pol-Degener
Kabula Mol
Mieke Jongcurt-stouten
Agnes van Dijk
Quirein Jungcurt
Cisca Ansum
Kiky Heupers
Rob Bregman
Evelien Schel
Nolly Leuwsha
Marianne Kunne-Maasakker
Peter Duker
Liesbeth van Amerongen
Dick Duin
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mei
juni
juli
aug

juni
juli
aug
sept

X
X
70
70
Tuind.leiding
maaigroep

X
X
X 2x vrij
X
X
X

bestuur
Maaigroep
Maaigroep
Kantine
X
X
X
70
X
Bestuur
Tuincontrole
Tuincontrole
X
X
Water/post
X
Tuind.leiding
Tuind.leiding
kruiwagen

X
X
X
X
X

dorpsraad
klussengroep
X
X
X
X
X
bestuur
Tuind.leiding

X
X
X
X
X

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

Overlijden
Dinsdag 5 februari 2009 werd onze tuinder Gerard Vahlkamp op de Nieuwe Ooster begraven.
hij was plotseling op zijn 62-ste, tijdens het inpakken van z’n auto voor een korte vakantie naar
Limburg, onwel geworden en stierf even later in de ziekenauto.
toen ik het nieuws hoorde duizelde het me: zo compleet onverwacht had de man met de zeis
toegeslagen.
Gerard was mijn overbuurman op de tuin en ik kon erg met hem lachen. via het Diemerbos fietste
ik vanuit Amsterdam naar 3mond en reed altijd eerst een rondje langs het huisje van wil en
Gerard, even zwaaien en vragen of alles kits was.
hij was een zachtmoedig en eerlijk mens en zeer behulpzaam.
op de begrafenis waren gelukkig veel tuinders aanwezig. het was een sobere plechtigheid met
mooie muziek van André Hazes en Kees van Kooten. Rob de Grund en ik spraken namens de tuin.
daarna liepen we vanuit de aula naar het graf in een miezerige regen, troostelozer kon het haast
niet … een ieder kon toen afscheid nemen. wat zullen we je missen, Gerard.

in de korte, blauwe schemering
deed ik een kleine wandeling
de grond was rood, gebarsten droog
de lucht was dun en vrees’lijk hoog
en blauwe distels stijf en grillig
ritselden driftig en onwillig
stil grazend naast een grijze rots
zag ik opeens op hoge benen
een jonge ezel, zijn oren schenen doorzichtig,
zijn gelaat was trots
zijn lange ambren ogen blonken
als water, ernstig en bezonken
en onpartijdig was zijn blik
en na een korte felle schrik
verstarde ik in verwondering
of kan het eerbied zijn geweest
voor dit schoon, ongeschonden beest
waarmee ik langzaam verder ging ?
een pijnlijke herinnering : zo ben ik vroeger
ook geweest
die gaafheid en zachtzinnigheid
onzware ernst en dromerigheid
o, kon ik dat nog eens herwinnen
kon ik nog eens opnieuw beginnen.
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Sterrenkijken met Stefan
In elk jaargetijde is er wat bijzonders te zien, maar de wintersterrenhemel blijft het mooist.
Van de 10 helderste sterren die het Noordelijk halfrond kent zijn er in dit jaargetijde 's avonds
er wel acht te zien: Sirius, Procyon, Aldebaran, Betelgeuze, Rigel, Arcturus, Vega, Capella. Het
valt gewoon op dat de hemel schitterender is en bij vorst is dat extra sterk omdat de damp in
de lucht vriest.
Kom kijken naar de sterrenbeelden Orion, Stier, Tweelingen, Voerman; laat je verrassen door
de Pleiaden, en het zwaard van Orion; geniet van de oranje kleur van Betelgeuze en
Aldebaran.
Vrijdag 27 maart 20 uur op tuin 20. Kom kijken!
___

Te koop
aangeboden door Ellen en Stefan, tuin 20
- Moderne oliekachel. Twee jaar oud. Kan overal in de kamer neergezet, heeft geen afvoer
nodig, wel stroom voor ontsteking en ventilator.
Ruikt een beetje naar olie bij aan- en uitzetten maar is verder geurloos. In prima staat.
Oliekan wordt meegeleverd. Nieuwprijs was ca € 300 (bij Fakkeldij in Weesp),
Vraagprijs nu € 125.
- Snelle herenfiets, hybride type. Jaren tachtig model, paars. Veel versnellingen.
Vraagprijs € 25.
___

Uitnodiging Bezoek moestuin
Epe/Biddinghuizen, 17 februari 2009.
Geachte moestuin- en kookliefhebber,
Op ons verzoek komt Alma Huisken, culinair journalist en enthousiast biologische moestuinier
(zij heeft zelf een grote moestuin) op maandag 9 maart een lezing houden op de
Kraaybekerhof in Driebergen. Zij zal het met ons hebben over:
- vertrouwde en nieuwe moestuinhelden
- biologisch tuinieren
- werkzaamheden bij de start van het nieuwe seizoen
Laat u inspireren door een ervaren moestuinder, en ga opgeladen de lente in.
Op haar website www.almahuisken.nl kunt u uitgebreid lezen over haar activiteiten en over
haar kookleesboeken, zoals het met de Wina Bornprijs bekroonde Groente en Van het Land.
De lezing wordt georganiseerd door: Carel Bouma, leverancier van biologisch poot- en
plantgoed samen met De Bolster, specialist en leverancier van biologische groente- en
bloemenzaden.
De lezing begint om 19.30 uur, en vanaf 19.00 uur zullen we u met uw vrienden,
kennissen en collega moestuinders graag ontvangen.
Op de avond zijn de mensen van De Bolster en Bouma aanwezig, en ook is er de
mogelijkheid om boeken van Alma Huisken te kopen en te laten signeren: Groente (39,50) en
Van het Land (27,95). Alma neemt ook luxe ansichtkaarten mee, geschoten
door Doortje Stellwagen, de fotografe van Van het Land.
De entree bedraagt 5 euro p.p. incl. een kopje koffie of thee en 4 proeftuinrecepten van Alma.
Omdat maar een beperkt aantal deelnemers kunnen deelnemen, verzoeken wij u om u
aan te melden bij Ad Verhage via verhage.ad@gmail.com of op telnr 06 51 58 23 18
met vermelding van het aantal personen.
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Wij zien u graag op 9 maart, 19.30 uur op Kraaybekerhof, Diederichslaan 25, 3971 PA
Driebergen (www.kraaybeekerhof.nl).
Met Vriendelijke Groet,
De Bolster Biologische zaden (www.bolster.nl)
Carel en Angela Bouma Biologisch plant- en
pootgoed (www.biologischpootgoed.nl)
Naar Restaurant Kraaybeekerhof adres:
Diederichslaan 25a
Driebergen
tel. (0343) 533 885
Routebeschrijving
Vanaf de snelweg Arnhem-Utrecht (A12) neemt u de afslag Driebergen/Zeist, richting
Driebergen (vanaf Arnhem linksaf, vanaf Utrecht rechtsaf).
Volg de Hoofdstraat tot de tweede zijstraat links. Dit is de Diederichslaan.
Na zo'n 500 m. ziet u links de ingang naar Kraaybeekerhof, inrit nr. 25. Even verderop links
kunt u parkeren. Indien de parkeerplaats vol is, kunt u aan de weg in de Diederichslaan
parkeren.
Vanaf station Driebergen-Zeist
Vanaf station Driebergen - Zeist is het ongeveer 25 minuten lopen naar Kraaybeekerhof, of 5
minuten op de (vouw)fiets. U neemt de uitgang Driebergen en volgt de Hoofdstraat richting
Driebergen. U gaat onder de snelweg door (viaduct A12) en neemt dan de tweede zijstraat
links, dat is de Diederichslaan.Na zo'n 500 m. ziet u links de ingang naar Kraaybeekerhof, inrit
nr. 25.
Met de trein : Vanaf Rotterdam, Den Haag en Arnhem kunt u zonder overstappen naar
station Driebergen-Zeist. Vanaf andere plaatsen moet u overstappen in Utrecht. De trein naar
Driebergen-Zeist vertrekt in Utrecht (normaal) van spoor 8 om *.22 en *.52 uur en van spoor
11 om *.03 en *.33 uur. Op het station Driebergen-Zeist kunt u een treintaxi nemen, of u
loopt, fiets of neemt de bus.
Vanaf Driebergen-Zeist met de bus. U kunt vanaf het station ook bus 50 of 56 nemen
richting Driebergen, Doorn en Arnhem. De bushalte ligt aan de Hoofdstraat, aan de Zeisterkant van het station. Stap uit bij halte Rijsenburg (postkantoor), en loop een stukje terug tot
de Diederichslaan (bij Het Wapen van Rijsenburg rechtsaf).
Terug met de bus Vanaf de halte Rijsenburg (postkantoor) richting Station Driebergen-Zeist
en Utrecht.
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Wie doet wat in 2009
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, 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;
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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