
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 27 maart 2017
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

Jubilarissen 2017:
GEFELICITEERD!!!!

Vriendelijke bijen (en imkers)

Beste volkstuinierders,
Wij willen ons graag even voorstellen als
toekomstige buren op park Klarenbeek.
“Wij” dat zijn Juul Hogeling en Eddie van
den Ham. Wij zijn imkers en willen in het
voorjaar (is goed bevonden door de
plaatselijke boswachter Jan Floor) star-
ten met bijenvolken in een eenvoudige
bijenstal op de voormalige bloemenwei-
de van de IVN.
Dit is een plek ongeveer in het midden
van de weide tegen de heg aan. Op deze
plek komen in de toekomst 4 tot 6 bijen-
volken in bijenkasten. Het aantal stem-
men we af op het aantal drachtplanten in
de buurt. 
In februari willen wij starten  met het
bouwen van deze bijenstal. En in het
vroege voorjaar worden de eerste kasten
geplaatst, dan starten we met 3 volkjes.
Alhoewel de meeste bijensoorten al niet
snel steken zijn er soorten die nog “vrien-
delijker” zijn. Wij willen in de toekomst
op deze plek met deze  “vriendelijke
bijen” gaan werken. 

TUINKEURINGEN 2017:

1e keuring: 7 t/m 17 april
2e keuring: 9 t/m 19 juni
3e keuring: 25 aug t/m 4 sept
4e keuring: 1 t/m 11 november

10 jaar: 15 jaar:

Coskun Aksoy
Marcel Hazekamp
Ellis Elmendorp

Jan Liethof
Henriëtte Bakker

Christina Wagstaff

Diny Bloeme
Leo van der Ven

Iris Kryszat
Mark en Linda de Heer–

Verheyen
Celal Olgun

Ellen en Johan van Trigt–
van Gilst

Carolien Schleper
Dorien Verheijden
René Reijtenbagh
Anton Minkman

Maya Boer
Edward Dusseljee

Aron Jore van Houten
Marie-José Tonnaer

Wil Gerritsen
Mies den Blaauwen

 

20 jaar: 25 jaar:

Carla en Paddy van
Heeckeren Peter van der Gulden

Adri van den Beukel
Ada Pos
R. Garcia

Anne Schlepers

Ellen Tebbe

35 jaar: 40 jaar:

B. Janssen Pauline de Haan

45 jaar:

B.C. Satter
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In onze Knollentuin

Voor de bezoekers van de weide willen
we een informatie/waarschuwings paal 
links en rechts van de bijenplek plaatsen.
Bijen steken alleen als ze bedreigd wor-
den. Het is af te raden om vlak voor de
vliegopening van de kast te lopen.
In de aankomende tijd zijn wij beide of
één van ons met enige regelmaat op de
bloemenweide. Als u vragen heeft of
gewoon even mee wilt kijken dan bent u
van harte welkom.
Ook kunt u telefonisch of per email con-
tact opnemen als u vragen of opmerkin-
gen  heeft.
Bijen zijn erg belangrijk voor de bestui-
ving, voor 80% van de bestuiving zijn we
afhankelijk van bijen. Helaas worden de
bijen bedreigd door bestrijdingsmidde-
len zoals bv Round Up en boosdoeners
zoals o.a. de Varoamijt. Gelukkig zijn er
imkers (zoals wij) die zorgen dat de bijen
weer kansen krijgen. Bijkomend voor-
deel is voor u dat de opbrengsten van o.
a. fruitbomen en struiken maar ook van
allerlei andere planten groot zullen zijn!
Wij willen u vragen ons te bellen of te
mailen als u iets ziet van kwaadwillige
vernieling van de kasten en de volkjes.
Het kan voorkomen dat een gedeelte van
een volk gaat zwermen. Dit is ‘natuurlijk’
voortplantingsgedrag van bijen. Ook dan
kunt u ons bellen, dan scheppen wij de
zwerm.
Tot ziens bij de Kweek!
Hartelijke groet,
Eddie en Juul
 
Eddie van den Ham | 06 285 61 311 | Ed-
die@artron.nl
Juul Hogeling | 06 383 43 985 | juulhoge-
ling@gmail.com

vervolg: Vriendelijke bijen (en imkers)
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Voorwoord van het bestuur

De lente-editie van ons verenigingsblad is traditiegetrouw weer gevuld met de
stukken voor de Algemene Ledenvergadering die op maandag 27 maart plaatsvindt.
Ik nodig u allen daar van harte voor uit!
Afgelopen zomer liet de net benoemde penningmeester Peter de Jong ons weten dat
hij ging verhuizen en de gemeente Arnhem en zijn tuin zou verlaten, waardoor de
post van penningmeester weer vacant was. We hebben relatief snel een gegadigde
voor deze vacature gevonden in de persoon van Bernard van der Lugt, die door de
voor-vorige penningmeester Anjo de Jong al redelijk is ingewerkt omdat de contri-
butie voor 2017 moest worden geïnd. Bernard stelt zich elders in dit blad kort aan u
voor en wij als bestuur dragen hem voor benoeming voor tijdens de ALV. Daarnaast
zijn enkele bestuursleden, waaronder ondergetekende, herverkiesbaar.
 
Na de vergadering zullen drie leden van de vereniging een presentatie geven van
een overzicht van de meest voorkomende onkruiden op onze tuinen, en hoe deze
kunnen worden bestreden. Inbreng vanuit de zaal in de vorm van vragen en goede
tips is dan ook welkom, zodat we onze kennis hierover met elkaar kunnen delen.
 
Verder in dit blad o.a. een uitvoerige toelichting van onze secretaris op een nieuwe
manier waarop we de gegevens van de tuinen en leden op digitale en vooral heel
inzichtelijke wijze gekoppeld hebben. Meerdere losse systemen zijn nu aan elkaar
gehaakt, op geheel veilige wijze overigens. Laat dat maar aan onze secretaris over,
die hier zeer kien op is.
 
Namens het bestuur,
Saskya Kamps - voorzitter

Hoofdtuinders en medetuinders

Uit het tuinreglement: 1.3 Het is toege-
staan dat ook inwonende gezinsleden de
tuin gebruiken. De aanwezigheid van
derden is evenwel slechts toegestaan als
het lid ook aanwezig is.
1.4 Een lid kan het verzoek doen de tuin
met een medegebruiker te delen. Het
bestuur beslist daarover. Een medege-
bruiker is ook lid van de vereniging.
Beiden zijn verantwoordelijk voor het
naleven van de regels van de vereniging.
1.5 Een medegebruiker heeft na drie jaar
lidmaatschap het recht een aanvraag in
te dienen bij het bestuur om de tuin van
het lid over te nemen bij beëindiging van
de huur door het lid. In geval van ontbre-
ken van een wachtlijst, kan het bestuur
deze periode inkorten.
Medetuinders moeten altijd worden
aangemeld bij het secretariaat en beta-
len ook voor hun lidmaatschap. Alleen
dan kunnen we nagaan hoe lang iemand

medetuinder is en rechten heeft opge-
bouwd voor het overnemen van een tuin.
Wat veel medetuinders niet weten, is dat
ze niet vanzelfsprekend op de wachtlijst
staan voor een eigen tuin. Daarvoor
moeten zij zich apart opgeven!
We gaan er vanuit dat hoofd- en mede-
tuinders samenwerken en elkaar aan-
spreken op onderhoud. Hoofdtuinders
blijven wel verantwoordelijk voor de
staat van de gehele tuin. Soms verdelen
hoofd- en medetuinder de tuin in twee
delen, maar bij tuinkeuringen spreken
we alleen de hoofdtuinder aan op de
staat van het totaalplaatje. Als er sprake
van (gedeeltelijke) verwaarlozing is, kan
een hoofdtuinder na drie aanmaningen
(3 x A1 : ‘ernstige verwaarlozing’) van de
tuin gezet worden. Medetuinders kun-
nen dan geen enkele aanspraak maken
op de tuin, ook al is een gedeelte van de
tuin wel op orde.
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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  27 maart 2017

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, mededelingen en ingekomen stukken

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 4 april 2016

3. Jaarverslag van het bestuur 2016 en Jaarplan 2017

4. Financieel verslag 2017
 - Verslag Kascommissie

- Vaststelling jaarbijdragen 2018
- Vaststelling maximale 

5. Samenstelling bestuur en commissies
- Benoeming leden Kascommissie
- Benoeming leden Tuinkeuringscommissie 
(Peter Zandbergen en Marlike  Bak. Reservekeurders: Maya Boer en Jan Veldhoen)
- Benoeming en herbenoeming bestuursleden en complexvertegenwoordigers
Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn: Saskya Kamps (voorzitter) en de 
complexvertegenwoordigers Kemal Colgeccen (BR), Gerard Wiggers (CA) en Erik de Vries (PA)
Aftredend is Peter de Jong, penningmeester.
Voorstel van het bestuur om in deze vacature te benoemen : Bernard van der Lugt.
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.

6. Rondvraag

7. Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering
    
De stukken behorend bij punt 4 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.

PAUZE

Na de vergadering zullen Anjo de Jong, Rob Henneman en Lia Kalis een voordracht houden over de 
‘Onkruidwijzer’ waar zij afgelopen jaar aan hebben gewerkt: een kleine gids met overzicht van gangbare 
onkruiden die veel op onze tuinen voorkomen en hoe deze te bestrijden zijn. 



Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 4 april 2016  
Aanwezig: 46 leden waarvan 4 bestuursleden. Afmelding ontvangen van Marijke Mink, Tineke 
Oostijen, Martijn Scheerder, Merijn Smeets en Chris Verlingen. 

1. Opening 
De voorzitter heet de leden welkom op de 56ste vergadering van de vereniging. Zij staat kort stil bij
hen die dit jaar zijn overleden. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: geen

3. Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 31 maart 2015 
Het bespreken leidt tot de volgende toevoegingen:
– Parkweg 128 ligt al langer afgedekt en er ontbreekt een deugdelijke haag.
– In het verslag staat ten onrechte dat Jelle de Jong en Rob Henneman de boeken zouden hebben 
gecontroleerd. Dat moet zijn: Lia Kalis en Rob Henneman.

Het verslag wordt goedgekeurd. 

4. Jaarverslag 2016
Het jaarverslag wordt doorgenomen. Er volgen enkele opmerkingen:
- De complexvertegenwoordigers kunnen ons aller hulp goed gebruiken.
- Het bestuur meldt dat dit jaar zal geen groenverzameling zal worden georganiseerd. In plaats 
daar wil het bestuur een klussendag organiseren. De vergadering stelt voor om de complexen op te
delen en groepsgewijs klussen op te pakken. Er volgt een discussie over de meest effectieve manier
om klussen te verdelen waarbij de optie passeert om klussendagen verplicht te stellen met 
sancties m.b.t. wie niet meedoet. Geconcludeerd wordt dat persoonlijk aanspreken beter werkt. 
Dit punt leidt tot de vraag om mailadressen van de betreffende leden waarop de secretaris 
opmerkt dat hij zonder individuele toestemming geen adresgegevens aan leden versterkt en de 
toevoeging dat deze lijst in zijn algemeenheid niet accuraat genoeg is om als mailinglist te 
gebruiken. De vergadering sommeert de secretaris het niveau van het adressenbestand te 
verbeteren.

Het jaarverslag nodigt uit tot de volgende opmerkingen:
- Geconstateerd wordt dat tuinafval verbranden verboden is terwijl barbecueën is toegestaan. 
(navraag bij de Gemeente wijst uit dat barbecueën mits met gloeiende kooltjes inderdaad is 
toegestaan)
- De vergadering roept het bestuur op het reglement nadrukkelijk te handhaven.
- De vergadering vraagt in het verslag op te nemen dat de vereniging de biodiversiteit hoog in het 
vaandel heeft.
- Het bestuur meldt dat de gemeente steeds meer de parkkwaliteit van onze complexen in 
ogenschouw neemt. 



- Het bestuur meldt dat de gemeente langzamerhand een grotere rol wenst te spelen bij het 
verwijderen van asbest. Vastgesteld wordt dat een deel van het asbest weliswaar eenvoudig kan 
worden verwijderd maar dat het elders diep in de grond zit of is ingemetseld.
- Het bestuur meldt dat de tuinen Kweek 1 tot en met 10 niet zullen worden verplaatst.
- Onze agrarische activiteiten gedijen beter bij een mengheg naar Betuws model dan bij een 
meidoornhaag.
- Over de reconstructie van de Bosweg is nog geen duidelijkheid.
- De onderste strook van complex Bosweg zal worden schoongemaakt en onderhouden door de 
gemeente.
- Een braamstruik houdt inbrekers tegen.

Het verslag wordt goedgekeurd. 

5. Financieel verslag 2014
De penningmeester licht het verslag toe en beantwoordt vragen van de leden:
- Zijn de tuinhuizen te verzekeren? Nee, dit is niet mogelijk.
- De vergadering constateert dat het saldo van de vereniging krimpt en vraagt hoe dit kan. De 
penningmeester verklaart dat dit verschil wordt verklaard door een deel van het vrij vermogen dat 
is verdeeld over diverse fondsen.

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester.

6. Verslag van de kascommissie
Lia Kalis en Klaas van der Hoek benadrukken allereerst dat het de taak van de kascommissie is om 
de kás te controleren en niet de begroting. De kascommissie verklaart dat de penningmeester zijn 
zaken goed op orde heeft waarna het bestuur decharge wordt verleend.

7. Begroting
De penningmeester stelt voor de jaarbijdrage niet te verhogen.
De vergadering stelt voor:
- Geld te reserveren voor onderhoudsplannen en voor onderzoek naar de bodemkwaliteit van onze
percelen.
- De inkomsten niet verder te vergroten en de watervoorschotbuffer naar nul te tenderen.
- Een meerjarenbegrotingsplan te formuleren zodat tuinders weten waar zij aan toe zijn. 
- Een enquête te organiseren naar de wensen van de tuinders aangaande een meerjarenplan.



8. Jaarplan 2016
Het jaarplan wordt goedgekeurd.

9. Benoeming leden kascommissie
Lia Kalis treedt reglementair af; Martijn Scheerder neemt haar taak over.

10. Tuinkeuringscommissie
Er zijn 4 leden van de commissie die hebben laten weten deze taak niet meer uit te kunnen voeren.
Dorien Verheijen BR), Lucy Schouten (BW) en Paddy McLoughlin (BW) melden zich aan als nieuw 
tuinkeuringslid. 

11. Commissie van Beroep  
Reglementair aftredend zijn Paddy McLoughlin (BW) en Gabriëlle de Nijs Bik (KW).  Merijn Smeets 
(KW) en Carla van Heeckeren(BW) treden in hun plaats aan.

12. Benoeming bestuursleden
- De penningmeester (Anjo de Jong) treedt af en wordt vervangen door Peter de Jong. Peter 
spreekt het voornemen uit het financieel conservatieve beleid van Anjo voort te zetten.
- Anne Cardinaals treedt aan als algemeen bestuurslid met als taak de aansturing van de 
tuinkeuringen. Zij benadrukt de autonome positie van de keurders. Haar streven is tijdig in te 
grijpen bij verwaarlozing.

13. Rondvraag
- Gevraagd wordt of het niet beter zou zijn óp de tuin te keuren in plaats van buitenaf. Vastgesteld 
wordt dat dit lastig te realiseren is.
- Gevraagd wordt om de kwaliteit van de bodem op kosten van de vereniging te testen. 
- Gevraagd wordt of er een plafond is aan de uitgaven die het bestuur mag doen zonder 
toestemming van de leden. Vastgesteld wordt dat uitgaven te allen tijden binnen de begroting 
dienen te passen. Voorgesteld wordt om dit plafond kan worden gelegd bij 20% van het vrij 
vermogen. Het bestuur vraagt de leden hiertoe een voorstel in te dienen. 

De Algemene Ledenvergadering wordt gesloten.



JAARVERSLAG 2016

ALGEMEEN
In 2016 bestond Volkstuinvereniging Arnhem (noord) uit 5 complexen met in totaal 377 volkstuinen, 
waarop door 376 tuinders en 74 medetuinders wordt getuinierd. Er kwamen in 2016 37 tuinen vrij. Vrije 
tuinen worden aangeboden aan de langst wachtenden op de wachtlijst. Deze lijst telt op dit moment 
(medio februari ’17) 46 namen. De 37 tuinders die de afgelopen 365 dagen een tuin kregen aangeboden,
stonden gemiddeld ruim 18 maanden op de wachtlijst. Daarmee lijkt de lange wachtlijst en lange 
wachttijd waar de vereniging de afgelopen paar jaar mee kampte, beduidend te zijn teruggelopen.
Over het algemeen was 2016 een relatief rustig jaar voor drie van de vijf complexen. De meeste 
bijzonderheden vonden plaats op de twee complexen aan de Bosweg: complex Bosweg en complex 
Kweek. 

- Sanering oude gemeentewerf aan de Bosweg
De sanering van het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Bosweg heeft in het najaar van 
2016 plaatsgevonden. Uiteindelijk zal er op deze plek geen huizenbouw plaatvinden, maar wordt het 
terrein ingezaaid als open grasland. Omdat er voor deze sanering budget ter beschikking was, kon ook de
omheining van de 10 apart gelegen tuinen (Kweek 1 t/m 10) door de gemeente worden vernieuwd. Dat 
is iets rigoureuzer  aangepakt dan tevoren was aangekondigd, en ook niet helemaal conform de afspraak.
Het bestuur is nog met de gemeente in overleg om e.e.a. te verbeteren. Hetzelfde budget is ook ingezet 
om een groenstrook van complex Bosweg machinaal te saneren. Dit is op zich prima geslaagd, maar het 
algemene toegangshek is daarbij vernield waardoor het inbrekersgilde een tijd lang vrij toegang tot het 
complex had. Ook is de omheining nog niet afdoende.

- Asbestsanering
Per 2024 moet alle asbest van schuurtjes, platen in de grond en anderszins op de tuinen aanwezig, zijn 
verwijderd. De gemeente Arnhem toonde zich bereid om mee te denken en helpen bij het verwijderen 
van asbest op de complexen. De gemeente is slechts de verhuurder van de grond – niet van de opstallen.
Voor hen is het van belang om er zeker van te zijn dat de grond die verhuurd wordt schoon is, asbestvrij. 
Om die reden is er een bodemonderzoek uitgezet, waarvan de voorbereidingen eind 2016 zijn gestart op
complex Kweek. Over de te volgen procedure wil de gemeente nauw samenwerken met de vereniging en
leden. De betrokken gemeenteambtenaren gaven aan dat zij de tuinen op het complex er erg fraai bij 
vonden liggen en dan ook zo min mogelijk verstoringen willen bij het onderzoek. Wat de uitkomsten van 
het onderzoek en daarop volgende acties zullen zijn, wordt in de loop van 2017 duidelijk.

- Complex Bosweg: nieuwe aanpak vertegenwoordiging
Halverwege het jaar gaf complexvertegenwoordiger Ton Miltenburg van complex Bosweg aan dat hij zijn 
taken vanwege gezondheidsproblemen wilde opgeven. Het bestuur heeft nagedacht over opvolging en 
ervoor gekozen om de leden van het complex bijeen te roepen om met elkaar van gedachten te wisselen
over het meer in gezamenlijkheid oppakken van de klussen en taken die bij een complex horen. De 
afgelopen jaren is de complexvertegenwoordiger steeds meer een beheerder geworden met veel 
uitvoerend werk. Het bestuur vindt dat een onwenselijke ontwikkeling. Teveel (zwaar) werk komt op 
slechts enkele schouders te liggen, terwijl van alle leden een bijdrage aan de vereniging wordt verwacht. 
Ook verandert de vereniging van samenstelling zodat er steeds minder (oudere) vutters en 
gepensioneerde tuinders zijn die veel tijd hebben om dagelijks als complexvertegenwoordiger aanwezig 
te kunnen zijn op de tuin. Ca. 35 tuinders van de Bosweg kwamen naar de bijeenkomst, en gaandeweg 
de avond ontstonden meerdere groepjes voor de lopende werkzaamheden, een emaillijst werd 
aangelegd en een contactgroep op Facebook aangemaakt. Vanuit de groep is een persoon afgevaardigd 
als complexvertegenwoordiger.



BESTUUR
Het bestuur vergaderde 10 keer in 2016 met de complexvertegenwoordigers. Daarnaast kwam het 
dagelijks bestuur nog enkele keren bijeen. Met de gemeente is twee maal overlegd. Onderwerpen die 
daarbij o.a. aan bod kwamen: Maai- en kapwerkzaamheden en ander onderhoud van de gemeente 
rondom de complexen – m.n. de veranderingen rondom complex Kweek in het kader van de sanering 
van het terrein van de voormalige stadswerf; de voortgang van de asbestsanering en de handhaving van 
het verenigingsreglement t.a.v. bomen op de tuinen.
N.a.v. opmerkingen vanuit de ALV 2016 is de secretaris druk doende gegaan met het ontwerpen en 
inrichten van digitale plattegronden op een goed beveiligde website waaraan de verschillende tuin- en 
ledengegevens zijn gekoppeld. De persoonlijke gegevens m.b.t. leden zijn alleen toegankelijk middels 
inloggegevens die de bestuursleden hebben gekregen. 
De voorzitter van de Volkstuindersvereniging Arnhem is tevens voorzitter van de Stichting 
Samenwerkende Volkstuindersverenigingen Arnhem (SSVA). Deze koepel kwam in het voorjaar bijeen, 
waarbij ook bestuurders van twee nieuwe volkstuinverenigingen aanschoven. In totaal zijn nu 9 van de 
10 volkstuinverenigingen in Arnhem aangesloten bij de SSVA. Het hoofdonderwerp van de bijeenkomst 
in 2016 betrof het contact met de gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de grondverhuur.
Daarnaast wordt het koepeloverleg voor uitwisseling van problemen en oplossingen gebruikt – ook bij 
de andere verenigingen spelen zaken als diefstal en vandalisme, achterstallig en nalatig tuinonderhoud, 
wachtlijsten, veranderend verenigingsgevoel en hierdoor ook een andere aanpak van het 
vrijwilligersbeleid.

TUINKEURINGEN
In 2016 zijn de tuinkeuringsleden vier keer op de complexen geweest om te keuren. Naar aanleiding 
hiervan zijn diverse brieven verstuurd met opmerkingen over achterstallig onderhoud en rommel op de 
tuinen. Aan het eind van 2016 is van enkele tuinders de tuin opgezegd n.a.v. zwaar nalatig onderhoud. Zij
hebben een extra rekening ontvangen voor het schoonmaakwerk.

REDACTIE KNOLLENTUIN
De Knollentuin verscheen volgens afspraak vier maal onder eindredactie van Steffan Webel.              De 
website ontvangt en plaatst regelmatig berichten vanuit de leden.

COMMISSIE VAN BEROEP
De commissie van beroep is in 2016 niet bijeengeweest.

INKOOPCOMMISSIE
De inkoopcommissie heeft de verzending van de Garantgidsen en de bestellijsten voor pootgoed 
verzorgd. De gidsen werden verstuurd aan de tuinders die in 2016 een bestelling hadden geplaatst, de 
overige tuinders konden de Garantgids afhalen bij de complexvertegenwoordiger. Door gezamenlijke 
bestellingen te plaatsen is een korting van 25% gehaald. De inkoopcommissie organiseerde zoals 
gebruikelijk een zondagmiddag in maart om bestelde zaden en pootgoed op te kunnen halen.



JAARPLAN 2017
ALGEMEEN
Het secretariaat streeft naar een volledige update van NAW-gegevens van alle leden om snel te kunnen 
communiceren. De nieuwe aanpak van het complexbeheer op de Bosweg wordt voortgezet. Het bestuur 
gaat, als de nieuwe penningmeester is benoemd, een meerjarenplan met begroting uitwerken. In het 
najaar van 2017 wordt weer een gezamenlijke snoeiafval georganiseerd.

ASBEST
Het bestuur wil de in 2016 in gang gezette activiteiten m.b.t. het verwijderen van asbest voortzetten, 
deels in samenwerking met de gemeente Arnhem.

TUINREGLEMENT
Goed naleven van het tuinreglement krijgt ook weer de nodige aandacht in 2017. Deze regels zijn 
grotendeels opgesteld op grond van de bepalingen uit het huurcontract met de gemeente Arnhem. In 
het reglement staan o.a. bepalingen omtrent het uiterlijk en gebruik van de tuinen nader beschreven. De
gemeente houdt hierop streng toezicht en spreekt de vereniging aan op misstanden. 
Vanuit de tuinkeuringscommissie zal dit jaar extra aandacht worden geschonken aan de plaatsing en 
hoogte van kassen en schuurtjes en het direct verwijderen van rommel. Ook wordt meer gekeken naar 
de complexen met de blik van buitenstaanders. Sommige tuinen zijn niet goed van buitenaf te keuren, 
daarvoor moet een oplossing worden gezocht. Tot slot zal de tuinkeuring extra aandacht geven aan het 
winterklaar maken van de tuinen in de laatste keuring.
Tuinen van nieuwe tuinders worden in een aparte rondgang in juni door het bestuur en de complex-
vertegenwoordigers kritisch bekeken. De ervaring leert ons dat van de nieuwe tuinders, bijna de helft er 
binnen 3 jaar weer mee ophoudt na een periode van zwaar achterstallig onderhoud. Er worden 
oplossingen onderzocht voor de problemen die dit oplevert voor de tuinuitgifte, met name als tuinen 
halverwege het jaar worden verlaten. Met tuinders die hun tuin opzeggen, dient de complex-
vertegenwoordiger een ronde te maken om de tuin te checken op de staat van onderhoud. Als tuinders 
hun tuin niet opgeruimd / schoon achterlaten, zal een rekening hiervoor worden gestuurd.
Van tuinders die, om wat voor reden dan ook, bij het bestuur of de complexvertegenwoordigers 
aangeven dat zij (tijdelijk) problemen hebben met het onderhoud van hun tuin, wordt verwacht dat zij 
met het bestuur in gesprek gaan en meedenken over een oplossing. 

VOORSTEL AANPASSEN TUINREGLEMENT
Het bestuur stelt voor om het tuinreglement aan te passen op het volgende punten: 
4.4 De totale oppervlakte van [ sier ] gras in de vorm van een gazon en/of paden mag niet meer 
bedragen dan 15% van de oppervlakte van de tuin en moet goed worden onderhouden.
(Dit was: 10%)
Het bestuur stelt voor om de tweede zin uit het volgende punt weg te laten:
4.8 Asbest, inclusief sterk op asbest gelijkend materiaal, in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Als 
het op de tuin aanwezig is moet dit worden verwijderd. Alleen asbestgolfplaten op een schuurtje mogen 
blijven liggen mits deze goed zijn bevestigd en voor 1 januari 1994 zijn aangebracht.
(Reden hiervoor is dat alle asbest vanaf 2024 verwijderd moet zijn)



2017 - SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES

Bestuur aftredend
Voorzitter Saskya Kamps 2017 (herkiesbaar)
Secretaris Peter van der Gulden 2018
Penningmeester vacature, zie voordracht bestuur
Alg. lid/ secr. Tuinkeuring Anne Cardinaals 2019
Lid/Braamberg* Kemal Colgecen 2017 (herkiesbaar)
Lid/Bosweg* vacature, zie voordracht bestuur         
Lid/Cattepoelseweg* Gerard Wiggers 2017 (herkiesbaar)
Lid/De Kweek* Anton Minkman 2018
Lid/Parkweg* Erik de Vries 2017 (herkiesbaar)
*) tevens complexvertegenwoordiger

Wachtlijstbeheer Margreet te Hietbrink

Technische zaken Karel Latté
Jan Veldhoen

Commissie van Beroep complex aftredend
Voorzitter Anne Koiter PA 2018
Lid Iris Kryszat CA 2019
Lid Sabrina Pluijm BR 2020
Lid Carla van Heeckeren BW 2021 
Lid Merijn Smeets KW 2021

Kascommissie Klaas van de Hoek 
Martijn Scheerder

Tuinkeuringscommissie 
Dorien Verheijden
Chris Verlingen
Bart Braune
Johan van Gilst
Jelle de Jong
Hilde Donia
Lucie Schouten
Paddy McLoughlin

Inkoopcommissie Karel Latté

Redactie Knollentuin en website Steffan Webel
Ellis Hettinga
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Onze ledenadministratie

De donkere wintermaanden heb ik benut
om de ledenadministratie toegankelijker
te maken. Tot nu toe werkten wij met
digitale ledenlijsten waarvan ik regelma-
tig bijgewerkte versies uitdeelde aan de
andere bestuursleden. Dat was niet
handig. Die lijsten waren vaak snel weer
achterhaald en sommige adreswijzigin-
gen werden op de ene lijst wel en op de
andere niet bijgewerkt. Sinds kort wer-
ken we allemaal met dezelfde ledenlijst.
Die ledenlijst staan op onze website,
beveiligd en alleen toegankelijk voor
bestuursleden.
Openbaar
Een deel van het nieuwe systeem is voor
iedereen toegankelijk. De openingspagi-
na https://www.volkstuinarnhem.nl/-
plattegronden/index.php laat zien waar
onze terreinen liggen, hoeveel tuinen
ieder complex heeft en of daar vrije tui-
nen tussen zitten.
Op de pagina https://www.volkstuin-

arnhem.nl/plattegronden/vrije_tuinen.php
kunt u lezen hoeveel tuinen, tuinders en
medetuinders onze vereniging telt. U
kunt hier zien welke tuinen vrij zijn. Ook
toont deze pagina een indicatie van de
wachttijd en de jaarbijdrage en u vindt
hier een inschrijfformulier voor geïnte-
resseerde nieuwe leden.
Het menu-teken in de linker bovenhoek
brengt u naar de plattegronden van de
verschillende locaties. Op die platte-

gronden onderscheiden vrije tuinen zich
in kleur van de overige tuinen. Een klik
op zo'n lege tuin toont informatie over
die tuin: het tuinnummer, het oppervlak-
te en de jaarbijdrage.
Beveiligd gedeelte
Na inloggen is er voor bestuursleden nog
meer te zien. Na een klik op een tuin zien
wij de contactgegevens van de bijbeho-
rende tuinder. We kunnen bijvoorbeeld

ook alle tuinen selecteren waarop on-
langs nieuwe tuinders zijn begonnen.
Bovendien toont het menu na inloggen
ook andere pagina's. Zoals een pagina
met de namen van de wachtlijst, geor-
dend naar inschrijving. Uit die complete
lijst kan de wachtlijstbeheerder eenvou-
dig een selectie halen met de tuinders
die geïnteresseerd zijn in een tuin op
bijvoorbeeld de Braamberg.
Verbetering
De online administratie maakt ons werk
stukken eenvoudiger. Zo kunnen wij nu
altijd zien welke tuinen er (binnenkort)
vrij zijn. Het afbellen van de wachtlijst
blijft een hele klus maar het werk daar
omheen is nu stukken eenvoudiger. Zo

hopen we de leegstand nog verder te
verkorten.
Ook de ledenlijst actueel houden is nu
minder werk. Hiervoor is het wel nodig
dat u ons op de hoogte houdt! Denkt u
dat wij mogelijk uw verouderde telefoon-
nummer hebben, of een mailadres dat u
niet meer gebruikt: laat het ons weten en
we passen het aan.
Dat wij de lijst online raadplegen bete-
kent niet dat u ons alleen nog maar onli-
ne kunt bereiken. U kunt gewoon blijven
bellen of ons een briefje sturen via de
postbus. U kunt ons ook aanspreken op
onze tuin. Want nu de administratie
minder tijd kost, houden wij meer tijd
over om te schoffelen, te zaaien en te
oogsten. Daarvoor zijn wij, net als u, ooit
tuinder geworden.
Peter van der Gulden

Nieuwe penningmeester.

Even voorstellen, ik ben Bernard van der
Lugt en ik werk op het Groenhorst, een
mbo-opleiding in Velp. Daar ben ik be-
gonnen als docent bloemsierkunst en de
laatste jaren geef ik o.a. les in onderne-
mersvaardigheden.
Sinds 2015 heb ik een tuin op de Catte-
poelseweg. Daar kweek ik naast groente
ook bloemen o.a. Dahlia’s en Zinnia’s.
Van huis uit heb ik dit bloemenvak mee-
gekregen want in Wijhe hadden mijn
ouders een bloemenwinkel en zaadhan-
del.
Toen de oproep voor penningmeester
vorig jaar in de Knollentuin stond, dacht
ik: ‘Dit past wel bij mij’. Ik heb iets met
getallen en cijfers, dat zie je ook in mijn
werk. Daarnaast krijg ik in de komende
jaren meer vrije tijd die ik graag zinvol wil
invullen. In december ben ik met veel
plezier begonnen aan deze klus.
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Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

Wie wat waar?

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Peter van der Gulden
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester:
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
Anne Cardinaals
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
 

Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
bosweg@volkstuinarnhem.nl
Braamberg: Kemal Colgecen 06-53672118
Cattepoelseweg: Gerard Wiggers 4431286
De Kweek: Anton Minkman 06-43949321
Parkweg: Erik de Vries 06-50478618
 

Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: Erik de Vries
06-50478618
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 450 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 verenigingstele-
foon 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 2017: Vak A

Water aangesloten van ca. 1 april tot ca.
1 november
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