
AFVOER SNOEIAFVAL op
ZONDAG 27 oktober 2019

Alleen bedoeld voor snoeiafval, be-
staand uit dikke takken, stobben en
stammen!
Ander groenafval dient u zelf te compos-
teren of af te voeren. Een goed moment
om uw hagen, struiken en bomen weer
eens heel goed te snoeien of geheel weg
te halen! Fruitbomen mogen van ons
tuinreglement maximaal 3 meter hoog
zijn, struiken 2 meter en eigen hagen 1,5
meter.
U kunt uw groenafval brengen van
10:00u tot 15:30u op de volgende plek-
ken:
Parkweg: op de parkeerplaats aan de
ziekenhuiszijde, bij de hoofdingang
Kweek: op de parkeerplaats
Cattepoelseweg: aan het eind van het
pad van de koeweide (bij tuin 24)
Braamberg: bovenaan de oprijlaan rich-
ting Pro Persona, op het grasveld rechts
(t/o tuin 39 en 38)
Bosweg: bij de hoofdingang aan de
Bosweg

De verzamelplekken worden herkenbaar
gemaakt en er zal iemand staan om het
snoeiafval aan te nemen, bijvoorbeeld
de complexbeheerder. Op maandag
wordt het afval opgehaald door een
groenbedrijf.

In Memoriam Ton Miltenburg

Op 12 augustus jongstleden is voormalig
complexvertegenwoordiger van com-
plex De Bosweg Ton Miltenburg na een
kort ziekbed overleden. Ton had een tuin
met een prachtig uitzicht bovenaan het
Boswegcomplex, waar we als bestuur
graag bijeenkwamen voor een kop koffie
vooraf als we de jaarlijkse bestuursrond-
gang hielden in juni. Ton was een zeer
sociaal bewogen man en een echte
PvdA’er. Op zijn overlijdensbericht prijk-
te een foto van zijn volkstuin. Ton is bijna
70 jaar oud geworden. Zijn partner en
medetuinder houden de tuin aan.

In deze In Onze Knollentuin

- vacatures
- snoeiafvalophaaldag
- onkruidwijzer als gedrukt exemplaar

Onkruidwijzer -
vers van de pers

De Onkruidwijzer van de vereniging is
gedrukt beschikbaar!
Milieuvriendelijker is de .pdf: voor
download op onze website
(onder het tabblad "Over ons",
https://tinyurl.com/y5vxulth)
Leden zonder internet kunnen een
exemplaar opvragen bij de complex-
vertegenwoordiger.

Dank voor het samenstellen

gaat aan de Onkruidwijzer werkgroep:
Rob Hennemann 
Anjo de Jong
Lia Kalis
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In onze Knollentuin

VOORWOORD van het bestuur

Geen zomer van extreme hitte of droogte dit jaar, zoals sommigen hadden voorspeld. Toch was deze zomer niet heel nat
waardoor tuinders misschien meer moesten sproeien. Waar U dan op moet letten is om OOK de kraan na afloop weer dicht te
draaien, niet alleen de sproeikop! Anders ontstaat er teveel druk op de slang waardoor deze van de kraan kan afspringen. Dit
is afgelopen zomer op verschillende tuinen gebeurd.
 
Op enkele complexen is de afgelopen zomer ingebroken. Het belangrijkste advies blijft: bewaar geen waardevolle spullen in
uw tuin in het schuurtje of de kas. Meld elke poging tot inbraak (of vandalisme/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 de afgelopen zomer keek het bestuur weer specifiek naar de nieuw
uitgegeven tuinen. 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 op zondag 27-10. Dit doen we elke 2
jaar en het is alleen bedoeld voor het grove snoeiafval dat niet gecomposteerd kan worden op uw tuin. Het afval laten we op-
halen door een bedrijf.
 
En tot slot twee vacatures: voor Algemeen Bestuurslid / Hoofd Tuinkeuringen, en een voor Voorzitter. Deze laatste treedt re-
glementair af op de komende ALV in 2020. Bestuursleden kunnen maximaal 2 x 3 jaar worden benoemd. Dit is ingesteld om
verschillende redenen: het is voor de vereniging goed om steeds vers bestuursbloed te krijgen en voor bestuursleden zelf is
het aangaan van zo’n functie wel te overzien (‘je zit er niet je halve leven aan vast’). Denk er eens over na. Zonder de inzet van
vrijwillige bestuursleden kan onze vereniging niet functioneren en heeft u geen tuin.
 
Ik wens u nog veel tuinplezier in de komende nazomer !
 
Saskya Kamps, voorzitter

MELDPUNT GEMEENTE
ARNHEM

– voor omgewaaide bomen of boom-tak-
ken, onbegaanbare zandpaden, kuilen in
de paden, illegaal gestort afval, etcetera.
Telefonisch meldpunt: 0900-1809, Digi-
taal meldformulier: http://www.arn-
hem.nl/Wonen_en_leven/Melding_ope-
nbare_ruimte

Aangifte doen

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

Voor vacatures

zie pagina 3
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In onze Knollentuin

VACATURE Algemeen Be-
stuurslid / Hoofd
Tuinkeuringen

Het algemene bestuurslid dat verant-
woordelijk is voor de coördinatie van de
tuinkeuringen, wordt ook voor 3 jaar
benoemd met een maximale verlengging
van 3 jaar. De benoeming zal pas op de
ALV plaatsvinden, maar de functie is per
direct (september 2019) vacant.
 
Tuinkeuringen vinden 4 x per jaar plaats
(in april, juni, september en november).
Er is een heel team van tuinkeurders:
vrijwillige tuinders die zich hiervoor
hebben gemeld en het werk soms al jaren
doen. Op elk complex lopen twee keur-
ders, die bij voorkeur niet op dit complex
tuinieren, alle tuinen af met een keu-
ringslijst die is gebaseerd op het tuinre-
glement. Hun bevindingen worden, als er
negatieve zaken worden geconstateerd,
samengevat in keuringsbrieven die wor-
den gemaild of verzonden naar de tuin-
ders. Het verwerken en verzenden van
deze keuringsbrieven is de voornaamste
taak van het Hoofd Tuinkeuringen.
 
Daarnaast wordt gecorrespondeerd met
tuinders die aangeven tijdelijk niet in
staat te zijn om te tuinieren of reageren
op een keuringsrapportage, is er overleg
met complexvertegenwoordigers en het
bestuurslid is aanwezig bij de maande-
lijkse bestuursvergaderingen.

VACATURE VOORZITTER

De voorzitter van onze Volkstuinvereni-
ging wordt voor 3 jaar benoemd op de
Algemene Ledenvergadering in het voor-
jaar. De functie kan maximaal met een
termijn van 3 jaar worden verlengd.
 
Omdat de tweede termijn van de huidige
voorzitter afloopt, zoekt het bestuur per
maart 2020 een nieuwe kandidaat. Wat
houdt de functie in:
 
- Voorzitterschap bestuursvergaderin-
gen (10 x per jaar, doorgaans op de eer-
ste maandag van de maand) en de ALV.
Plus agenda opstellen, vergaderstukken
checken
- Hoofdredacteurschap van het vereni-
gingsblad ‘In onze Knollentuin’
- Ca. 2 x per jaar overleggen met gemeen-
teambtenaren van afdelingen Groen en
Vastgoed
- Ca. 1 x per jaar overleg met andere
Arnhemse Volkstuinverenigingen
- (incidenteel) woordvoerderschap naar
buiten (media)
 
We zoeken iemand die hier gemiddeld 12
uur per maand tijd voor heeft en die
verbindend en communicatief is, diplo-
matiek en objectief.
 
Wilt u reageren op deze vacature? Mail
een motivatiebrief + CV naar ons secre-
tariaat.

Een tafereel 

- dat we samen in goed overleg -

kunnen vermijden!

Geef het door!

Mocht u om een goede reden een korte periode uw tuin niet bijhouden, geef dit
dan door aan de complexvertegenwoordiger en ons secretariaat. We zoeken zo
nodig met u naar een oplossing.

 
We zoeken per direct iemand voor:
- Coördinatie van de tuinkeuringen 4 x
per jaar (in april, juni, september en
november)
- Administratie en correspondentie, vol-
gend uit de tuinkeuringen
- Bijwonen van bestuursvergaderingen
(10 x per jaar, doorgaans op de eerste
maandag van de maand) en de ALV.
Deze functie vraagt wat meer tijd van het
bestuurslid, met name in de afwikkeling
van de keuringen. We zoeken iemand die
hier gemiddeld 15 uur per maand tijd
voor heeft, die communicatief is, diplo-
matiek en objectief en zelf een ervaren
tuinder is.
 
Wilt u reageren op deze vacature? Mail
een motivatiebrief + CV naar ons secre-
tariaat.
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In onze Knollentuin

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

www.editoo.nl

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

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
 

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Geert Pesselse
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Bernard van der Lugt
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
Vacature
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
 

Wie Wat Waar?

.

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

Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
bosweg@volkstuinarnhem.nl, 06-26369478
Braamberg:
braamberg@volkstuinarnhem.nl
Cattepoelseweg:
Gerard Wiggers,  026-4431286
De Kweek:
kweek@volkstuinarnhem.nl, 06-13875106
Parkweg:
Erik de Vries, 06-50478618
 
Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

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.

Secretariaat, correspondentie

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

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 (tabblad "Lid worden").
Kandidaatleden kunnen bij deze inschrij-
ving hun voorkeur(en) kenbaar maken.
Na betaling van 25 Euro lidmaatschap
wordt u op de wachtlijst geplaatst, en via
de mail benaderd wanneer er een (pas-
sende) tuin vrijkomt, die u samen met
een complexvertegenwoordiger of gast-
vrouw kunt gaan bekijken.
Aardappelaanduiding 2019: Vak C
 
Water aangesloten van ca. 1 april tot ca.
1 november

DATA TUINKEURINGEN 2019

4e keuring: 1-11 t/m 11-114


