
AFVOER SNOEIAFVAL op zater-
dag 31 oktober 

Dit jaar verzamelen we alleen snoei-
afval, bestaand uit dikke takken, stob-
ben en stammen in!
Ander groenafval dient u zelf te compos-
teren of af te voeren.
U kunt uw groenafval brengen van 9:00
tot 15:00 uur op de volgende plekken:
Parkweg: op de parkeerplaats aan de
ziekenhuiszijde, bij de hoofdingang- op
de parkeerplaats bij het clubhuis van de
scouting
Kweek:  op de parkeerplaats
Cattepoelseweg: aan het eind van het
pad van de koeweide (bij tuin 24)
Braamberg: op de parkeerplaats
Bosweg: bij de hoofdingang aan de
Bosweg

In deze Knollentuin...

- van de voorzitter
- snoeiafvaldag
- meldpunt gemeente
- vacature penningmeester
- rectificatie beheer sleutel aanhanger

Voor de agenda: 31 oktober 2015

Snoeiafvalophaaldag
9:00 tot 15:00 uur.

De verzamelplekken worden herkenbaar
gemaakt en er zal iemand staan om het
snoeiafval aan te nemen, bijvoorbeeld
de complexbeheerder. Om 15:00 uur
wordt het afval opgehaald door een
groenbedrijf.

Vacature Penningmeester

zie pagina 3

Beheer sleutel aanhanger

We hebben bij het maken van de laatste Knollentuin op de achterkant een fout
gemaakt.
Maya van De Kweek gaat de sleutel van de aanhanger NIET beheren.
Dus hierbij het dringende verzoek haar niet meer hiervoor te bellen.
Binnenkort zullen we de opvolger bekend maken....
Onze excuses voor het ongemak!

25 jaar lid

Mevr Fielsen is dit jaar 25 jaar lid van
de Volkstuinders Arnhem.
Gefeliciteerd!
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In onze Knollentuin

VOORWOORD van de Voorzitter

September, het najaar hangt al een beetje in de lucht. Ook al is het overdag nog lekker weer, ‘s avonds nog even in de tuin
werken is er niet meer bij want is al zo snel donker. Maar er groeit nog voldoende en bij mij is tot nu toe geen enkele oogst
mislukt of voortijdig opgesnoept door slakken of vogels, kapot gehageld of anderszins verdronken…
 
Deze voorzomer geen natuurplagen, geen buitensporige regenval of droogte, maar een plaag van vandalisme, inbraken en
brandstichtingen – met name op complex Parkweg en in iets mindere mate op de Kweek. Het bestuur maakt zich hier grote
zorgen over en heeft uitgebreid met de wijkagent overlegd. We hebben naar aanleiding daarvan op enkele tuinen wildcamera’s
geplaatst. Voor cameratoezicht op de algemeen toegankelijke middenpaden is toestemming van de ledenvergadering nodig,
voor camera’s op individuele tuinen niet. Maar het belangrijkste advies blijft: bewaar geen waardevolle spullen in de tuin, het
schuurtje of de kas. Meld elke poging tot inbraak of brandstichting bij de politie – zo wordt een dossier opgebouwd. Een melding
of aangifte kunt u snel via internet doen: www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.
 
Daarnaast vragen we met nadruk het ook te melden bij het secretariaat van de vereniging bijvoorbeeld door het sturen van een
e-mail naar secretariaat@volkstuinarnhem.nl. Vergeet ook dan niet om complex en tuinnummer te vermelden. Ook wij bouwen
een dossier op.
 
Bij de jaarlijkse bestuursrondgang over de complexen in juni, viel ons op dat de middenpaden van de complexen niet altijd goed
worden gemaaid. Dit is een taak voor de tuinders, waarbij het de bedoeling is dat iedereen het stuk middenpad langs zijn/haar
tuin tot het midden van het pad maait. Verder kijkt het bestuur dan specifiek naar de nieuw uitgegeven tuinen. Daarvan ziet
een deel er voortreffelijk uit, maar niet alle nieuwe tuinders komen regelmatig. Het bestuur is, mede door de lange wachtlijst,
zeer kritisch en zegt daarom sneller een dat jaar uitgegeven tuin weer op als er niet voldoende wordt getuinierd.
 
In dit herfstnummer treft u verder een aankondiging aan voor de snoeiafval-verzameldag (31-10) en een oproep voor een
nieuwe penningmeester. Onze huidige penningmeester Anjo de Jong wil afscheid nemen in de komende ALV in 2016.
 
Ik wens u nog veel tuinplezier in de komende nazomer !
 
Saskya Kamps, voorzitter

Aangifte doen

Een melding of aangifte kunt u snel via
internet doen: www.politie.nl/aangifte-
of-melding-doen.
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In onze Knollentuin

Gezocht: penningmeester

Per maart, bij de aankomende Algemene
Ledenvergadering (ALV), komt de functie
van penningmeester vrij. We zijn daarom
op zoek naar een nieuwe penningmees-
ter.

Een dringend verzoek van de maaiers

“De meidoornhagen rondom onze tuinen worden in opdracht van de gemeente
een paar keer per jaar gesnoeid. Een dringend verzoek van de maaiers: breng
geen ijzer- of prikkeldraad aan in de heggen.
Dit voormalige bordje op de Kweek laat zien wat er dan kan gebeuren: de messen
lopen er op vast. Zit er een gat in de haag of het hek, meldt het dan bij de com-
plexvertegenwoordiger.”
 

De reeks grafieken en tabellen

zal deze keer helaas ontbreken.
Volgende keer: Hoe groot zijn onze
tuinen?
 

MELDPUNT GEMEENTE
ARNHEM

 – voor omgewaaide bomen of boom-
takken, onbegaanbare zandpaden,
kuilen in de paden, illegaal gestort
afval, etcetera. Telefonisch meldpunt:
0900-1809
Digitaal meldformulier: http://www.
arnhem.nl/Wonen_en_leven/
Melding_openbare_ruimte

 
De penningmeester zorgt voor het innen
van de jaarbijdragen van de leden en
regelt de betalingen van bijvoorbeeld de
huur van de grond en het waterverbruik.
De inkomsten en uitgaven worden bijge-
houden in eenvoudige spreadsheets

(MS Excel). Kennis van die software en
ook van tekstverwerker MS Word is dan
ook nodig voor de penningmeester.
 
Daarnaast heeft de penningmeester na-
tuurlijk een plek in het bestuur van de
vereniging. Dit betekent dat hij de maan-
delijkse bestuursvergaderingen (op
maandagavond) bijwoont en meedenkt
over allerlei zaken die in de vereniging
spelen.
 
Door het jaar heen kost het aan tijd
grofweg een dag per maand (vergade-

ren, administratie bijhouden). Maar het
versturen van de brieven voor de jaarbij-
dragen, en het bijhouden van de betalin-
gen van de leden en het voorbereiden
van de ALV in de periode december –
maart vergt ook 1-2 dagen per maand
extra.
 
Wellicht wilt u er over na denken of u
onze penningmeester zou willen wor-
den? Als u meer informatie wil, kunt u
contact opnemen per e-mail (penning-
meester@volkstuinarnhem.nl) of bellen
met 06-252 004 36 (u dient dan in te
spreken).
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In onze Knollentuin

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

Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: binnenkort bekend
Mest: Erik Wijers 06-139 329 68
Mest: Gerard Meeuwsen 06-202 662 56
Paardenmest: Linda Smulders
(pa Matthijssen) 06-248 392 95

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Peter van der Gulden
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Ondersteuning secretariaat/bestuur:
Ellis Hettinga
Penningmeester: Anjo de Jong
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
Alg. Bestuurslid/tuinkeuringen: vacant
 
 

Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

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 2015: Vak C
 
Water aangesloten van ca. 
1 april tot ca. 1 november

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

Secretariaat, correspondentie

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

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.

Wie wat waar?

Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
Ton Miltenburg  4427293
Braamberg: Kemal Colgecen 06-53672118
Cattepoelseweg: Gerard Wiggers 4431286
De Kweek: Anton Minkman 06-43949321
Parkweg: Erik de Vries 06-50478618
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