
Van de voorzitter

Een echte winter was en is het niet geworden, ik ben daar niet rouwig om, maar dat is slechts mijn mening…. In mijn tuin thuis
staan er nog steeds 2 rozen in bloei, ik kan me niet herinneren dit eerder te hebben gezien. Als ik op de tuin ben of langs een
van de complexen rijd, zie ik al volop activiteiten, heel stimulerend!
 
In dit nummer treft u de agenda en verslagen aan voor de jaarvergadering op 31 maart. Als u dat wilt kunt u de financiële
stukken opvragen bij de penningmeester, zij worden ook uitgereikt bij de vergadering. Het bestuur is blij u te kunnen melden
dat er voorzien is in de vacature van voorzitter in de persoon van Saskya Kamps. Helaas is het niet gelukt om tijdig een kandi-
daat te vinden voor Nanny Schmidt, die als bestuurslid de tuinkeuringen onder haar hoede heeft. Het bestuur was in gesprek
met een kandidaat, maar deze heeft om privéredenen af moeten zeggen. Het bestuur zal het komend jaar uiteraard zorgdragen
voor de tuinkeuringen en ondertussen verder kijken naar een kandidaat-bestuurslid. Ook in de opvolging van Jan Boenders,
complexvertegenwoordiger is voorzien.
Dit is derhalve de laatste keer dat ik als voorzitter tot u spreek. Na zes jaar is het goed om het stokje over te dragen aan een
jonge generatie. Saskya was al een jaar lang bij het bestuur betrokken als 2e secretaris en heeft daardoor het reilen en zeilen
van de vereniging van dichtbij kunnen meemaken. Onbekend was Saskya niet voor ons, omdat zij al jaren tuinen gekeurd heeft.
Zij beschikt bovendien over een groot “groen-netwerk”, zij kent veel mensen bij de gemeente en dat is alleen maar handig. Ik
heb er alle vertrouwen in dat het bestuur onder haar voorzitterschap goed verder zal gaan!
De complexvertegenwoordigers van de Braamberg en Cattepoelseweg, Kemal Colgecen en Gerard Wiggers, zijn aftredend, maar
stellen zich herkiesbaar. Daar zij wij bijzonder blij mee, continuïteit bij de complexen is van grote waarde.
Tijdens de ledenvergadering is er veel ruimte voor discussie. Het bestuur brengt het onderwerp “camera’s” in ter bespreking
en mogelijk ter vaststelling. Onlangs werden we op de Kweek geconfronteerd met diefstal van 25 kranen en vernieling van
grondplaten. Wij zouden graag een experiment aangaan met camera’s, uiteraard rekening houdend met privacy van tuinders.
Laten we er met elkaar goed over praten zou ik zeggen, er is nog niets besloten.
 
Na de ledenvergadering zal Rob Hennemann een voordracht houden over bodembeheer en bemesting.
Wij hopen op een goede opkomst op 31 maart.
 
Graag wens ik u en het bestuur een goede tijd en veel groengenot!
 
Hartelijke groet,
Dirk Gaasbeek, voorzitter

In deze Knollentuin...

...alles over de algemene                  
ledenvergadering op 31 maart 2014.
 
Wij hopen op een goede opkomst!
 

Aanhangwagen op de Kweek:

Het bestuur heeft van een vertrekkende
tuinder een aanhangwagen cadeau ge-
kregen. Deze is gestald op de Kweek en
via de complexvertegenwoordiger, Anton
Minkman, te reserveren.
De aanhanger is voorzien van een afdek-
zeil.

Tonkinstokken:

De inkoopcommissie heeft nog ongeveer
60 tonkinstokken voor de verkoop. De
stokken zijn 2,70 m lang, de prijs is 0,70
ct. Bestellen en afhalen bij Karel Latté op
de Kweek (06 23457232).
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UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE

A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G 

MAANDAG  31 maart  2014

                          in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,
                          bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen

Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2013

4. Jaarverslag van het bestuur 2013

5. Financieel verslag 2013

6. Verslag Kascommissie

7. Vaststelling jaarbijdragen 2015

8. Jaarplan 2014

9. Benoeming leden Kascommissie

10. Tuinkeuringscommissie

11. Benoeming leden Commissie van Beroep

Lucy Glaap (CA) is reglementair aftredend. In haar plaats stelt het bestuur voor te benoemen Iris Kryszat 

(CA).

12. Benoeming bestuursleden

Reglementair aftredend is Dirk Gaasbeek, voorzitter.

Voorstel van het bestuur om in deze vacature te benoemen Saskya Kamps.

Nanny Schmidt (tuinkeuringen) is eveneens aftredend. Deze plaats blijft vooralsnog vacant.

Jan Boenders, complexvertegenwoordiger Parkweg, heeft aangegeven zijn functie te willen neerleggen. In 

zijn plaats stelt het bestuur voor Erik de Vries te benoemen.

Kemal Colceggen en Gerard Wiggers, complexvertegenwoordigers Braamberg en Cattepoelseweg zijn 

reglementair aftredend, zij hebben zich herkiesbaar gesteld.

Voor de benoeming van bestuursleden geldt dat tegenkandidaten ondersteund door tenminste 10 leden  bij het 

bestuur kunnen worden ingediend met de volgende gegevens: naam, adres en schriftelijke bereidverklaring 

van de kandidaat en de namen, adressen en handtekeningen van tenminste 10 leden.

13. Cameratoezicht op de complexen: ter bespreking.

14. Rondvraag

15. Sluiting

    
De stukken behorend bij punt 5 van de agenda liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. 
Uitsluitend op verzoek via penningmeester@volkstuinarnhem.nl kunnen de stukken ook per mail aan u worden 
toegezonden. Het verzoek dient het bestuur uiterlijk 3 dagen voor de vergadering te ontvangen.

Na de vergadering zal Rob Hennemann een voordracht houden over bodembeheer en bemesting.



Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 25 maart 2013   
Aanwezig: 43 leden waarvan 8 bestuursleden. Afmeldingen ontvangen van Gea Grevink en Jolien Kohlmann-
Bins. 

1. Opening. De voorzitter heet de leden welkom op de 53ste vergadering van de vereniging. Hij memoreert met 
respect degenen die dit jaar zijn overleden: dhr. Van Weerd, Jan Boerman en de zoon van de heer Montis. 
Op de voorzijde van de Knollentuin staan de jubilarissen vermeld, de oudste is dit jaar mevr. Raats, 40 jaar lid. Zij 
ontvangt van de voorzitter een zakje bloembollen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken: geen.

3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 2 april 2012
– Het aantal aanwezige leden ontbrak in het verslag en wordt alsnog vastgesteld op 51. 
– De gemeente heeft het voornemen de verhuizing van de tuinen Kweek 1 t/m 10 dit jaar in gang te zetten en de 
nieuwe locatie (op de strook aan de overzijde van het pad lopend van tuin 22 t/m tuin 34) mogelijk uit te breiden 
met een aantal tuinen. Vanuit de zaal wordt er op gewezen dat de beoogde grond sterk is ingeklonken en vol zit 
met betonresten: zonder ingrijpende maatregelen is deze niet geschikt voor tuinders.
– De beoogde informatiepanelen bij de ingangen van de complexen ontbreken nog  omdat de voorwaarden 
(goedkoop, praktisch & vandaal-bestendig) zich lastig laten combineren. Vanuit de zaal worden de borden op het 
Rozendaalse Veld als voorbeeld genoemd.
– Op de Kweek is het pad, lopend van tuin 15 tot 22, naar tevredenheid gerenoveerd.
– Met de traditie om in de Knollentuin foto’s op te nemen van tuinen die de tuinkeurders in positieve zin zijn 
opgevallen, is het voorbije jaar een begin gemaakt. De tuinkeurders wordt gevraagd meer foto’s te aan te leveren, 
graag met vermelding van complex en tuinnummer.
– Navraag leert dat de Voedselbank in deze tijd van groeiende armoede blij is met aangeleverde oogst. U kunt uw 
bijdrage op woensdag en donderdag van 9:00 uur tot 16:00 uur afgeven op Bruningweg 7.
– Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Jaarverslag van het bestuur
Het verslag wordt goedgekeurd maar geeft aanleiding voor enkele vragen uit de zaal:
– Welke onderwerpen komen ter sprake in het periodiek overleg met de gemeente? De voorzitter licht toe: zaken 
als het onderhoud aan omliggende paden en slagbomen, de heggen die de complexen omzomen, et cetera, en 
relativeert: de ambtelijke molens malen traag.
– Maakt de vereniging gebruik van de ‘groene aandacht’ van de zijde van de gemeente, de belangstelling die er 
leeft voor stadslandbouw? Het bestuur zal zich bezinnen op de mogelijkheden die hier liggen en de wenselijkheid 
er gebruik van te maken.
– Vanuit de zaal klinkt het voorstel de afvoer van snoeiafval gecoördineerd plaats te laten vinden op één dag opdat 
vervuiling met overig afval voorkomen kan worden. 
– Vastgesteld wordt dat het jaarlijks verwijderen van de kranen tijdrovend is maar effectief in de strijd tegen 
koperdieven.
– De wachtlijst telt momenteel zo’n 150 namen, de wachttijd bedraagt tweeënhalf tot drie jaar.

5. Financieel verslag 2012
Het verslag ligt ter inzage tijdens de vergadering. De penningmeester vertelt over de voorgeschiedenis: de 
kascommissie telde een niet-betalend lid dat derhalve niet welkom was, waarop een nieuw lid moest worden 
aangetrokken. Voorts geeft de penningmeester een globale toelichting waarin hij er o.a. op wijst dat de bezittingen 
van de vereniging nu buiten beeld blijven, waar het beter was als de waarde ervan wel terug te vinden zou zijn op 
de balans. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester.

De behandeling van het jaarverslag geeft aanleiding tot een discussie over het schoon opleveren van tuinen. Het 
verslag van deze discussie vindt u omwille van de overzichtelijkheid terug onder punt 13.

6. Verslag van de kascommissie
Jelle de Jong en Anjo de Jong hebben de boeken gecontroleerd. De kascommissie verklaart dat de penningmeester 
zijn zaken goed op orde heeft. Wel wijst de commissie erop dat de spaartegoeden van de vereniging hoger zijn 
dan noodzakelijk lijkt. Decharge voor het bestuur.

7. Vaststellen jaarbijdrage
– De jaarbijdrage zal minimaal stijgen: de stijging van het grondgebruik (2%) zal worden doorberekend.
– Het aantal achterstallige betalingen betreft tien à twaalf tuinders. De penningmeester wijst er op dat 
betalingsregelingen in overleg mogelijk zijn.
– Werd de rekening voor de jaarbijdrage dit jaar pas in januari verzonden, het komend jaar zal de contributie weer 
in december in rekening worden gebracht.



8. Jaarplan 2013
Het jaarplan 2013 wordt goedgekeurd.

9. Benoeming leden kascommissie
Nu het niet-betalend lid van de kascommissie inmiddels is geroyeerd als lid van vereniging, is Jelle de Jong bereid 
omwille van de continuïteit  een jaar langer lid van de kascommissie te blijven. Rob Henneman voegt zich bij 
hem.

10. Tuinkeuringscommissie
Margreet Kwik heeft haar tuin opgezegd en is daardoor niet meer beschikbaar als lid van de commissie. Chris 
Verlingen (BR044) neemt haar plaats in.

11. Commissie van Beroep  
Arie Drevers treedt af, Anne Koïter (PA031) neemt zijn plaats in en wordt tevens voorzitter.

12. Benoeming bestuursleden
Ton Rietbergen treedt na zesenhalf jaar reglementair terug als penningmeester. Het bestuur stelt Anjo de Jong 
(PA110), het voorbije jaar tweede secretaris, voor als zijn opvolger. De leden aanvaarden zijn voordracht.
Saskya Kamps (BR035) zal de taken van Anjo de Jong overnemen.

13. Schone tuinen
Tijdens de behandeling van het financieel verslag meldt een der leden dat zij heeft gezien dat tuinen op de 
Parkweg werden schoongemaakt door een ingehuurd hoveniersbedrijf. Zij vraagt het bestuur om toelichting. De 
voorzitter laat weten dat deze tuinen al meerdere jaren sterk verwaarloosd zijn waardoor nieuwe tuinders, een 
enkele uitzondering daargelaten, niet in staat blijken hun tuin op orde te krijgen. Het bestuur heeft er daarom voor 
gekozen, bij wijze van uitzondering, deze tuinen door een hovenier schoon te laten maken opdat ze met succes en 
voor meerdere jaren kunnen worden uitgegeven. Verder laat de voorzitter weten dat het lastig blijft voor het 
bestuur om kandidaat-leden te beoordelen op hun vermogen hun tuin naar behoren te onderhouden. Leden komen 
daarop met meerdere suggesties:
– tuinders betalen een borg aan het fonds schone tuinen waarvan de hoogte gerelateerd is aan de kwaliteit van hun 
tuin bij oplevering;
– nieuwe tuinders krijgen een mentor aangewezen;
– nieuwe tuinders worden onderwezen over de aard en verschijningsvorm van de veelvoorkomend onkruid;
– nieuwe tuinders krijgen in hun eerste jaar niet alleen een aantekening bij klachten maar ook bericht wanneer hun 
tuin is goedgekeurd;
– nieuwe tuinders krijgen een zwaardere controle in juli; hun lidmaatschap kan dan worden opgezegd.
De twee laatste punten zullen dit jaar al in praktijk worden gebracht.

14. Rondvraag
– Als antwoord op een vraag van organisatorisch aard: de complexvertegenwoordigers zijn stemmend lid van het 
bestuur; de overige leden vormen het dagelijks bestuur.
– Anton Minkman, complexvertegenwoordiger van de Kweek, wordt bedankt voor zijn dapper optreden bij het 
verjagen van inbrekers.
– Oproep: meldt uw medetuinders aan bij het secretariaat: zij verwerven daarmee rechten en 
complexvertegenwoordigers zien hen dan niet aan voor insluipers.
– Wilbert Vink (BW037), Carla van Heeckeren (BW005) en Peter van der Gulden (BR033) melden zich aan voor 
de commissie inbraakpreventie. De wijkagent van het gebied waartoe de Bosweg hoort, heeft aangegeven mee te 
willen denken. Vanuit de zaal klinkt de suggestie een beroep te doen op de mogelijkheid om bij een ervaren 
inbreker te informeren naar de kwetsbare aspecten van onze complexen. 
– In reactie op de recente bekeuring die een onzer leden kreeg voor het verbranden van tuinafval, wordt door 
leden geopperd dat snoeihout ter plaatse verbrand zou kunnen worden, opdat de as kan worden terug gegeven als 
bemesting van de grond. Het bestuur wordt gemaand het belang van verbranding bij de gemeente aan te kaarten.
– Een korte inventarisatie leert dat de aanwezige leden blij zijn met de Knollentuin. Steff Webel wordt bedankt 
voor zijn inzet. Om de kosten te drukken wordt de mogelijkheid geopperd adverteerders te werven. De suggestie 
de frequentie te verlagen wordt gepareerd: de leden verkiezen juist meer inhoud.
– De gemeente kondigt aan in 2013 de Bosweg te gaan afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze straat blijft per 
auto, doodlopend, bereikbaar via de van Coesveldstraat, het korte straatje – lopend tussen het Arentheem College 
en de vijver - dat de Bosweg verbindt met de Thomas A. Kempisstraat (en nu nog is afgesloten voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer).
– Marcel Wenker (KW055) geeft aan samen met Tinka Chabot (BR014) na te willen denken over een zinvol 
bomenbeleid. De secretaris belooft Marcel met Tinka in contact te brengen.

De avond wordt besloten met een gezellig samen zijn onder het genot van  een kratje mandarijnen, hapjes en een 
drankje. Dank hiervoor aan Petra van der Velden en Lucy Glaap!



Jaarverslag  2013

Algemeen
Het bestuur heeft in juni een ronde gedaan over de complexen, waarbij de algemene staat van het complex kritisch is 
bekeken. Nieuw dit jaar was de beoordeling van de tuinen van de nieuwe tuinders. Enkelen van hen zijn daarbij 
gewezen op het gegeven dat er toch echt getuinierd moet worden.

Op de Bosweg is op plaatsen waar de haag niet groeide of dun was, nieuwe beuk ingeplant.
Op de Braamberg heeft de complexvertegenwoordiger ook dit jaar een aantal poortjes vernieuwd.
Op de Parkweg is het middenpad geëgaliseerd. Het onderhouden of groenvrij houden van het pad levert 
verschillende visies op van tuinders. In elk geval is het pad nu goed toegankelijk. Dit jaar werd het slot weer enkele 
malen vernield.

Ook met afsluiting kunnen de complexen door ongewenste bezoekers betreden worden. Regelmatig zijn er bij de 
complexvertegenwoordigers en het bestuur meldingen van diefstal en vernieling of illegaal verblijf in het tuinhuisje. 
Het bestuur raadt de tuinders aan telkens aangifte te doen. Vrijwel alle complexen werden in 2013 diverse malen en 
op verschillende tijdstippen bezocht door ongewenste bezoekers.

Op 26 oktober was er op alle complexen de gelegenheid groenafval aan te leveren. Dit heeft tot een vrijwel massale 
aanlevering geleid. Kennelijk voorziet dit in een behoefte bij de tuinders, hoewel ook geconstateerd kon worden dat 
er veel goed te composteren materiaal werd aangeleverd.

Aan het einde van 2013 waren er 9 tuinen vrij. Het bestuur heeft besloten om twee tuinden op de Kweek en Bosweg 
te splitsen in kleinere tuinen. Deze tuinen worden ter beschikking gesteld aan oudere tuinders die aangeven hun 
grote tuin niet meer te kunnen bijhouden, maar nog wel willen blijven tuinieren en aan startende tuinders met weinig 
tijd en weinig of geen ervaring. Oudere tuinders hebben zich niet aangemeld na de oproep van het bestuur in de 
Knollentuin.
De wachtlijst blijft groeien, de wachttijd bedraagt gemiddeld 2 tot 3 jaar, afhankelijk van de voorkeur van de 
wachtende voor een complex. Aspirant-tuinders betalen sinds 2012 € 25,- waarvan een deel borg, dit besluit heeft 
niet geleid tot mindering van het aantal aanmeldingen.

Bestuur
Het bestuur kwam dit jaar tienmaal in vergadering bijeen, het dagelijks bestuur vergaderde met enige regelmaat. Als 
notulist was Saskya Kamps aanwezig, zij zorgde ook voor de voorbereiding van de agenda en de daarbij behorende 
stukken. Dit ontlast de secretaris enorm, het secretariaat is immers het hart van de vereniging en er is veel werk voor 
de secretaris.

Het bestuur had in 2013 viermaal overleg met de gemeente. Telkens kwam daarbij de mogelijke verhuizing van de 
tuinen 1 tot en met 10 op de Kweek aan de orde. Dit jaar werd duidelijk dat verhuizing van dit gedeelte van de 
Kweek voorlopig niet aan de orde is, zodat het bestuur besloten heeft dit kleine deel van het complex als een 
volwaardig onderdeel te beschouwen van het geheel en dus ook kritisch te kijken naar de staat van dit deel. Over de 
omheining en onze wensen daaromtrent zullen we in 2014 overleg voeren met de gemeente.

Tuinkeuringen
De tuinkeuringscommissie heeft dit jaar viermaal een ronde gemaakt over de complexen. Er zijn brieven geschreven 
en een lid van het bestuur belast met tuinkeuringen heeft met de meeste aangeschrevenen telefonisch overleg gehad . 
Dit laatste leverde vaak zinvolle informatie op en het persoonlijke contact werd door de meeste tuinders op prijs 
gesteld.



Redactiecommissie
De website werd door het bestuur telkens van nieuwe informatie voorzien. De Knollentuin verscheen 
volgens afspraak viermaal. Gelukkig waren er ook spontane inzendingen van leden. Dankzij de enorme inzet 
van Steff Webel kunnen we telkens weer genieten van een fraai verenigingsblad.

Commissie van Beroep
De commissie van beroep is in 2013 niet bijeengeweest.

Activiteitencommissie
In oktober is dit jaar een ruilbeurs georganiseerd, de belangstelling viel tegen. De activiteitencommissie 
ondersteunt het bestuur ook bij de organisatie van de jaarvergadering.

Inkoopcommissie
De inkoopcommissie heeft de verzending van de Garantgidsen en de aardappelbestellijsten verzorgd. De 
gidsen werden verstuurd aan de tuinders die in 2012 een bestelling hadden geplaatst, de overige tuinders 
konden de Garantgids afhalen bij de complexvertegenwoordiger.

Contactbijeenkomst voor aspirant-leden
In januari is een bijeenkomst gehouden voor nieuwe tuinders. Eind februari 2013 waren alle tuinen weer 
bezet.

SSVA
De voorzitter van de Volkstuindersvereniging Arnhem is tevens voorzitter van de Stichting Samenwerkende 
Volkstuindersverenigingen Arnhem (SSVA). 
In 2013 deed de gemeente een aanbod om via hen een hakselaar in te huren voor het groenafval. Geen van de 
deelnemende verenigingen, ook Volkstuindersvereniging Arnhem, is hierop ingegaan. De 
volkstuinverenigingen Heijenoord en Rijkerswoerd (in oprichting) zijn benaderd om deel te nemen aan de 
SSVA.

Jaarplan 2014
Op de Braamberg zal een aantal afscheidingen worden vernieuwd of hersteld, ook zal de 
complexvertegenwoordiger een aantal poortjes vervangen. Tevens zal aan de zijde grenzend aan Pro Persona 
meidoorn worden geplant zodat daar een volwaardige haag zal ontstaan.
Op de Parkweg zullen de toegangshekken van het middenpad ofwel worden vervangen of van een deugdelijk 
slot worden voorzien. Op het gedeelte vanaf tuin126 zal de afscheiding worden hersteld.
Het bestuur streeft er al jaren naar om alleen schone tuinen uit te geven. De opzeggende tuinder die de tuin niet 
schoon achterlaat, krijgt een rekening voor het schoonmaken. Voor het daadwerkelijk schoonmaken van de tuin 
moet het bestuur immers kosten maken: vrijwilligers worden betaald en soms moet zelfs een hoveniersbedrijf 
worden ingeschakeld voor het grove werk. Het bestuur zal kritisch blijven kijken naar tuinders die illegaal afval 
dumpen in de omgeving van het complex.
Met tuinders die, om wat voor reden dan ook, problemen hebben met het onderhoud van hun tuin, zal 
gesproken worden over een eventuele helpende hand van de zijde van het bestuur. Wij gaan er wel van uit 
dat, als een tuinder hulp nodig heeft, men die eerst in eigen kring zoekt. Het tuinreglement is duidelijk: 
tijdelijk wat bijstand bij ziekte bijvoorbeeld. Daarna is het beter de tuin op te zeggen en een ander de kans te 
geven.
Bij de bestuursronde in juni zal het bestuur alle tuinen van de nieuwe tuinders samen met de 
complexvertegenwoordiger beoordelen. Het bestuur wil voorkomen dat nieuwe tuinders pas aan het einde 
van het jaar hun tuin gaan opzeggen of moeten opzeggen vanuit het bestuur.
Afhankelijk van de besluitvorming tijdens de ledenvergadering zal het bestuur in 2014 toezicht met camera’s 
gaan instellen op de complexen.



SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES

Bestuur aftredend
Voorzitter Dirk Gaasbeek 2014 (aftredend)
Secretaris Peter van der Gulden 2015
Secretaris tuinkeuring Nanny Schmidt 2014 (aftredend)
Penningmeester Anjo de Jon 2016
Lid/Braamberg *) Kemal Colgeccen 2014 (herkiesbaar)
Lid/Cattepoelseweg *) Gerard Wiggers 2014 (herkiesbaar)
Lid/De Kweek *) Anton Minkman 2015
Lid/Bosweg *) Ton Miltenburg 2015
Lid/Parkweg *) Jan Boenders 2015
2e secretaris Saskya Kamps
*) tevens complexvertegenwoordiger

Wachtlijstbeheerder Jolien Kohlmann BR

Technische zaken Karel Latté KW
Jan Veldhoen KW

Commissie van Beroep complex aftredend
Voorzitter Anne Koiter PA 2018 
Lid Lucy Glaap CA 2014
Lid Kitty Verburg BR 2015
Lid Paddy Mc Loughlin BW 2016 
Lid Gabriele de Nijs Bik KW 2016

Tuinkeuringscommissie Complex

Bart Braune KW
Johan van Gilst PA
Hilde Donia PA
Pieter Rijzebol BW
Chris Verlingen BR
Sahin Kardesseven CA
Iris van Swam BW
Jelle de Jong PA
Saskya Kamps BR
Karin Boekelder CA

Kascommissie
Jelle de Jong PA  
Rob Henneman KW

Inkoopcommissie
Karel Latté KW
Fred van den Oever KW
Jan van der Heijden KW

Redactiecommissie Knollentuin Website
Steff Webel BR Steff Webel

Delphine van Kampen  BR
Activiteitencommissie
Petra van der Velden PA
Lucy Glaap CA

Redactie jaarvergadering
Akke Houtsma BR



In onze Knollentuin

Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

Wie wat waar?

 Dagelijks Bestuur

voor veranderingen in het DB in 2014
kijk in deze Knollentuin
Voorzitter: Dirk Gaasbeek
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Peter van der Gulden
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Ondersteuning secretariaat/bestuur:
Saskya Kamps
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Anjo de Jong
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
Alg. Bestuurslid: Nanny Schmidt
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
 
 
Complexbeheerders

voor veranderingen in 2014
kijk in deze Knollentuin                    
Bosweg, hoek Hommelseweg:
Ton Miltenburg  4427293
Braamberg: Kemal Colgecen 06-53672118
Cattepoelseweg: Gerard Wiggers 4431286
De Kweek: Anton Minkman 06-43949321
Parkweg: Jan Boenders  06-16357545
 
Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: Henk Artz 44 273 87
Mest: Erik Wijers 06-139 329 68
Mest: Gerard Meeuwsen 06-202 662 56
Paardenmest: Linda Smulders
(pa Matthijssen) 06-248 392 95

Secretariaat, correspondentie

Adreswijzigingen en overige
correspondentie
kunt u richten aan het secretariaat
van de vereniging:
 
Volkstuindersvereniging Arnhem
Postbus 599
6800 AN  Arnhem

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

Telefoon bestuur

06 252 004 36
Via deze weg (en ook via eMail) kunnen
zaken van algemeen belang met een
bestuurslid worden besproken.
Individuele zaken kunt u in eerste
instantie  opnemen met de
complexvertegenwoordiger.
De bedoeling is dat u de voicemail
inspreekt waarna op korte termijn,
zo mogelijk dezelfde dag, met u
telefonisch contact zal worden
opgenomen.

De vereniging op internet:

www.volkstuinarnhem.nl
http://twitter.com/volkstuinarnhem
 
Redactie verenigingsblad
De knollentuin verschijnt 4x per jaar.
Oplage 425 stuks.
 
Bijdragen voor de Knollentuin zijn zeer
welkom.
Stuur ze per e-mail naar
redactie@volkstuinarnhem.nl
Inleveren vóór 1 maart / 1 juni /
1 september / 1 december
 

Inschrijven nieuwe leden
en informatie

U kunt bellen naar de
verenigingstelefoon
of bezoek onze website.
Hier vindt u alle informatie en kunt u zich
direct inschrijven. Kandidaatleden
worden uitgenodigd voor een
infomatieavond waarbij u ook
uw wensen kenbaar kunt maken.
Toewijzing gebeurt in volgorde
van aanmelding.
 
Aardappelaanduiding 2014: Vak B
 
Water aangesloten van ca. 
1 april tot ca. 1 november
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