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Tuinpark Buikslotermeer

Afdeling van de Bond van Volkstuinders Amsterdam
Volendammerweg 305 1027 EA Amsterdam Tel.: 020-8943399 (spreek voicemail in)
www.tuinparkbuikslotermeer.nl email: bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl
Redactie tuinkrant
Arie Snel (teksten)
Guus van Veen (teksten en
vormgeving)
		
Jan de Jong (eindredactie)

tuin 227
tuin 221
tuin 179

Redactie website
Jan de Jong
tuin 179
webmaster@tuinparkbuikslotermeer.nl
Drukwerk
Bond van Volkstuinders
Volendammerweg 301
1027 EA Amsterdam
Advertenties
Voor info en tarieven
Post- en krantbezorging
Jan Terweij

tel 06-23237380
tuin 86

Nieuwe Kopij
De volgende tuinkrant verschijnt (onder
voorbehoud) begin april 2015
Wilt u een bijdrage leveren aan onze
tuinkrant? Ook foto’s zijn welkom
Mail dan voor 1 maart 2015 naar
redactie@tuinparkbuikslotermeer.nl
De redactie behoudt zich het recht voor
om ingezonden stukken te weigeren, in te
korten en of aan te passen. Onderteken uw
stukken want anonieme stukken worden
niet geplaatst.

Goed om te weten
Ziekenhuis Boven IJ
Statenjachtstraat 1 1034 CS Amsterdam
tel: 020-6346346

Alarmnummer brandweer / politie
tel: 112
Politie
Bureau Waddenweg tel: 0900 8844
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van het bestuur

ADVERTENTIE

Nieuwe ontwikkelingen

I

De grootste
speciaalzaak in
Nederland voor

Dwarsslaap mechaniek

Twilight mechaniek

SLAAPBANKEN
& BEDKASTEN
Kom naar onze
showroom voor het
hele assortiment

k weet niet hoe het bij u voelt, maar
ik vind het einde van het seizoen altijd naar. Ik geniet zo van mijn tuin en nu
moet ik weer wachten op het voorjaar
om weer van mijn tuin en alle ontmoetingen met al mijn medetuinders te genieten.
Gelukkig kunnen we terugkijken op een
mooi jaar met vele mooie activiteiten,
mooi weer en nieuwe ontwikkelingen.
De werkgroep Natuurlijk Tuinieren heeft
veel initiatieven genomen en gaat met iedereen het gesprek aan. De ledenvergadering in mei heeft het elektraplan bijgesteld
en inmiddels wordt er hard gewerkt aan de
aanleg van een netwerk met 137 aansluitingen (56%). De Inkoopcommisssie heeft door
aanschaf van stoppenkastjes en grondkabels
extra uren gedraaid en geweldig werk geleverd. De elektracommissie loopt en fiets de
benen uit het lijf om aansluitingen te keuren en te adviseren over een goed netwerk.
De Tuinparkcommissie draait steeds beter en begint steeds meer zijn eigen weg

te vinden. De Bouwcommissie heeft na
personele wisselingen ook weer zijn plek
gevonden en in gesprek met het bestuur
weer structuur gekregen. En tot slot heeft
de Clubhuiscommissie zichzelf ook weer
nieuw leven ingeblazen en zoekt naar nieuwe wegen om tuinders aan zich te binden.
Kortom, ons tuinpark is in beweging en we
hebben veel nieuwe tuinders kunnen verwelkomen. Het bestuur ondersteunt initiatief en juicht dit toe. Samen maken we
een tuinpark. Deze tuinkrant staat in het
teken van de najaarsvergadering. We hebben in de begroting weer scherp gekeken
naar kosten en willen graag investeren in
verfraaiing door ons geld bij de Bond van
Volktuinders los te krijgen dat van ons is.
Kom vooral in grote getalen en denk er
alsjeblieft over na om mee te werken in
het bestuur (of commissies en werkgroepen). We kunnen iedereen gebruiken.
Chris de Wild Propitius voorzitter

van de redactie

De laatste krant van dit jaar

D
Bedkast Florenz

Showroom:
Middenweg 109-113a
1098 AH Amsterdam

Opklapbed Cubed

Tel.: 0206631161
E-mail: info@slaapbanken.nl
Internet: www.slaapbanken.nl

it is al weer de laatste krant van 2014. Wat
is het weer snel gegaan. We hebben een
hele mooie lange zomer gehad, met maar een
nadeell: een bijzonder natte augustusmaand.
De redactie wil iedereen bedanken die de
moeite heeft genomen een stukje voor de krant
te schrijven of een foto in te sturen. Jullie weten
het, alle bijdragen die interessant zijn voor ons
tuinders (zowel tekst als foto’s) zijn welkom.

Voor de nieuwe tuinders: voorin de krant staat
altijd waar en wanneer er ingeleverd kan worden, maar je kunt het ook gewoon vast opsturen en ik bewaar het dan voor de volgende
krant.
Ik wens jullie een fijne winter en vergeet niet af
en toe nog even te genieten van je tuin, die is
alle seizoenen mooi.
De redactie, Guus van Veen tuin 221
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de gelukkige tuinman

Groene vingers bestaan niet

E

r valt altijd iets te leren over tuinieren, hoeveel ervaring je er ook mee hebt. Vandaar
dat ik laatst weer in de schoolbankjes ben
gekropen. Samen met een stel enthousiaste
medecursisten sluip ik dit najaar elke dinsdagavond een verlaten schoolgebouw in de Amsterdamse Watergraafsmeer binnen, om daar
onder leiding van de enthousiaste hoveniers
Frans Broeders en Tinus Pannekoek onze tuiniervaardigheden verder aan te scherpen.

F

rans en Tinus zijn inspirerende leraren met
een schat aan kennis. “Maar jullie weten zelf
ook al ongelooflijk veel,” zei Frans meteen al
in de eerste les, “veel meer dan jullie denken.
Weet je, succesvol tuinieren is vaak alleen
maar een kwestie van rustig en logisch nadenken.” We hadden het die eerste les met Frans
over grondsoorten, hoe je die kunt verbeteren, en op welk moment in het jaar je dat het
beste kunt doen. We spraken over minuscule
beestjes, zoals dopluizen en spint, die het leven
uit je planten zuigen, en gefascineerd bekeken
we ze onder de microscoop. We rolden over

elkaar heen met ervaringen over oostindische
kersen die enorme bladeren aanmaken maar
geen bloemen. Het was kortom een feest der
herkenning. En we leerden nog wat ook.

H

et heerlijke van tuinieren is dat niemand
hét recept heeft en dat je niet geboren
hoeft te zijn met “groene vingers” om het te
kunnen. Je hoeft echt geen honderd jaar ervaring te hebben, en het is nooit te laat ermee te beginnen. Mensen worden helemaal
niet geboren met groene vingers, dat is een
fabeltje. Met een gezonde dosis interesse, en
goed je planten in de gaten houden, kom je
al een heel eind. Iemand met zogenoemde
“groene vingers” doet eigenlijk niets anders
dan z’n planten regelmatig (het beste is elke
dag) van dichtbij bekijken en ze vervolgens gewoon geven wat ze nodig hebben. Wat overigens wel helpt, is als je iemand bent die een
beetje vooruit werkt met dingen, dan krijgen
je planten namelijk tijdig wat ze nodig hebben
en drijf je ze niet tot het punt dat ze in gillende
paniek hun bladeren slap laten hangen. Hoe-

oproep

Laat bouwmarktkarren niet rondslingeren
De laatste tijd laten onze tuinders bouwmarktkarren na gebruik achter
naast de winkel op ons park. Willen jullie je kar de volgende keer
terugbrengen naar de bouwmarkt waar hij thuishoort? Dan houden we
ons mooie park netjes en schoon, en lijdt de bouwmarkt geen verlies.
Nico, tuin 76

6 p november 2014

wel dat laatste natuurlijk altijd kan gebeuren:
du moment dat jij denkt dat je het helemaal
onder controle hebt in je tuin, gebeurt er iets
waardoor je plotseling met een groot vraagteken zit. Tuinieren is dus net het leven zelf.
En gelukkig maar, dan wordt het nooit routine.

T

uinieren is je lichaam in conditie houden
en geeft ook nog eens zin aan je leven.
Het biedt je een gevoel van voldoening over
iets wat je helemaal zelf hebt gemaakt. “Een
tuin is het omvangrijkste kunstwerk dat je als
individu kunt creëren,” hoorde ik een collegatuinman laatst zeggen. Zo zie ik mijn tuin ook:
als mijn grote kunstwerk, dat ik elke dag weer
een beetje bijschaaf. Het is het kunstwerk dat
iets van mij uitdrukt en waarmee ik hopelijk
anderen inspireer. Je kunt alles altijd weer veranderen in je tuin, en je krijgt elk jaar weer een
nieuwe kans, dat is het leuke. Steeds dichter

dat sfeertje benaderen dat ergens, woordeloos, in mijn hart verborgen ligt: daar wil ik de
rest van mijn leven naartoe blijven tuinieren.
Edwin Oden tuin 182
De gelukkige tuinman is ook psycholoog en
blogt om de paar dagen over het plezier van
tuinieren: www.degelukkigetuinman.nl.
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van de n t commissie

Ups en downs in het
natuurlijk tuinieren traject

S

eptember en oktober waren leuke en
productieve maanden voor het Natuurlijk
Tuinieren traject. De kweekhoek groeide en
bloeide. Verschillende tuinders brachten planten die we zullen gebruiken voor de verfraaiing van het algemeen groen. Veel ingezamelde
en eigen gekweekte planten vonden hun weg
al naar het grindstuk van de vlindertuin.
Op 11 oktober was er een drukbezochte lezing ‘Kundig snoeien in de tuin’, verzorgd door
NT-begeleidster Roos Broersen. 44 tuinders
namen deel, waarvan 13 van de tuinparken
Rust en Vreugde en Tuinwijck. Er kwamen zoveel vragen, dat het al bijna vier uur was vóór
we konden overgaan naar het workshop gedeelte, het snoeien in de praktijk. Daar stak
de regen helaas een stokje voor. Toen we het
clubhuis hadden opgeruimd brak de zon door
en zijn we met een klein clubje alsnog wat
gaan snoeien in de vlindertuin. De tekst van

de lezing zal worden verspreid via de digitale
Nieuwsbrief.
Ook in Tuinwijck waren er workshops, georganiseerd door de werkgroep die zich op dat
tuinpark inzet om het Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren te behalen. Enkelen van onze werkgroep NT namen deel aan de workshops ‘Bijenhotels maken’ en ‘Drijfeilandjes maken.’ Heel
inspirerend! Wat we geleerd hebben zullen
we gebruiken bij de workshops die we tijdens
het volgende tuinseizoen gaan organiseren.

H

et Hoofdlijnenplan en de begroting voor
het NT traject zijn aangeleverd aan het
bestuur, voor de algemene ledenvergadering
van eind november. We hopen dat de tuinders
zich kunnen vinden in de plannen en dat velen in 2015 weer mee willen werken om het
natuurlijk tuinieren tot een succes te maken.
Hoe mooi zal het zijn als we begin 2016 het
Keurmerk krijgen van het
AVVN!

V

eel ups dus in het NT
project. Maar jammer genoeg ook wat tegenvallers.
De werkgroep NT en de
Tuinparkcommissie TPC/ algemeen werk hebben veel
last gehad van tuinders die
de kop van de Scheg en de
Vlindertuin gebruikten om
puin en tuinafval te storten.
Elke zaterdag ruimden wij de
troep op, om de volgende
zaterdag weer een nieuwe

8 p november 2014

berg zooi aan te
treffen. Onbegrijpelijk dat tuinders
dit doen! Wie dit
doen en waarom?
Wij hebben geen
idee. Leuk is het
niet, maar we laten
ons er niet door
ontmoedigen.

H

et plan voor
verfraaiing van
de Hoofdlaan, om
de boomcirkels te
beplanten (september ) en bollenstroken (en
in oktober ) aan te leggen, kwam in de knel
door de elektra-graaf-werkzaamheden. Beplanting van de boomcirkels lukt dit jaar niet
meer binnen het algemeen werk en wordt
uitgesteld tot het voorjaar. We gaan nog wel
in november een bollen-plant zaterdag organiseren. Enthousiastelingen: meld je bij Els

Knipscheer, tuin 176 en bij Don Graver van de
TPC, tuin 91. Ups en downs, zo is het leven,
ook in de natuur. Natuurlijk tuinieren is niet
‘niks doen’, maar hard werken en doorzetten,
ook bij tegenslagen. Wij gaan door en hopen
dat steeds meer tuinders gaan genieten van
het meewerken met de natuur.
Toke Smolders tuin 193, lid werkgroep NT

over elektra

Wat kan er nou mee?

V

eel tuinders die voor elektra gestemd
hebben denken dat alles wat zij thuis aan
elektrische apparatuur gebruiken ze nu ook
op het tuinpark kunnen gebruiken.
Als je de gesprekken beluistert tijdens het algemeen werk, weten een aantal tuinders niet
goed wat ze ermee kunnen.
Ik hoor: kan ik een afwasmachine monteren
op het riool, dan denk ik met 6 ampère?
Kan ik makkelijker water koken, hoe zit het
met de koffiemachine? Tuingereedschap kan

toch wel of broodjes bakken in de oven?
Het is allemaal wel ineens erg snel gegaan, er
wordt inmiddels druk gewerkt op het tuinpark aan de aanleg van elektra , volgend jaar
zullen we het allemaal beleven .
Hoe zal het dievengilde hierop reageren met
alle aanflitsende lampen, vooral bij de tuinparkpoorten of komen die er niet?.
We zullen het zien...
Hijme Peekstok tuin 243

november 2014 p 9

van het bestuur

van de bouw/tuincommissie

e

Jaarverslag 2014

Het bestuur
nodigt u uit voor het
bijwonen van

de najaarsledenvergadering
op zaterdag 29
november
om 13.00
in het clubhuis
aan de
Volendammerweg
305 te Amsterdam

e
10 p november 2014

H

et seizoen 2014 is voorbij. De Bouwcommissie heeft dit jaar alle gevraagde
werkzaamheden kunnen uitvoeren dankzij
een enthousiast team van tuinders.
Er zijn 17 huisjes getaxeerd.
14 huisjes hebben een andere eigenaar gekregen.
Zoals elk jaar zijn er drie schouwrondes gehouden. De derde ronde schouwen hebben
wij dit jaar samen gedaan met twee bestuursleden: Chris en Berthe. Na deze laatste ronde
moesten er toch nog 5 boetes uitgedeeld
worden.
Volgende jaar zal tijdens het schouwen vooral
worden gelet op:

• De paden (onkruidvrij) en de sloten (riet
vrij, het water moet kunnen doorstromen).
• Overhangende takken over de paden en de
sloot;
• Bomen en heggen volgens de regels van de
tuinpark (zie de reglement op de website www.tuinparkbuikslotermeer.nl).
Wanneer de eerste schouwronde van 2015
is, laten wij u via de tuinkrant weten. Zorg er
dan voor dat alles op orde is en vergeet u ook
vooral niet om te baggeren! (Zie baggerbriefje
op pagina 41)
Wij sluiten dit jaar met een goed gevoel af.
Groet, Frans, Loana, Peter, Tessa, Ingrid,
Bertus, Leeroy en Jurjen

van de clubhuiscommissie

Het was een zeer gezelllige
slotavond

L

ieve tuinders, het seizoen zit er weer op.
We hebben hem afgesloten met een zeer
gezellige slotavond.
Er waren best veel mensen en we kunnen
wederom spreken van een succes. Ook het
optreden van de gast-barkeeper werd door
ons zeer op prijs gesteld. En Chris bedankt
dat je er deze avond bij was en dat voor deze
keer aan de andere kant van de bar.
Gezien het succes van de twee avonden met
live muziek is de clubhuiscommissie drukdoende om volgend jaar weer een paar gezellige avonden te organiseren.

Hou de mededelingenborden zodra het seizoen weer start goed in de gaten, als er wat
op handen is hangen wij weer posters in de
kasten.
Rest mij nu alleen nog iedereen vast prettige
kerstdagen en een gelukkig 2015 te wensen
en we hopen dat er een lekkere drukke opkomst is bij de nieuwjaarsborrel.
Groetjes van de clubhuiscommissie
Arnold Keesman tuin 106
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VAN DE TUINPARKCOMMISSIE

Een terug- en vooruitblik
O
ns tuinpark werkt conform de ARBO
wetgeving. Daarom is er in de afgelopen
wintermaanden door een aantal leden van
de tuinparkcommissie hard gewerkt om de
diverse werkplaatsen op te ruimen. De werkplaatsen zijn opnieuw ingericht zodat alles op
een veilige en makkelijke manier te pakken is.
Verder is er een speciale container geplaatst
voor het opslaan van brandstof.
Na de wintercontrole bleek dat diverse tuingereedschappen, waaronder de hakselaar en
de oranje tractor niet meer door de keuring
kwamen. Als gevolg van de te hoge kosten
om alles volgens de ARBO standaard gekeurd
te krijgen konden wij aan het begin van het
tuinseizoen geen gebruik maken van een aantal essentiële tuingereedschappen waaronder
de grasmaaimachine en de flymo’s.
Een aantal van deze tuingereedschappen zijn
ondertussen vervangen.
In de komende wintermaanden wordt al het
mechanisch materiaal gecontroleerd, gereviseerd en gekeurd volgens de ARBO richtlijnen.
Door de overdracht van veel tuinen gedurende het tuinseizoen hebben wij dit jaar minder
tuinders tijdens de tuinbeurten aan het werk
gezien. Gedurende het tuinseizoen zijn er 14
tuinen overgedragen aan nieuwe tuinders.
Voor het volgend seizoen betekent dit dat wij
nieuwe enthousiaste tuinders kunnen inroosteren voor de verplichte tuinbeurten en het
werk beter gestructureerd kunnen verdelen.
Dit jaar hebben wij geprobeerd de tuinders
meer vrijheid te geven om niet alleen op zaterdag het tuinafval te laten composteren op
de oude hakselplaats tussen deel 2 en deel 3.

12 p november 2014

Helaas heeft de TPC moeten constateren dat
een deel van de tuinders zich niet houden aan
de regels welke hangen bij de takkenwal, de
oude hakselplaats, om op een ecologisch verantwoorde manier snoeihout en tuinafval uit
de eigen tuin daar te verwerken. Laten we ons
allen houden aan de regel om het tuinafval te
deponeren uit het zicht achter de takkenwal
om te composteren en het snoeihout in de
takkenwal te verwerken. Anders zijn wij helaas
genoodzaakt om weer terug te keren naar de
oude regel dat alleen snoeihout op zaterdagochtend tijdens de tuinbeurten AW in de takkenwal kan worden gestoken.
In overleg met de werkgroep Natuurlijk Tuinieren zijn er vergevorderde plannen om de
Hoofdlaan meer kleur te geven door het beplanten van de boomcirkels. Het toegangshek
is weer voorzien van de naam van ons tuinpark. Met dank aan Nel en Helen. Er zal geprobeerd worden om dit jaar nog bloembollen te planten langs de Hoofdlaan. Dit is voor
een deel afhankelijk van de graafwerkzaamheden bij de aanleg van het elektriciteitsnetwerk.
De TPC realiseert zich ook dat er een aantal
werkzaamheden nog kunnen verbeteren, bijvoorbeeld het schoonmaken van de bruggen.
Schroom niet om ons daarop aan te spreken
of stuur een e-mail.
Wilt u meer duidelijkheid krijgen over bepaalde zaken welke de TPC aangaan: vraag het
aan de leden van de TPC, zij staan u graag te
woord.
Seizoen 2015 – 2016
Na evaluatie binnen de TPC het volgende.

Tuinbeurten algemeen werk
zaterdagochtend:
Meldt altijd bij de TPC waarom u niet in staat
bent om uw tuinbeurt volgens het opgestelde
rooster te voldoen.
Er kunnen dan afspraken gemaakt worden
over het inhalen van de tuinbeurten.
Zonder overleg met de TPC is het niet toegestaan om tuinbeurten eerder dan de planning
te verrichten.
Er kan dus niet zonder overleg vooruit worden gewerkt.
Afmelden kan via dit e-mailadres: tuinparkcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Nieuw: woensdagochtend
Binnen de TPC wordt nagedacht om met een
ploeg enthousiaste vrijwilligers op woensdagen een aantal extra klussen te doen. Gedacht
wordt aan tuinders die geen tuinbeurten
meer hoeven te doen. Maar ook de tuinder
die graag wat extra wil doen of expertise
heeft met bijvoorbeeld bestrating, schilderen,
klein onderhoud van machines of houtbewerking. Misschien is er voldoende animo om

onze TPC op woensdag te ondersteunen.
Heb je interesse: mail ons of kom op zaterdag
bij ons langs.
Niet vergeten: Tips voor het afsluiten
van het water
Voor degenen die nog niet zo lang een tuin
hebben vindt u op pagina 41 hoe u uw uw
water moet afsluiten voor de winter.
Het is belangrijk dat u ook uw leidingen leegmaakt. Het is handig om een koppeling met
een stukje slang te maken en dan vanaf het
hoogste punt of het verst gelegen punt te
gaan blazen zodat er alleen nog lucht uit het
tapkraantje komt.
Denk ook om uw geiser, die is extra gevoelig
voor vorst.
Vergeet niet het water uit de toiletpot te halen. Stop er na het leeghalen een paar oude
kranten in in verband met de rioolstank.
Tot het volgende tuinseizoen
Namens de Tuinparkcommissie, Eric, Don,
Koos, Fred, Sjaak, Margriet en Marianne
Gedelegeerd bestuur Vincent

uitnodiging

Nieuwjaarsreceptie

U bent van harte welkom op
de nieuwjaarsreceptie van Tuinpark
Buikslotermeer op zaterdag 10 januari
2015 van 15.00 tot 17.00 uur.
Lokatie: Clubhuis.
november 2014 p 13

de agenda

Najaarsvergadering
29 november 2014
1. Opening/mededelingen

11. Beleidsplan ‘Natuurlijk Tuinieren’

2.Vaststelling agenda

12.Verkiezing bestuursleden
Aftredend is Erol Cirgici
Verkiesbaar is Chris Broens
Vacant is nog steeds de functie van penningmeester en verder zijn nieuwe bestuursleden
voor de zelfstandigheid van het tuinpark cruciaal en zeer welkom. U kunt zich als kandidaat
aanmelden per brief of een email naar voorzitter@tuinparkbuikslotermeer.nl

3.Vaststelling notulen voorjaarsledenvergadering 17 mei 2014
4. Ingekomen stukken
Deze worden alleen behandeld als ze minimaal 7 dagen voor de vergadering zijn ingediend bij het bestuur en van algemeen belang
zijn

13.Verkiezing leden kascommissie
5.Vaststellen jaarrekening 2013 en
verlenen van decharge.
6. Jaarplan 2015
7.Vaststellen contributie 2015
8.Vaststelling begroting voor 2015
Om verzekerd te zijn van een goed antwoord
op eventuele vragen tijdens de vergadering
is het wenselijk deze minimaal 7 dagen voor
de vergadering schriftelijk in te dienen bij het
bestuur.
9.Voortgang van het project elektriciteit op ons tuinpark
10.Vaststelling systematiek berekening energiekosten en bevoorschotting

14 p november 2014

14. Agenda voor de bondsvergadering
van de Bond van Volkstuinders
(zie verdere informatie in de Vroegop), We
benoemen ook de afgevaardigden naar deze
vergadering. Als u interesse heeft kunt u zich
melden per brief of een email naar voorzitter@tuinparkbuikslotermeer.nl
15. Rondvraag
16. Sluiting

agendapunt 3

Verslag Voorjaarsledenvergadering 17 mei 2014
Aanwezigen op de vergadering hebben kunnen
zien dat er aan het begin van de vergadering
iets mis ging met de geluidsopname. Tot onze
grote spijt is door een technische storing daarna
geen geluidsopname meer gemaakt van de vergadering. Daarom kunnen wij slechts een heel
beknopt verslag van de vergadering voorleggen.
Het kan dus zijn dat bepaalde vragen of opmerkingen zijn weggevallen, maar het bestuur is ervan overtuigd een correct verslag aan u voor te
leggen als het gaat om de besluiten.
Het bestuur heeft overigens besloten dat we
ook in de toekomst een beknopt verslag van de
vergaderingen zullen maken.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de
leden die wederom in grote getalen aanwezig
zijn van harte welkom. Er zijn 101 stemgerechtigde leden.
2.Vaststelling agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld
3. Mededelingen
De werkgroep ‘Natuurlijk tuinieren’ geeft een
korte toelichting op de plannen en de werkzaamheden.
De heer Blikkenhorst heeft een verzoek ingediend om zijn voorgestelde wijzigingen op het
supplement op het reglement voor de afdelingen te behandelen. Het bestuur stelt voor dit
eerst met de heer Blikkenhorst te bespreken
voor agendering. De heer Blikkenhorst en de
vergadering gaat hiermee akoord.

4. Mededelingen aanwezig BVV
bestuurslid
Er is geen lid van het bondsbestuur aanwezig.
5. Ingekomen stukken
Ingekomen emails met vragen betreffen geagendeerde punten en worden bij die agendapunten
behandeld.
6.Vaststelling notulen extra leden
vergadering 31-08-2013
De ledenvergadering stelt de notulen vast.
7.Vaststelling notulen najaarsvergadering 30-11-2013
De ledenvergadering stelt de notulen vast.
8.Vaststellen Algemeen jaarverslag
2013
De ledenvergadering stelt het Algemeen Jaarverslag vast.
9.Vaststellen Financieel jaarverslag
2013 en verlenen decharge.
In de gepubliceerde jaarrekening in de tuinkrant
stonden een aantal zaken niet goed geboekt.
Het bestuur heeft de vergadering nieuwe cijfers
voorgelegd. In overleg met de kascommissie
heeft het bestuur voorgesteld nog eens goed
naar de jaarrekening te willen kijken en de vaststelling te willen verschuiven naar de najaarsvergadering. De ledenvergadering stemt hiermee in.
De jaarrekening zal nogmaals met de kascommissie worden besproken en in de najaarsvergadering worden vastgesteld. De ledenvergadering
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www.hermansblokhuizen.nl
info@hermansblokhuizen.nl
tel; 0653 200 937

persoonlijk advies en kwaliteit voor een betaalbare prijs
Stapelbare Noord Europese wandbalken in diverse diktes vanaf 50mm
Draaikiep-ramen met isolatieglas
Vele opties mogelijk zoals:

o
o
o
o

Impregneren
Montage
Dakisolatie
Dakpanprofielplaten

Ook standaard schuurtje van 200x300cm
Maatwerk geen probleem
Eigen import
Al vele jaren dé leverancier van blokhutten op de Amsterdamse Volkstuinen.

Flamingo met panorama ramen

	
  

Reiger maatwerk

heeft het bestuur dus ook nog geen decharge
verleend voor het gevoerde financiële beleid
van 2013.
10. Benoemen / aftreden bestuursleden
Ewald van Wilsem treedt af als bestuurslid en
dus ook als penningmeester. De voorzitter dankt
hem voor zijn jarenlange inzet voor het tuinpark.
Els Knipscheer heeft per email aangegeven haar
bestuurslidmaatschap neer te willen leggen aangezien zij geen verantwoordelijkheid wil dragen
voor de aanleg van het electranetwerk, waarin
in haar ogen te weinig oog is voor de tegenstanders.
Wilma Schieving wordt gekozen tot nieuw bestuurslid met het voornemen secretaris van het
bestuur te worden.
Gezien het dreigende tekort aan bestuursleden
om als zelfstandige afdeling van de Bond van
Volkstuinders te kunnen functioneren stelt Suzan Dogan zich alsnog beschikbaar om als bestuurslid aan te blijven. Ook zij wordt door de
vergadering gekozen.
De voorzitter constateert tot zijn teleurstelling dat er geen kandidaat is gevonden voor de
functie van penningmeester. Hij stelt vast dat
daardoor het bestuur slechts de basis financiële
taken zal moeten en kunnen uitvoeren en dat er
op bepaalde zaken vertraging zal kunnen ontstaan zoals afhandeling van verzekeringskwesties,
tuinoverdrachten, betalingen en financiële verantwoording. Het gevolg kan zijn dat het bestuur
een externe boekhouder zou moeten inhuren.
11.Vaststellen Aanpassing elektraplan
Naar aanleiding van het aantal inschrijvingen,
eerdere besluitvorming en de financiële situatie
van het tuinpark, stelt het bestuur voor het minimum betalende inschrijvingen te verlagen naar
50%.
Vanuit de vergadering wordt zorg uitgesproken

over het inzetten van maximaal € 30.000,- uit
de reserves. Het bestuur geeft aan dat dit naar
verwachting slechts tijdelijk zal zijn. De middelen
zijn aanwezig en er zijn op korte termijn geen
andere uitgaven gepland of te verwachten. De
verplichting bij tuinoverdracht om een elektra
aansluiting te nemen zal het aantal aansluitingen
in de loop van de tijd steeds verder doen toenemen. Ervaring op andere tuinparken leert ook
dat tijdens en na de aanleg van elektra tuinders
alsnog besluiten een aansluiting te nemen. Op
het naastgelegen tuinpark is het percentage aansluitingen na 3 jaar al 90%.
De discussie richt zich vervolgens op de randvoorwaarden van het elektraplan. Aannemer
Seijsener heeft aangegeven dat de offerte nog
steeds onder de zelfde voorwaarden en voor
dezelfde bedragen geldig is.
Naar aanleiding van de discussie over de beschikbaarheid van bestuurlijke capaciteit wordt
een beroep gedaan op de vergadering om deel
te nemen aan de nieuw op te richten elektracommissie die het hele proces in samenwerking
met het bestuur zou moeten begeleiden. Arie
Blikkenhorst meldt zich voor de elektracommissie.
De vergadering besluit de aanpassing op het
elektraplan vast te stellen.
12.Vaststellen Aanpassing supplement
tuinreglement voor elektra
Tijdens de najaarsvergadering van 30 november
2013 heeft de vergadering ingestemd met een
beleidskader voor elektra. Nu inschrijving heeft
plaats gevonden en aanleg zou kunnen aanvangen is het van belang deze afspraken vast te leggen in ons reglement.
De ledenvergadering heeft de aanpassing zonder aanvulling vastgesteld met dankzegging van
het bestuur aan Arie Blikkenhorst voor het
voorbereidende werk..
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13.Vaststellen Inrichting omgeving
clubhuis
Het bestuur heeft de ledenvergadering voorgesteld de omgeving van het clubhuis aan te passen en heeft daarvoor schetsen geagendeerd.
Tijdens de vergadering is daaraan een kosten
raming toegevoegd van € 2.600,-.
Het bestuur stelt voor deze kosten als richtbedrag te zien en samen met de initiatiefnemers
het plan uit te werken.
Vanuit de vergadering wordt de zorg uitgesproken over de kwaliteit van de uitvoering. De mozaïek bank is in de winter ook al afgebrokkeld
ondanks het zachte weer. Het bestuur zegt toe
nadrukkelijk naar de kwaliteit van de uitvoering
te zullen kijken en onderzoekt of de kosten
gedekt kunnen worden uit de gelden die nog

steeds bij de Bond van Volkstuinders gereserveerd staat ter verfraaiing van het volkstuincomplex.
Met die toezeggingen stelt de vergadering de
inrichting van de omgeving van het clubhuis vast.
14.Agenda voorjaarsvergadering BVV
en kiezen afgevaardigden
Geen van de leden voert het woord.
15. Rondvraag
Verschillende leden spreken zorgen uit over het
baggeren van sloten binnen het tuinpark, maar
ook aan de randen. Het bestuur zegt toe hier
aandacht aan te besteden.

Jaarplan 2015

communicatie en activiteiten
• Ruimte geven voor intiatieven van tuinders
• Handhaving regels
Het bestuur heeft besloten de ambities aan te
passen aan het aantal beschikbare bestuursleden. We zijn continue onderbezet, hebben
ons handen vol aan de basistaken en faciliteren graag initiatieven van commissies, werkgroepen en tuinders. Het jaarplan is dus kort
en bondig en zal in samenwerking met com-
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Zonne-energie
Wij leveren en
installeren zonnepanelen, regelaars en
accu’s. Inclusief
montagematerialen.

16.Sluiting

agendapunt 6

• Versterken bestuur
• Basis taken uitvoeren
• Uitrol elektranetwerk
• Uitwerking Natuurlijk Tuinieren
• Vergroten verbondenheid door

Satellietontvangers
Voor ontvangst van TV en
radio bent u bij ons aan
het juiste adres. LCDTV’s, radio/cd spelers,
satelliet en DVB-T tuners ook
op 12 volt. Uiteraard hebben
wij hiervoor de noodzakelijke
installatiematerialen.

missies, werkgroepen en individuele tuinders
uitgewerkt moeten worden.
De afgelopen paar jaar heeft het bestuur wat
minder gedaan aan handhaving van regels. De
gedachte was dat we met volwassen mensen
er wel uit zouden komen. We zien echter dat
sloten volgroeien, mensen zonder toestemming van het bestuur voortdurend met auto’s
het park oprijden, paden niet meer worden
onderhouden, vuil overal wordt gestort en
mensen met te korte lontjes op elkaar reageren. Handhaving van regels zal dus weer
een belangrijk onderwerp gaan worden, zodat
iedereen weer snapt hoe we met elkaar een
tuinpark moeten creëren. Samen maken we
een tuinpark.

Pitten, kousen en glazen
Onze afkomst verloochenen
wij niet. Al sinds 1935 verkopen
wij olie (kerosine), kachels en
lampen, evenals de benodigde
kousen, pitten en glazen.

12 volt/24 volt
U vindt bij ons een
uitgebreide sortering
omvormers, koelkasten,
verlichting en andere
benodigdheden op 12 volt.
Butaan/Propaangas
Een groot assortiment gasapparatuur
is in onze winkel aanwezig zoals
o.a. voor koelen,
koken, verwarmen
en warmwater.
Ook leveren
wij alle
installatiematerialen
hiervoor.

DE PITTENSPECIALIST

Dé leverancier
voor uw
tuinhuis
DPS
%14

% &  1pittenspecialist
*55&/41&$*"-*45
de

de pittenspecialist
jacob
vanLennepstraat
lennepstraat 881053
HG amsterdam
De Pittenspecialist
Jacob
van
1053
HG Amsterdam
tel. 020 618 1095 www.pittenspecialist.nl
tel. 020 618 1095 fax 020 6122171 www.pittenspecialist.nl

agendapunt 5, 7 en 8
Staat van baten en lasten
Lasten

begroting

realisatie

begroting

begroting

2013

2013

2014

2015

Grondhuur individuele tuinen

32.620

32.620

33.436

34.000

Waterverbruik individuele tuinen Waternet

10.000

6.000

7.000

4.900

-

-

-

-

Elektraverbruik individuele tuinen Nuon

Toelichting begroting 2015
74.227 m2 x € 0.45912, 2014 € 0.45144 + 1,7%
Gebaseerd op verbruik 2014, na opname watermeterstanden, 3,500m3 x € 1,40
Inschatting voor 2015 als reservering elektra verbruik - overige kosten

Verzekering individuele tuinhuizen AON

16.000

14.561

15.000

17.500

Geïndexeerd op basis van factuur AON 2014

Contributie AVVN/BVV

20.439

18.959

19.682

21.600

270 tuinen x € 80.00

Kosten door te berekenen tuinleden

79.059

72.140

75.118

78.000

Grondhuur parkgedeelte

52.448

49.313

53.759

54.700

119.200 m2 x € 0.45912, 2014 € 0.45144 + 1,7%

-32.620

-32.620

-33.436

-34.000

74.227 m2 x € 0.45912, 2014 € 0.45144 + 1,7%

af: grondhuur individuele tuinen
af: gewenningskorting € 9.406 van Stadsdeel Noord

-3.135

-

-

-

Verzekering clubgebouwen/inventaris

15.000

16.201

17.500

15.500

Geïndexeerd op basis van factuur AON 2014

Onderhoud tuinpark

7.000

4.852

5.000

3.700

TPC diversen, rioolinspectie

Reserveringen onderhoud gebouwen/inventaris

3.000

3.000

3.000

3.000

Opbouw reserveringsreserve

-

-

-

-

Kosten beveiliging

Vrijval van onderhoudsvoorziening

1.000

944

1.000

1.000

Schatting op basis facturen voorgaande jaren

OZB en andere vaste lasten

3.000

1.273

1.500

1.000

Schatting op basis facturen voorgaande jaren

45.693

42.963

48.323

44.900

6.000

5.185

5.000

5.500

Kosten gebouwen en tuinpark
Energie opstallen tuinpark, verlichting en pompen

Geïndexeerd op basis van 2014, 12 maandelijkse termijnen van € 430.00

Bestuurskosten

5.000

4.236

5.000

4.500

Schatting op basis van 2013

Verenigingsblad en drukwerk

3.500

3.526

3.000

3.600

Drukkosten 6 tuinkranten gemiddeld € 600.00 per uitgave

10.000

6.967

2.500

1.500

Schatting op basis van 2014, kosten minus resultaat clubhuis

Vuilafvoer ICOVA afvalcontainers

Kosten ontspanningscommissie

1.500

1.568

1.500

1.500

Schatting op basis van 2011, 2012 en 2013

EHBO/Arbo/Legionellabestrijding

1.000

4.162

500

500

400

52

500

250

-

-

-7.380

-7.500

27.400

25.696

10.620

9.850

2.450

350

1.050

1.050

Kosten bouwcommissie
Minus verjubeling inkomsten van spaarrente
Algemene kosten
Restituties waarborgsommen
Reservering waarborgsommen

-1.750

700

-1.050

-1.050

Aanschaf machines/apparatuur/inrichting park TPC

56.500

7.050

-

4.500

-

-

-

30.500

Verfraaiing tuinpark vallend onder 30% regeling
Overige kosten
Reservering elektraverbruik individuele tuinen
Overige kosten
Totaal lasten
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1.000

-

-

1.000

-

-

-

10.500

58.200

8.100

-

46.500

210.352

148.899

134.061

179.250

Schatting op basis van 2014
Begroting bouw en tuintaxatiecommissie 2015
Korting op basis van oorspronkelijk berekende overschot op de begroting
Schatting van gereedkomende tuinhuizen
Volgt restituties minus ontvangen waarborgsommen
Begr. 2015 TPC onderhoud machines, gereedschap en bruggen
Begr. 2015 TPC € 20.500 incl. speeltuin speeltoestellen en parkmeubilair, NT € 4.000, terras € 6.000
Aankoop tuinheksleutels
Verbruik elektra Nuon, administratie Liander en reservering onderhoud netwerk

november 2014 p 21

agendapunt 5, 7 en 8
Staat van baten en lasten
Baten

begroting

realisatie begroting begroting

Toelichting begroting 2015

2013

2013

2014

2015

144.000

147.747

133.900

143.250

2.100

1.120

1.960

2.100

Ontvangen waarborgsommen

700

1.050

-

700

Ontvangen leges bouwcommissie

150

30

50

50

-

-

-

-

Advertentie opbrengsten

250

380

250

400

Schatting op basis van voorgaande jaren

Borgsom tuinheksleutels

250

290

250

800

Borgsom tuinheksleutels € 40.00 vanaf medio 2014

Bijdrage aspirant leden

100

90

100

200

Administratiekosten voor plaatsen op wachtlijst

Resultaat clubhuis

5.000

-789

1.000

-

Resultaat winkel

2.500

2.211

1.000

1.000

Aangepast vanwege lagere gasverkoop versus aanleg elektra

-

-

-

4.500

Vergoeding voor uitgaven onderhoud en reparatie materieel en publiek toegankelijk groen,

56.500

4.000

-

30.500

2.000

3.539

3.000

2.500

Schatting op basis voorgaande jaren

Overige baten

-

-

-

1.920

Contributies BVV bij tuinoverdrachten

Totaal baten

213.550

159.668 141.510

187.920

(Te) Ontvangen contributie Tuinlasten
Berekend entreegeld

Boetes voorzover niet via tuinlastenrekening

Onderhoudsbijdrage gemeente/stadsdeel

Inclusief onderbouwing voorstel contributie 2015
Schatting 15 nieuwe huurders
Schatting overdracht geen lege tuinen
Schatting
Boetes lopen via de tuinlastenrekening

Zie kosten ontspanningscommissie

speeltuin en gebouwen
Ontvangen 30% gelden
Rente Postbank spaarrekening/deposito

Saldo lasten en baten = mutatie EV
Totaal generaal

3.198

10.769

7.449

Verfraaiing groen tuinpark

8.670

210.352 148.899 134.061 179.250

agendapunt 5
Verklaring Kascommissie
In vervolg op de gemaakte afspraken bij de
voorjaarvergadering is de kascommissie na de
zomer in staat gesteld om de de boekhouding
2013 verder te controleren.
De correcties zijn doorgevoerd en de aansluiting klopt.
De leden van de Kascommissie Buiksloter-

22 p november 2014

meer hebben nu de boekhouding gecontroleerd conform de richtlijnen van de Bond van
Volkstuinders.
De penningmeester heeft ons de mogelijkheid
gegeven om alle voor hem beschikbare stukken te controleren.
Wij zijn tevreden dat zijn boekhouding een
waar en getrouw beeld geeft over de schul-

den en bezittingen van de afdeling en stellen
voor dat de vergadering hem hierover decharge verleend.
14-10-2014
Namens de leden: Dhr R Romeijn,
Dhr B Sickman en Mw K Vonder

november 2014 p 23

agendapunt 5, 7 en 8
begroting realisatie begroting
begroting
Toelichting begroting 2015
De bijdragen als dekking van de uitgaven
2013
2013
2014
2015
Bijdrage per individuele tuin					
Grondhuur individuele tuinen
32.620
32.620
33.436
34.000
74.227 m2 x € 0.45912, 2014 € 0.45144 + 1,7%
Waterverbruik individuele tuinen Waternet
10.000
6.000
7.000
4.900
Gebaseerd op verbruik 2014, na opname watermeterstanden, 3,500m3 x € 1,40
Elektraverbruik individuele tuinen Nuon
Inschatting voor 2015 als reservering elektra verbruik - overige kosten
Verzekering individuele tuinhuizen AON
16.000
14.561
15.000
17.500
Geïndexeerd op basis van factuur AON 2014
Contributie AVVN/BVV
20.439
18.959
19.682
21.600
270 tuinen x € 80.00
Kosten door te berekenen tuinleden totaal 79.059 72.140 75.118
78.000 						
Gemiddeld per tuin
322
294
306
318
		
				
Bijdrage onroerend goed gebouwen en tuinpark					
Grondhuur parkgedeelte
52.448
49.313
53.759
54.700
119.200 m2 x € 0.45912, 2014 € 0.45144 + 1,7%
af: grondhuur individuele tuinen
-32.620 -32.620
-33.436
-34.000
74.227 m2 x € 0.45912, 2014 € 0.45144 + 1,7%
af: gewenningskorting € 9.406 van Stadsdeel Noord -3.135
Verzekering clubgebouwen/inventaris
15.000
16.201
17.500
15.500
Geïndexeerd op basis van factuur AON 2014
Onderhoud tuinpark
7.000
4.852
5.000
3.700
TPC diversen, rioolinspectie
Reserveringen onderhoud gebouwen/inventaris
3.000
3.000
3.000
3.000
Opbouw reserveringsreserve
Vrijval van onderhoudsvoorziening
Kosten beveiliging
1.000
944
1.000
1.000
Schatting op basis facturen voorgaande jaren
OZB en andere vaste lasten
3.000
1.273
1.500
1.000
Schatting op basis facturen voorgaande jaren
Kosten gebouwen en tuinpark totaal
45.693 42.963 48.323
44.900
					
Gemiddeld per tuin
186
175
197
183
Bijdrage lopende zaken en activiteiten tuinpark					
Energie opstallen tuinpark, verlichting en pompen
6.000
5.185
5.000
5.500
Bestuurskosten
5.000
4.236
5.000
4.500
Verenigingsblad en drukwerk
3.500
3.526
3.000
3.600
Kosten ontspanningscommissie
10.000
6.967
2.500
1.500
Vuilafvoer ICOVA afvalcontainers
1.500
1.568
1.500
1.500
EHBO/Arbo/Legionellabestrijding
1.000
4.162
500
500
Kosten bouwcommissie
400
52
500
250
Minus verjubeling inkomsten van spaarrente
-7.380
-7.500
Algemene kosten totaal
27.400 25.696 10.620
9.850
Gemiddeld per tuin
112
105
44
41
Totaal generaal lasten gemiddeld per tuin
Totaal per tuin gemiddeld
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152.152 140.799
620
574

134.061
547

Geïndexeerd op basis van 2014, 12 maandelijkse termijnen van € 430.00
Schatting op basis van 2013
Drukkosten 6 tuinkranten gemiddeld € 600.00 per uitgave
Schatting op basis van 2014, kosten minus resultaat clubhuis
Schatting op basis van 2011, 2012 en 2013
Schatting op basis van 2014
Begroting bouw en tuintaxatiecommissie 2015
Korting op basis van oorspronkelijk berekende overschot op de begroting

132.750
542
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Voortgang aanleg elektra
Afgelopen zomer is veel voorbereidend werk
verricht door het bestuur en de elektracommissie om daadwerkelijk een elekranetwerk
op ons tuinpark aan te kunnen leggen. Op
de eerste plaats moest natuurlijk voor 50%
van de tuinen financiering aanwezig zijn. We
hebben u al eerder uitgelegd dat dit geregeld
was met steun van financierders. Inmiddels
hebben we deze financierders hun voorschot
zonder rente of andere vergoeding terug betaald en hebben 137 tuinen betaald voor een
aansluiting. Dat is bijna 56%.
De inkoopcommissie heeft overuren gedraaid
voor de inkoop en distributie van kilometers
grondkabels en stoppenkastjes. De nieuwe
elektracommissie maakt overuren voor de
controle van alle aansluitingen in de tuinhuisjes. Helaas heeft Arie Blikkenhorst besloten
zich terug te trekken uit de commissie. Het
bestuur betreurt dat en hoopt met hem een
meedenkend tuinder te houden voor een
goed functionerend elektrasysteem.
Op maandag 22 september is de aannemer
begonnen met de aanleg van ons elektranetwerk. In de eerste week moesten zij ook
nog even wennen aan alles wat er al in onze
bodem ligt en werd een waterleiding geraakt.
Gelukkig kon dat snel worden opgelost en gerepareerd. Inmiddels kennen ze ons tuinpark
en gaan de werkzaamheden erg snel. Oorspronkelijk zouden ze alle kabels graven, maar
uiteindelijk is besloten om onder het plein
rondom het clubhuis en tussen deel 2 en 3
ondergronds te boren. Dat scheelt niet alleen
veel graafwerk, maar ook bureaucratisch vergunningwerk met de gemeente Amsterdam.
Naast alle werkzaamheden voor het elek-

tranetwerk wordt er ook een groene buis
ingegraven. Veel tuinders vragen om een beter WiFi netwerk. De groene buis is een reservering voor de toekomst om daarin een
glasvezelkabel te trekken waardoor we een
goed WiFi netwerk kunnen realiseren zonder
opnieuw te hoeven graven. Een voorstel over
een dergelijk netwerk zal na goed onderzoek
geagendeerd worden voor een vergadering.
Het bestuur maakt zich wat zorgen over het
eindbeeld van de paden, maar praat daar ook
over met het stadsdeel aangezien zij ook nog
een verantwoordelijkheid hadden over het
opleveren van het tuinpark en de verzakte
paden.
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Vaststelling systematiek berekening
energiekosten en bevoorschotting

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren:
Hoofdlijnen-plan voor 2014 en 2015,
met begroting.

De aanleg van het elektranetwerk op ons
tuinpark is bijna voltooid. We hebben een
overeenkomst met Liander gesloten voor de
aanleg van een stroomkabel naar ons tuinpark.
De aannemer Seijsener graaft, legt kabels, last,
boort onder ons tuinpark en plaats kastjes.
De enthousiaste leden van de elektracommissie zijn druk bezig om alle aansluitingen in de
huisjes te controleren. Kortom, elektra komt
er heel snel.

Bevoorschotting 2015
We kunnen niet inschatten hoeveel een individuele tuinder aan elektra gaat verbruiken.
Dat zal in de praktijk blijken. We moeten wel
een start maken en daarin stellen we iedereen
gelijk. Sommige onderdelen zijn voor iedereen
gelijk, maar het verbruik zal met elke gebruiker
apart afgerekend worden. We starten met iedereen op een zelfde bedrag, maar dat zal per
gebruiker per jaar opnieuw ingeschat worden.

Onderhoud van het netwerk, administratie en
levering van elektriciteit brengen kosten met
zich mee. Het bestuur rekent deze kosten alleen door aan de tuinders met een elektra
aansluiting. De kosten per aansluiting zijn als
volgt opgedeeld:

De kosten:
• Administratie: € 5,- per jaar
• Onderhoud netwerk: € 20,- per jaar
• Verbruik: inschatting eerste jaar € 50,- (afrekening op basis van daadwerkelijk verbruik
tegen tarieven leverancier plus 5% netwerkverlies)

Onderdelen
• Administratie:
vastrecht levering van stroom door Liander,
kosten aflezen verbruik per gebruiker, handhavingskosten, facturering.
• Onderhoud netwerk:
Aangezien het elektriciteitsnetwerk op het
tuinpark in ons eigendom is, zijn wij ook verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging. Vooral voor dat laaste is het van belang
geld te reserveren.
• Verbruik:
De afnemers betalen het eigen verbruik tegen
het door de energieleverancier berekende
tarief met een opslag van 5% i.v.m. netwerkverlies dat optreedt door ons eigen netwerk.
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Bij aanname van dit voorstel zal elke tuinder met een elektra aansluiting bij voorschot
€ 75,- extra moeten betalen op de tuinlastenrekening van 2015. Indien nodig zal deze
kostenstructuur jaarlijks aangepast kunnen
worden.

(Verkorte versie; het gedetailleerde Hoofdlijnenplan ligt ter inzage bij het bestuur, en in
clubgebouw, winkel en TPC-kantoor).
Inleiding
In mei 2013 heeft het bestuur van Tuinpark
Buikslotermeer besloten om mee te doen aan
het traject Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Het
bestuur heeft bij de Bond van Volkstuinders
een voorstel van de werkgroep Natuurlijk Tuinieren (NT) ingediend. De Bond honoreerde
het voorstel met een subsidie van 7.000 euro,
in de vorm van begeleiding en ondersteuning
bij het NT traject door experts van het AVVN.
Naar aanleiding van een Inventarisatie door
het Keurmerkteam van het AVVN (12 april
2014) heeft het AVVN Keurmerkteam een
Adviesrapport geschreven (begin juni 2014).
De werkgroep NT heeft het Adviesrapport,
met een verzoek om reacties, gestuurd aan
bestuur en commissies van het tuinpark. Ook
is het Adviesrapport ter inzage gelegd in het
clubhuis, de winkel en bij de Tuinparkcommissie (TPC/algemeen werk). De adviezen zijn op
14 juni 2014 besproken met de werkgroep
NT, twee vertegenwoordigers van TPC en
Roos Broersen, begeleidster vanuit het AVVN.
Het verslag van het Adviesgesprek is ter kennisname verstuurd aan het bestuur.
Op grond van de adviezen en op verzoek van
TPC/algemeen werk heeft de werkgroep NT
als eerste een deelplan geschreven voor de

verfraaiing van de entree (advies 1) en het opfleuren van de Hoofdlaan (advies 2). Dit plan
is op 21 juni besproken met TPC/algemeen
werk, en op 22 juni ter instemming voorgelegd aan het bestuur. Ook voor de natuuravontuur-plek op het speelveld (advies 11)
is een deelplan uitgewerkt, dat op 12 juli is
besproken met TPC/algemeen werk. Zie de
tekening van de natuur-avontuur-plek in deze
tuinkrant.
De al uitgewerkte en nog uit te werken deelplannen zijn bijlagen bij het Hoofdlijnenplan
voor de periode 2014-2015. In het Hoofdlijnen-plan geeft de werkgroep NT aan op
welke manier en met welke planning wij de
door AVVN gegeven adviezen willen gaan uitvoeren in het kader van het algemeen werk.
De werkgroep NT heeft het Hoofdlijnen-plan
op 12 juli 2014 besproken met TPC/algemeen
werk en met begeleidster Roos Broersen. Wij
legden op 15 juli 2014 het plan voor aan het
bestuur en bespraken het op 9 augustus 2014
met de voorzitter van het bestuur en een vertegenwoordiging van TPC. Daarna is het plan
enigszins bijgesteld en concreet gemaakt met
een begroting.
Het Hoofdlijnenplan en de begroting zijn ter
instemming voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering van najaar 2014.
NT Activiteitenplan 2014-2015
De door het AVVN gegeven adviezen zijn
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door de werkgroep NT uitgewerkt in een
plan voor de te ondernemen activiteiten in de
trajectperiode zomer 2014 tm winter 2015.
In het plan zijn de activiteiten en hun planning
ondergebracht op volgorde van de nummering van de AVVN-adviezen.
De uitvoering van de activiteiten in het kader
van de adviezen 1 tm 12 en 16 (6A Beplanting, 6C Hergebruik en 5D Milieu) zal plaats
vinden tijdens de werkbeurten op zaterdagen
van het algemeen werk, en onder verantwoordelijkheid van TPC. De werkgroep NT
vervult hierbij een adviserende en indien gewenst leidinggevende functie.
De uitvoering van de adviezen 13 tm 15 (5E
Communicatie en Educatie) zal plaatsvinden
op advies van de werkgroep NT, in samenwerking met en onder medeverantwoordelijkheid van de betreffende commissies die
daartoe zijn aangewezen door het bestuur
van het tuinpark.
Activiteitenplan 2014-2015
		
1.Fleurige entree met naam
1.1. Vlaggen: juni/oktober 2014: vlaggen gehesen. € 0 / TPC.
1.2. Naambord: oktober 2014: oude borden
geschilderd en bevestigd. € 0 / TPC.
1.3. Beplanting schanskorven: voorjaar 2015.
Planten: € 100 (en eigen kweek).
TPC: eerst schanskorven rechtzetten?
1.4. Bloembakken buiten het hek: plan maken
najaar 2015, uitvoering voorjaar 2016.
Toestemming en budget nodig van Stadsdeel
Noord. € 0 / Stadsdeel Noord.
2. Fleurig en gevarieerd hoofdpad
2.1. Opknappen bankjes & infobord, bankje
verplaatsen naar scheg: najaar/winter 2014.
€ 0 / TPC.

30 p november 2014

2.2. Beplanten boomcirkels met heemplanten/
nectarplanten, evt. aanvulling met één-jarigen:
plan uitwerken en planten verzamelen in
kweekhoek: juni/sept 2014. Inplanten: najaar
2014/ voorjaar 2015. € 1.500 aarde en planten (& eigen kweek en inzameling).
2.3. Bollenstroken in gras aan weerszijden van
pad: najaar 2014, najaar 2015. Bollen en huur
plant-machine: € 1.750.
I.v.m. aanleg elektra wordt in 2014 slechts één
kant van de Hoofdlaan beplant met bollen.
2.4. Nieuwe aanplant bloemrijke oevers: plan
uitwerken voorjaar 2016, uitvoering: najaar
2016. Budget: nvt (2016).
3. Oever- en watervegetatie
3.1. Onderhoud aan alle waterwegen: overleg
TPC met waterschap en ecoloog, uitwerken
in Beheerplan Waterbeheer. Voorjaar 2015.
3.2. De Scheg en andere oevers: overleg TPC
met waterschap en ecoloog over beheer,
maaibeleid en beplanting; activiteitenplan uitwerken ihkv Beheerplan. Voorjaar 2015. Beheerplan bijstellen indien nodig.
Overleg nodig over de Scheg: bestuur en TPC
met aanwonende tuinders.
3.3. Stenen stapelmuurtje op de kop van de
Scheg: workshop en uitvoering (zie advies nr.
10). December 2014. € 0 / eigen beheer wg
NT en TPC.
3.4. Workshop ´Oevers en water / water in
de tuin´: najaar 2015. € 0 / AVVN en eigen
beheer wg NT.
4. Fleurig en comfortabel rondom het
clubhuis
4.1. Terrasverbetering-verfraaiing: plan voor
bouw terras is er, uitvoering op kleine schaal
gestart. € 0 / Terras-en Bouw-cie.
Geen taak voor wg NT, wel afstemming ivm beplantingsplan.

4.2. Beplanting rond clubhuis: plan in okt/nov.
2014, uitvoering: voorjaar 2015. Planten (deels
eigen kweek), aarde en bakken: € 500.
Afstemming ivm reparatie verzakkingen clubgebouw.
4.3. Vlindertuin verbeteren: werk loopt sinds
zomer 2013. Activiteiten ingeroosterd in algemeen werk. Plan voor bijtrekken grindpad:
najaar 2015, uitvoering: voorjaar 2016. Budget:
€ 0 / TPC.
4.4. Workshop ´Planten voor dieren: vlinders,
bijen, vogels’: voorjaar 2015. € 0 / AVVN.
5.Vogelbosje
5.1. Aanleg vogelbosje naast speelveld, onderhoud bosje bij achterste brug links op 3e deel:
plan in najaar 2014, uitvoering: zomer 2015.
€ 0 / TPC.
5.2. Zeeuwse haag: aanplant bodembedekkers:
plan: oktober 2014, uitvoering: voorjaar 2015.
€ 0 / TPC.
6. Bloemenweide
6.1. Inzaaien bloemenveld op achterdeel
speelveld, met gemaaide paden. Zie ook 11.1.
Plan: okt/nov 2014, uitvoering: voorjaar 2015.
Zaad: € 50. www.debolderik.net
7. Hout
7.1. Aanleg takkenwal, voor takken algemeen
groen/ TPC (vervanging van de takkenwal op
terreinStadsdeel Noord). M.i.v. 01-01-2015
stopzetten storten takken en ander tuinafval van tuinders op terrein Stadsdeel Noord.
TPC schaft ‘versnipperaar’ aan voor takken
van tuinders. Ander tuinafval: op eigen tuinen
composteren. Plan: december 2014, uitvoering: voorjaar 2015. € 784 kastanje-palen. 160
stuks (2 x 80, 2 m, gepunt). Ecohout: €4,90.
Dubomat: €5,97.
7.2. Lezing ‘Dood hout leeft’ en workshop

‘Wilgenvlechtwerk maken’: 30 augustus 2014.
€ 0 / AVVN.
7.3. Lezing en workshop ‘Kundig snoeien in de
tuin’: 11 oktober 2014. € 0 / AVVN.
7.4 Boomstammen oude Amstelmeerschool,
voor natuur-avontuur-plek: zie 11.1. Budget: zie
11.1.
8. Nestkastjes en schuilplekken
8.1. Uitbreiding nestkastjes (bijv. zwaluwen onder de bruggen, vleermuizen): plan: voorjaar
2015, uitvoering: zomer 2015. € 0 / TPC.
Ihkv project ´Van Wijk tot Gouw´ zijn veel nestkastjes uitgedeeld aan tuinders.
8.2. Workshop Bijenblokken, hommelpotten,
enz. (ook voor kinderen): Zomer 2015.€ 0 /
eigen beheer wg NT.
9.Insectenhotel solitaire bijen & vlinders
9.1. Lezing ‘Nesthulp Insecten’ en workshop
‘Insectenhotel bouwen’: voorjaar 2015.€ 150
(lezing 100, reiskosten 50).
9.2. Insectenhotel bouwen in grindstuk vlindertuin: voorjaar 2015. Materiaal € 100.
9.3. Stenen stapelmuur en nectarbar voor
vlinders in de vlindertuin, met bankje: plan in
voorjaar 2015, uitvoering in zomer 2015. € 0
/ TPC.
10. Amfibieën
10.1. Stenen stapelmuur maken op de kop van
de Scheg / workshop en uitvoering (zie 3.2.):
december 2014. Budget: €0 / eigen beheer wg
NT en TPC.
10.2. Informatiebord plaatsen: voorjaar 2015.
Budget € 0 / TPC.
11.Vraag en aanbod - recyclepunt natuurlijk spelen
11.1. Inrichten natuur- avontuur-plek op speelveld , met o.a. boomstammen (zie 7.4), tak-
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advertentie
advertentie

De Groenwinkel
Adriaan Loosjesstraat 40
(tussen Kadoelenwerf en Oostzanerwerf)

1035 XS Amsterdam-Noord
Tel. 06 51945014/0182-393394
www.degroenwinkel.nl
Tuinliefhebbers opgelet,
Bomen-Bloemheesters-Coniferen-Vruchtbomen-KlimplantenHaagconiferen-Vaste planten enz. staan fris en kerngezond te
wachten op een plekje in uw tuinpark.
U kunt keuze maken uit een groot assortiment 1e kwaliteit
beplantingsmateriaal.
Bij ons kopen betekent kopen zonder risico, want wij geven
u 1 jaar garantie op het aanslaan.
Vergelijk onze prijzen met die van anderen. U zult zien, bij de
Groenwinkel koopt u de mooiste planten tegen de
voordeligste prijzen.
Al onze bomen en planten hebben een kluit of staan in pot,
dus verplanten kan altijd zonder enig probleem. Ook planten
die wij zelf niet in voorraad hebben, kunnen wij u bijna altijd
leveren, ook bijzondere en zeldzame soorten (groot en klein).
Verder geven wij u graag gratis deskundig advies over de groei,
bloei en verzorging van bomen en planten.
Openingstijden winkel: Voorjaar do/vr/za 10.00-17.00
Najaar
za
10.00-17.00
Leden van het tuinpark Buikslotermeer
Al ruim 30krijgen
jaar een
bomen
en tuinplanten
10%begrip
korting,in
ook
in de winkel.

kenwal voor wilgentenen uit algemeen groen,
bloemenweide. (zie 6.1). Plan: okt 2014. Uitvoering: 1e activiteit in augustus 2014, verdere
uitvoering in voorjaar en zomer 2015. Budget:
€250 vervoerboomstammen, €175 palen takkenwal. 40 stuks (2 x 20) kastanje-palen, 1,50m,
gepunt:Ecohout: €4,30. Dubomat: €3,68.
Duidelijke afscheiding maken tussen sport/spelveld en natuur-avontuur-plek.
11.2. Vraag & aanbod en inrichten recyclepunt.
Plan: winter 2014, uitvoering: voorjaar en zomer2015. Budget: € 0 / TPC.
12. Afval - regenwater – winkel
12.1. Regenwater: TPC-gebouwen met regengoot & regenput, waterpunt. Budget: nvt / TPC.
12.2. Verwijderen vuilnisbakken langs paden,
plaatsing dichte en grotere bakken rond recreatieruimte bij clubhuis, infobordjes plaatsen.
Najaar2014/voorjaar 2015 (zie ook deelplan
Entree& Hoofdpad). Budget: nvt/ offerte opvragen door TPC.
Ter stimulans van tuinders en bezoekers om vuilnis mee naar huis te nemen.
12.3. Workshop ‘Zelf compost maken’ en maken van compostplek voor tuinafval algemeen
groen. Workshop: voorjaar 2015. Budget: €0
/ AVVN. Plan compostplek: nov. 2014, uitvoering vanaf voorjaar 2014. Budget: € 0 / TPC.
Ter stimulans om tuinafval op eigen tuinen te
composteren, en ter beëindiging algemene stortplek buiten het tuinpark.
12.4. Verwijderen schadelijke, niet-wenselijke
producten uit winkel. Overleg met winkel: okt
2014.Budget: pm.
Inkoopcommissie maakt overzicht van niet meer
te verkopen producten & prijzen, met voorstel
aan bestuur om producten naar chemisch afvalpunt te brengen en kosten af te schrijven.
13. Beleidsplannen Communicatie en

Educatie
13.1. Beleidsplan NT en Communicatieplan
NT 2016 e.v.: Plannen maken in zomer/najaar
2015 (op basis van concepten AVVN). Vaststelling plannen in ALV najaar 2015.
14. Natuureducatie – informatieborden
14.1. Informatieborden bij bijzondere plekken.
Plan: voorjaar 2015.Uitvoering: zomer 2015.
€0 / TPC.
14.2. Excursies naar interessante groenplekken:
- 9 augustus 2014: Wandelroute Boven Y, langs
6 tuinparken, w.o. Tuinwijck
- Mei 2015: Heemtuin Heimanshof in Hoofddorp (alleen wg NT en TPC)
- Zomer 2015: Amstelglorie of Dijkzicht of
Nieuwe Levenskracht Budget: €0 / eigen beheer wg NT, en eigen bijdrage deelnemers
voor reiskosten.
14.3. Informatie tbv recreatief medegebruik en
verheldering leefregels op tuinpark. Plan: winter 2014, uitvoering: vanaf april 2015. Budget
€ 0 / TPC.
15.Tuinkrant - informatieborden –
website
15.1. Tuinkrant: artikel over NT in elke krant,
met Keurmerk-logo: doorlopend, en eenmalig
in krant sept 2014: NT-folder 2014-2015.
Wg NT heeft in een folder bij de tuinkrant van
september 2014 een samenvatting gegeven van
wat de wg NT is en nastreeft, met overzicht van
de activiteiten die ihkv het Keurmerk NT traject
plaatsvinden in 2014, plus de ideeën voor de
activiteiten in 2015.
15.2. Digitale Nieuwsbrief, informatieborden
en uitdelen: posters en flyers over activiteiten
NT. Vanaf juli 2014.
15.3. Website: info en logboek NT, reanimeren
rubriek ´Gespot´. Plan ism web-beheerder:
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okt 2014; uitvoering vanaf voorjaar 2014.
15.4. Informatiebord NT met leeshoek in
clubhuis ism clubhuis-cie:plan in najaar 2014,
uitvoering: voorjaar 2015.
15.5. Vroegop: 1 x pj artikel NT-traject. 1e artikel: najaar 2014. Budget voor communicatie:
€150 (waarvan uitgegeven in 2014: €75).
16.Tuin 240
Kruiden- en pluktuin: plan maken voor beplanting en beheer, iom aanwonenden en andere
tuinders: najaar 2014, uitvoering: najaar 2014/
voorjaar 2015. Budget: € 0 / eigen kweek en
inzameling.
Begroting tweejarig Keurmerk NTtraject 2014-2015
In het overzicht zijn de in het activiteitenplan

genoemde budgetten opgenomen. De werkgroep NT streeft ernaar om in samenwerking
met TPC zoveel mogelijk kostenbesparend
te werken, dat wil zeggen in eigen beheer en
waar mogelijk met hergebruik van materialen.

➏
➌

➌
➌

➎

➌

➌
➌

➌

➒
➌
➐

Amsterdam, 7 oktober 2014
Werkgroep Natuurlijk Tuinieren:
Zohra de Boer, Els Knipscheer, Rina Koper,
Toke Smolders

➑
➌
➌
➑

➋
➌

Geraamde kosten

1.3. Entree - beplanting schanskorven: planten
2.2. Hoofdlaan / beplanting boomcirkels: aarde & planten
2.3. Hoofdlaan / bollenstroken: bollen & huur plantmachine
4.2. Beplanting rond clubhuis: planten, aarde, materiaal
6.1. Bloemenweide: zaden

➊

100

➐

1.500

➋

1.750
500
50

7.1. Aanleg takkenwal: kastanje-palen

784

9.2. Insectenhotel: materiaal

100

11.1. Natuur-avontuur plek: vervoer boomstammen (250), kastanje-palen (175)

425

12.4. Verwijderen schadelijke en minder wenselijke producten uit winkel

pm

15. Communicatie: posters, flyers, folder

150
5.359

Totaal 2014

1.325

Totaal 2015

4.034
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➏

De werkgroep NT verzoekt de Algemene Leden Vergadering van najaar 2014 om instemming te verlenen aan het Hoofdlijnenplan en
de begroting. Voor de bekostiging van het NTtraject zou een beroep gedaan kunnen worden op de 30% gelden.

Activiteit

Totaal begroting 2014-2015

Voorstel Natuur-avontuur-plek

➌
➍

1. spel-en sportveld
2. bloemenveld
3. boomstammen
4. Zeewse haag
5. afscheiding van gevlochten wilgentenen

➒

➍

6. bossages met onderbeplanting
7. schanskorven
8. goudwilgen
9. lage vlechthegjes voor afscheiding sloot
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agendapunt 12

gevonden

Kandidaten voor het bestuur
Het bestuur van Tuinpark Buikslotermeer
staat open voor de leden. We proberen niet
te regeren, maar vooral initiatieven van commissies, werkgroepen en tuinders mogelijk te
maken. Dat is leuk bijdragen aan een nog betere sfeer op ons tuinpark.
Daar zijn meer mensen voor nodig. We zijn
er gelukkig in geslaagd het afgelopen jaar
nieuwe mensen aan te trekken, maar blijven
ernstig overbelast. We willen zo graag meer
doen, maar hebben daar te weinig mensen
voor. Nieuwe bestuurders worden niet direct
overbelast met allerlei taken. Iedereen mag
meedoen met de taken die hij of zij zelf wil
doen en aankan.

Kom er dus bij! Meld je aan bij de voorzitter
(voorzitter@tuinparkbuikslotermeer.nl).
Hij kan je veel meer vertellen over het bestuurslidmaatschap. Samen maken we een
tuinpark.

Mooi hek

“Eindelijk , na tien jaar” Dit hoorde
men een aantal keren toen een
tweetal dames en heren de oorspronkelijke tekst van ons tuinpark
op het toegangshek monteerden.
Het opschrift was meegekomen
van de oude tuin aan de Scheurleerweg. Behoorlijk wat jaartjes
heeft het in de loods gestaan, er
waren zelfs plannen om het weg te
gooien. Nel en Helen hebben de
letters geschuurd en opnieuw in
de verf gezet. Met Koos en Donny
werd het vastgemaakt aan het
toegangshek. Weer een kleine en
simpele bijdrage om ons tuinpark
te onderhouden.
Ronald van Staverden, tuin 84
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De eerste ringslangeierschalen
zijn gevonden langs de scheg.
Daarmee is het mysterie van de
jonge slangen op de tuin van de
familie Broerse opgelost.
Hierbij de foto van de speurneuzen en Fred Haijen die tijdens
de cursus snoeien de eierschalen
liet zien.

Gelukkig heeft Vincent Bellm de afgelopen
maanden de functie van penningmeester
waargenomen en heeft Gera de Jong de taak
van de boekhouding op de achtergrond op
zich genomen. Daardoor hebben we de financiën op orde kunnen houden. We blijven op
zoek naar een penningmeester. Meld je aan!
De taak is lichter geworden door ondersteuning in de boekhouding.

verslag

De laatste avond (20 september) wereldkoken was weer
een enorm succes. De Marokkanse maaltijd van Malika
Bouzerda, al bij de liefhebbers bekend van haar kookkunsten voor het Iftar feest werd bijzonder gewaardeerd. Alle
pannen werden tot de bodem leeggeschraapt en terecht!!!
Guus van Veen, foto’s Claudia van den Akker
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verslag

Openingssessie van
het Internationaal Congres

cesvol werkt. (zie de website van de AVVN)
De delegatie uit Japan kwam nota bene op
’onze’ tuinparken kijken, om inspiratie op te
doen voor in hun eigen land. Volkstuinparken
zijn namelijk typisch Europees en zijn ontstaan
ter ondersteuning van de wat minder rijken
onder de bevolking in de voorlaatste eeuwen. Er is een prachtig schilderij van Breughel:
’Lusthof buiten de stadswallen’. Opgericht in
1682, langs de Plantage Middenlaan, tot achter
de Muiderpoort door. Voor rijk en arm, want
er waren 53 openbare pleziertuinen bij.
Tegenwoordig krijg je steeds vaker een stukje
moestuin aangeboden bij je nieuwe woning
i.p.v. een privétuintje, wat vaak vooral goed
aanslaat bij jonge gezinnen. Hier in Noord is
een moestuinproject waar mensen gezamenlijk tuinieren en groenten van mogen gebruiken, en waar af en toe een barbecue wordt
georganiseerd. (zie foto) Als er groente over
is, gaat dat naar de voedselbank. En vergeet
het NME niet, hier in Noord, van de schooltuintjes, naschoolse activiteiten met natuurprojecten, wandelingen, enz.

’O
H

et AVVN is lid van de Internationale
Vereniging van Volkstuindersverenigingen . Deze hield haar congres dit jaar in de
Jaarbeurs in Utrecht, met het AVVN als gastheer. Naast Nederlandse vertegenwoordigers waren aanwezig delegaties uit: Finland,
Zweden, Noorwegen, Denemarken, Engeland,
Duitsland, Polen, België, Frankrijk, Oostenrijk,
Zwitserland, en zelfs Japan. Wij hadden ons na
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de oproep in de Tuinliefhebber ingeschreven
voor het openingsprogramma van het congres op 28 augustus: Els, Froukje, Margriet en
Toke.

W

ereldwijd is er steeds meer aandacht
voor volkstuinen vooral ook onder
arme bevolkingsgroepen. Bijv. op de Filipijnen
waar na 6 jaar ook weer blijkt dat het heel suc-

nze’ Chris Zijdeveld, voorzitter van het
AVVN en bekend van ‘de Tuinliefhebber’
leidde het congres. Het congres was in het Engels, dus ik zal in mijn eigen woorden vertellen
wat ik ervan opgestoken heb.
Een plantsoen of hobbytuin in de buurt verbetert het woongenot. Vooral groenten verbouwen wordt tegenwoordig steeds vaker en
op de meest vreemde plekken gedaan. Zoals
bovenop flatgebouwen, waar je zelfs hier en
daar imkers ziet, die hun bijenkasten neerzetten voor ¨stadshoning¨.
Buurtgebonden projecten schieten als paddenstoelen uit de grond. Logisch, want landelijk worden groenprojecten gesteund. Vooral
omdat er naar meer diversiteit in planten

(meer soorten bloemen) vogels en dieren gestreefd wordt.

C

hris Zijdeveld vertelde meteen in het
begin al dat hobbytuinders en particuliere initiatieven heel belangrijk zijn. Vooral de
moestuinders hebben vaak nog meer kennis
van wat groeit en bloeit dan de biologen en
plantkundigen in Wageningen, vanwege ervaring met verbouwen van gewassen en ook
het voortzetten van verschillende gewassen.
Veredelen is een vakmanschap, dat al zolang
er landbouw bedreven wordt bestaat. Maar
er is een verandering ontstaan, omdat men in
de vorige eeuw begon te begrijpen dat we
de natuur moeten beschermen. En nu groeien
we naar de overtuiging toe dat de natuur óns
beschermt! Dus zullen we de natuur hiervoor
ruimte en mogelijkheid moeten bieden.
Daardoor is er een sociale verantwoordelijkheid ontstaan. Wat gezondheid betreft: voor
zuurstof, voedsel en ontspanning. Economisch
gezien, voor verse groenten en fruit. Het
sociale aspect: het samen buiten zijn. Elkaar
helpen met tuinieren en ontmoetingen. Ook
helpt het bij integratie van mensen uit andere
landen. Tuinieren is ook geschikt voor mensen
met weinig diploma’s. En vooral voor kinderen,
om de natuur te ontdekken. Recreatie voor
stadsmensen en zomerverblijf voor mensen
die niet op vakantie kunnen.
Ook kunnen er scholingsprojecten worden
gedaan, trainingsprojecten van leerlingen van
’groene MBO’s’ en natuurlijk ook andere scholen.

S

preekster Runrid Fox-Kamper sprak over
COST. Dit is een wetenschappelijk platform
voor alles wat maar met nut en noodzaak van
het ’Urban Gardening’ te maken heeft. Bijvoorbeeld economisch, sociaal en de gevolgen en
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ontwikkelingen door klimaatverandering. Ook
projecten die gericht zijn op schonere lucht.
Verbetering van diversiteit met als gevolg bestuiving door insecten. Maar ook bijvoorbeeld
de rol van supermarkten. Wat leren we van
elkaar? Hoe kan een supermarkt inspringen
op het aanbod van buurtprojecten, bijv. minder tussenhandel en aangepast inkoopbeleid
naar de buurt toe. Tuinen op flatgebouwen.
’Eetbare Stad bewegingen’. Ook door werkloosheid komen er veel ’jonge tuinders’ bij.
COST verzamelt veel statistieken waarin je
kunt aflezen, dat de gemiddelde leeftijd van
tuinders omlaag gaat. Jonge tuinprojecten lopen nog erg te stoeien met de regels en ook
de gemeentelijke instanties zijn aan het leren,
hoe ze deze nieuwe projecten kunnen ondersteunen.
We kregen een power point presentatie van
allerlei soorten tuinhuisjes. In sommige landen
zoals Zweden en Zwitserland waren ze groot
en luxe, soms twee verdiepingen. Maar er
waren ook foto’s van volkstuinen waar alleen
een schuur voor gereedschap per zes of acht
tuintjes was.
En voorbeelden van projecten, zoals parken
waar stroken beschikbaar worden gesteld
voor buurtbewoners om zelf te tuinieren.
Randen langs boerenland, die bestemd zijn
voor tuinieren, zodat er lange groenstroken
ontstaan voor insecten en ander leven. En ook
veel flatgebouwen die per woning een stukje
grond te gebruiken krijgen.

E

r waren nog meer sprekers. Iemand uit
Oostenrijk vertelde over randen langs
de akkers waar de boer zelf groenten neerzet voor buurtbewoners die het dan mogen
onderhouden; dus wieden en oogsten: ’meine
Ernte’. Een vrouw vertelde erg enthousiast
over het nut van tuinieren. En ze had ook een
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mooi verhaal over Nelson Mandela die toen
hij in de gevangenis zat, had gepleit voor tuintjes voor de gevangenen. Toen het ook nog
lukte om te tuinieren, zei hij achteraf dat hij
verbaasd was en dacht dat de bewakers zich
niet van bewust waren van het feit dat tuinieren zoveel kracht en levenslust geeft. Ook was
er een spreker van Greenpeace, Kees Krodde.
Zijn verhaal ging juist niet over de ’honingbij’
maar over de andere ongeveer 100 solitaire
bijensoorten. Zij zijn net zo bedreigd als de
honingbij. De drie redenen van de bijensterfte
is 1) parasieten, 2) Gebrek aan diversiteit van
bloemensoorten en 3) Industriële landbouw
met gif, zoals neonicotinods. Wat nu ook zwaluwen en spreeuwen blijkt te doden. Ook
weggelekt van het land in de sloten veroorzaakt dit gif veel insectensterfte. Er is inmiddels
15 % geminderd met het gif op de groenten,
maar niet op de bloemen e.d. voor volkstuinen. Boeren worden gevraagd om in ieder
geval groenstroken langs de sloten vrij te houden. Gecultiveerde planten en bloemen van
tuincentra en bouwmarkten zitten vol met gif.
Greenpeace heeft soorten gekocht en laten
testen op pesticiden. Veel illegale gif-soorten
worden gevonden op planten die van ver komen. Bayer, BASF en Syngenta lobbyen bij de
politiek en houden rechtszaken om de giffen
te kunnen blijven verkopen.

N

a deze toespraken, waren er voor de
gasten die van ver kwamen allerlei leuke
uitstapjes georganiseerd, bijv. met een vrijkaartje om op die dag de Utrechtse Dom te
beklimmen. En natuurlijk allerlei groenprojecten waar men in Utrecht ook heel actief in is.
Froukje Dijkshoorn tuin 157

Watermeter aftappen
Hoe tap ik de watermeter aan het einde van het tuinseizoen
af zodat hij niet stuk vriest?
•Doe in de meterput de afsluiter aan de padzijde dicht en laat
de afsluiter aan de tuinzijde open.
•Zet alle kranen op uw tuin open en laat ze open.
•Draai alle twee de kleine aftapkraantjes in de meterput
helemaal open en laat ze open.
•Haal (met een spons of mop) al het water uit de meterput.
•Plaats de isolerende piepschuimplaat terug in de meterput
en/of zorg voor extra isolatie.

Het is weer baggertijd!

G

raag verzoeken wij alle tuinders van ons
tuinpark om weer te baggeren en onderstaande strook in te vullen. Vergeet niet jullie
naam en tuinnummer te vermelden.
Opsturen voor 1 december 2013 a.s naar:

Administratie vanTuinpark Buikslotermeer
Volendammerweg 305
1027 EA Amsterdam
of deponeren in de brievenbus voor
het clubhuis.

Naam:
Verklaart hierbij de sloot bij tuinnummer:
te hebben gebaggerd en het overtollige riet te hebben verwijderd
Datum:
Handtekening:
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Bestuur

Inkoopcommissie

Volendammerweg 305, 1027EA, AMSTERDAM
bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl
020-8943399 (spreek voicemail in)
Dagelijks bestuur
Chris de Wild Propitius, voorzitter
tuin 45
Wilma Schieving, secretaris
tuin 41
Vincent Bellm, penningmeester en
verzekeringen (ad interim)
en gedelegeerde TPC
tuin 40

inkoopcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Remko de Jong
tuin 169
Edwin Oden
tuin 184
Astrid Spaan
tuin 129
Hans Vos
tuin 239

Bestuursleden
Erol Cirgirci, gedelegeerde bouw/
tuincommissie en inkoopcommissie
Suzan Dogan, gedelegeerde
clubhuiscommissie
Berthe Volbeda

tuin 51
tuin 217
tuin 127

Clubhuiscommissie
clubhuiscommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Malika Bouzerda
tuin 39
Froukje Dijkshoorn
tuin 157
Arnold Keesman
tuin 106
Jose Lamers
tuin 237
Martin van Os
tuin 161
Daan Kreuger (klaverjassen, biljarten
en darten)
tuin 134
Luc van der Veen
tuin 149

Bouw/tuincommissie
bouwcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Bertus van den Berg
tuin 77
Ingrid Haaijen
tuin 69
Tessa Haaijen
tuin 38
Peter Petrovic
tuin 115
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kascontrolecommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Rob Romeijn
tuin 178
Ben Sickman
tuin 97
Karen Vonder
tuin 167

tuin 179
tuin 227
tuin 221

I

nmiddels is de band die gaat spelen op de openingsavond 2015 op 16 mei ook al bekend.
Het is de formatie Archie en the Bunkers.
Zoals de naam al doet vermoeden spelen ze muziek uit de tijden der rock en

rol. Dat belooft een swingende start
voor het nieuwe seizoen te worden
Nadere gegevens volgen in het voorjaar.
Arnold Keesman tuin 106

Tuinparkcommissie
tuinparkcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Vincent Bellm
tuin 40
Don Graver
tuin 91
Koos Graver
tuin 92
Fred Haaijen
tuin 94
Marianne Stroober
tuin 173
Margriet van Weelden
tuin 191
Eric Timmer
tuin 228
Jacques Fletcher
tuin 233

Werkgroep natuurlijk tuinieren
Zohra de Boer
Els Knipscheer
Rina Koper
Toke Smolders

tuin
tuin
tuin
tuin

177
176
194
193

EHBO
Ria van den Bogaard
Paul Nagtegaal

tuin 107
tuin 222

Arbo coördinator
Suzan Dogan

Redactie tuinkrant
redactie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Jan de Jong
Arie Snel
Guus van Veen

Kascontrolecommissie

Openingsfeest 2015
wordt heel bijzonder!

tuin 217

Zijn de gegevens niet goed? Is er een verandering
in de samenstelling van de commissie?
Mail dan naar: redactie@tuinparkbuikslotermeer.nl

Het winterschilderen gaat door!
Er wordt geen les gegeven, gezellig samen schilderen.
Ook voor beginners!
Iedere donderdag (behalve met kerstdagen) kan er geschilderd
worden in het clubhuis.Van 13.00 tot 16.30 uur.
Neem je eigen schilderspullen mee.
Het kost niks. De zon schijnt voor iedereen! Vandaar overdag!
Froukje Dijkshoorn tuin 157
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Kerst

Zondag 21 december

klaverjassen
in het clubhuis
van 13.00 tot 18.00
inleg €5
per persoon
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