
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 11 oktober 2021
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
 
zie pagina 3 van deze Knollentuin
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
Alle belangrijke stukken voor de ALV staan in deze uitgave.

TUINKEURINGEN 2021

Laatste keuring 2021: 5 - 15 november
 
VACATURE - We hebben voor dit jaar
voldoende tuinkeurders, maar geen re-
servekeurders. Aan dat laatste is wel
behoefte, want door ziekte of vakantie
valt er vaak wel een keurder uit. Tuinen
keuren is ontzettend leuk werk. Het kost
je 4 x per jaar een paar uurtjes, en omdat
je op een ander complex rondloopt zie je
ook veel interessante dingen die kunnen
inspireren!
 
Aanmelden kan via de mail:
secretariaat@volkstuinarnhem.nl

INZAMELING GROF SNOEI-AFVAL

Dit jaar is het ook weer tijd voor de tweejaarlijkse inzameling van grof snoei-afval. In het weekend van 30 en 31 oktober kunt u
op de aangewezen plek bij uw complex gesnoeide grote takken en stammen kwijt. Alle tuinafval dat gecomposteerd kan worden,
of ander afval (houtwerk, tuinmeubels) mag niet op de afvalhoop! De vereniging krijgt een hoge boete van het recyclebedrijf
als de afvalhoop ook ander afval bevat.

Tuinkeuringen

"GEEF HET DOOR!
Mocht u om een goede reden een korte periode uw tuin niet kunnen bijhouden,
geef dit dan door aan de complexvertegenwoordiger en ons secretariaat (voor
contactgegevens zie de achterkant van deze Knol). We zoeken zo nodig met u
naar een oplossing.
 
TUINKEURINGSDATA 2021
4e periode: 5-15 november
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In onze Knollentuin

VOORWOORD van het BESTUUR

Net als in 2020, houden we de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging in het najaar. De agenda en de vergaderstuk-
ken vindt u in deze editie van de Knollentuin. U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen!
 
Een van de zaken die dit jaar in de ALV aan de orde komen, is het benoemen van een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter,
Saskya Kamps, heeft ruim twee termijnen gediend, langer dan gebruikelijk. Onze vereniging houdt voor de benoeming van
bestuursleden vast aan twee termijnen van drie jaar. Dat staat niet in onze statuten, maar we willen de periode voor bestuurs-
leden overzichtelijk maken: met een kop en een staart. Het is niet makkelijk om vrijwilligers voor deze functies te vinden, en
om kandidaten niet het gevoel te geven om daar de rest van je leven aan vast te zitten, is een periode van zes jaar goed te doen.
Daarnaast vinden we ook dat een bestuur moet meebewegen met de vereniging. Korte termijnen geven daar meer mogelijkheid
voor.
 
Eind 2020 heeft zich een kandidaat voor de vacature van voorzitter gemeld, die gaandeweg 2021 is ingewerkt: Martien Braune,
medetuinder op complex de Parkweg. Zij heeft eerder ook jarenlang een tuin op dit complex gehad. Martien is vorig jaar ge-
pensioneerd, waardoor zij tijd heeft voor de functie van voorzitter. In haar werkzame leven was zij psychotherapeut/systeem-
therapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Karakter en een lange periode vicevoorzitter van de ondernemingsraad van die
instelling geweest. Er is dus sprake van enige bestuurservaring. Martien houdt van (bio)diversiteit; dat geldt voor mensen en
planten en haar hart ligt bij biogische land- en tuinbouw.
 
Het bestuur van de VTVA draagt Martien Braune voor als kandidaat-voorzitter van de vereniging.
 
In de ALV staat verder een herziening van het tuinreglement op de agenda. Ons tuinreglement is voor het grootste deel gebaseerd
op de voorwaarden uit het huurcontract met de gemeente, waarvan we de grond pachten. Daarnaast willen we in het reglement
een aantal regels benoemen om het tuinieren voor onze leden zo prettig mogelijk te maken. Een van de zaken die daarin steeds
naar voren komt, is hoe we als vereniging de overlast die sommige tuinders van hun tuinburen ervaren en als klacht bij het
bestuur indienen, op een goede manier kunnen beperken.
 
Op onze 'ene' website https://inonzeknollentuinwebeditie.blogspot.com (https://www.volkstuinarnhem.nl) staat het regle-
ment dat we nu hanteren onder het kopje 'Reglement+statuten'. Het voorstel met aanpassingen vindt u tijdelijk via een link op
de startpagina van diezelfde website.

MELDPUNT GEMEENTE ARNHEM

 – voor omgewaaide bomen of boomtakken, onbegaanbare zandpaden, kuilen in
de paden, illegaal gestort afval e.d.. Telefonisch meldpunt: 0900-1809
 
Digitaal meldformulier:
Homepage van de Gemeente Arnhem: "Melding doen"
https://www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_bezwaar_of_melding/
melding_of_klacht_openbare_ruimte
of
https://fixi.nl/
Hier kunt u onder opgave van een locatie online een melding maken en ook foto's
toevoegen
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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  11 oktober 2021

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 24-10-2020

3. Jaarverslag van het bestuur 

4. Financieel verslag 2020

 - Verslag Kascommissie

         - Vaststelling jaarbijdragen 2022

5. Samenstelling Bestuur en Commissies

         - Benoeming leden Kascommissie

- Benoeming leden Commissie van Beroep

- Benoeming en herbenoeming bestuursleden en complexvertegenwoordigers

6. Vaststelling wijzigingen Tuinreglement

7. Rondvraag

8. Sluiting 

    

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.

Anders dan gebruikelijk is er geen inhoudelijk programma na het officiële gedeelte. Ook wordt er geen nazit (borrel) 

gehouden.



Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 24 oktober 2020

Aanwezig: 22 leden waarvan 9 bestuursleden

1: Opening

De voorzitter heet iedereen welkom op deze bijzondere vergadering. Door de coronacrisis kunnen er 

maar maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Het is echter verplicht om jaarlijks een Algemene 

Ledenvergadering te houden. Er is daarom besloten alleen de belangrijkste punten te bespreken en 

punten die de hele vereniging aangaan.

De voorzitter stelt alle bestuursleden voor.

2: Verslag Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019

Het verslag van de ALV 25 maart 2019 is goedgekeurd.

3: Jaarverslag van het bestuurd 2019 en Jaarplan 2020

Het jaarverslag van 2019 wordt goedgekeurd. Het jaarplan van 2020 wordt toegelicht. Door de 

coronacrisis is het jubileum uitgesteld. Ook de herziening van het tuinreglement wordt 

doorgeschoven. 

De gezamenlijke inkoop wordt dit jaar weer samen met BTV Elderveld opgepakt. Door samen te 

werken wordt de staffelkorting gehaald en krijgen we meer korting. De inkoop wordt gecoördineerd 

vanuit BTV Elderveld. Vanuit onze vereniging is Bernard van der Lugt het contactpersoon. Hennie 

Mones geeft aan dat zij bezig is met coördinatie van inkoop van Bi- Kultura. Bernard van der Lugt en 

Hennie Mones pakken dit samen verder op.

Er wordt een opmerking geplaatst dat het veel werk is om van alle tuinen een sleutel te krijgen voor 

de keuringen. Dit wordt bevestigd, en hier zijn de complexbeheerders nog mee bezig.

4: Financieel verslag 2019

- Verslag Kascommissie

o De kascommissie (bestaande uit Jan Velthoen en Anne Koiter) hebben samen de 

financiële administratie gecontroleerd. Hier zijn geen rare dingen aangetroffen en het 

zag er allemaal heel goed uit. Jan Velthoen adviseert de ledenvergadering om het 

bestuur decharge te verlenen. De kascommisie wordt bedankt voor het controleren van 

de kas.

- Vaststelling jaarbijdrage 2021

o Bernard van der Lugt licht de uitgereikte balans toe. Hieruit blijkt dat het watergebruik 

fors is toegenomen. Voorstel is om de contributie te verhogen om de kosten van het 

watergebruik te dekken.

o Er wordt gevraagd of we een negatieve rente kunnen verwachten, en of er een risico is 

als er te veel geld op de spaarrekening staat. De penningmeester geeft aan dat er tot 

€100.000 geen risico bestaat. Als het bedrag op de spaarrekening groeit zal er een extra 

rekening geopend worden.



5: Samenstelling bestuur en commissies

- Benoeming en herbenoeming bestuursleden en complexvertegenwoordigers

o De voorzitter Saskya Kamps is al meer dan twee termijnen voorzitter. Zij geeft aan dat ze bij de 

ALV van 2021 haar rol als voorzitter neerlegt. Er wordt nog steeds gezocht naar een opvolger.

o Iris Baijens wordt benoemt als secretaris.

o Bernard van der Lugt wordt herkozen als penningmeester.

o Maarten van Rijbroek wordt aangesteld als hoofd tuinkeuringen.  

o Frans Tijs wordt aangesteld als nieuwe complexvertegenwoordiger van de Bosweg

o Bart Braune volgt Henk te Hietbrink op als complexvertegenwoordiger van de Kweek. Henk legt

eind dit jaar zijn functie neer en wordt bedankt voor zijn inzet.

o Gerard Wiggers is complexvertegenwoordiger voor de Cattepoelseweg. Hij wil deze functie 

neerleggen. Er wordt nog een vervanger voor hem gezocht.

- Benoeming leden Kascommissie

o Anne Koiter heeft twee jaar in de kascommisie gezeten, dit is de gangbare termijn. Er wordt 

een opvolger voor haar gezocht. Dit moet iemand zijn die niet in het bestuur zit. Alma 

Neijenhuis meldt zich aan voor de kascommissie.

- Benoeming leden Commissie van Beroep

o Er zijn twee vacatures voor de Commissie van Beroep. In de commissie moet een 

vertegenwoordiger per complex zijn. Er staan vacatures open voor de Cattepoelseweg en 

Braamberg. Kirsti Jakobs  meldt zich aan als lid voor de Braamberg. Er wordt nog gezocht naar 

een lid van de Cattepoelseweg.

- Tuinkeuringscommissie

o Er worden nieuwe leden gezocht voor deze commissie. Geïnteresseerde kunnen zich 

aanmelden via het secretariaat.

- Redactie Knollentuin en website

o Steffan Webel  geeft aan zijn functie neer te willen leggen. Saskya Kamps (huidige voorzitter) 

geeft aan deze rol over te willen nemen als zij haar voorzittersrol neerlegt.

Toelichting werkzaamheden hoofd tuinkeuringen: Maarten Rijbroek geeft een korte toelichting op de 

tuinkeuringen. Per complex zijn er twee keurders, die een complex twee jaar achter elkaar keuren. Dan 

wordt er van complex gewisseld. De resultaten van de keuringen worden per brief of mail verstuurd naar de

tuinders indien de tuin extra aandacht behoeft. Dit jaar hebben de keuringen deels stil gelegen door corona.

Vanaf volgend jaar zullen de keuringen weer normaal worden uitgevoerd en ook de opvolging van de 

keuringen beter opgepakt worden. 



6: Rondvraag en sluiting

- Er is een vraag per mail binnengekomen. Ilse Vonder heeft het magazine ‘De Tuinliefhebber’ gezien en 

de daaraan gekoppelde website www.avvn.nl. Een vereniging kan hier lid van worden. Ze vraagt of de 

vereniging zich aansluit.  Er wordt aangegeven dat het een mooi blad betreft, maar ook dat niet 

iedereen hierop zit te wachten. Het bestuur zoekt uit wat het lidmaatschap precies inhoudt en wat de 

kosten hiervan zijn en komt hier op terug.

- Steffan Webel merkt op dat het watergebruik fors toeneemt. Hij stelt voor om dit punt een keer 

uitgebreider te bespreken op een ALV, of in de Knollentuin. 

- Jan Velthoen is bezig om de waterleidingen van de Kweek in beeld te brengen. Hij is op zoek naar een 

goede kaart waar dit ingetekend kan worden. Het bestuur gaat hier dit regelen.

- Er wordt gevraagd wanneer het water afgesloten wordt. Dit zal rond 1 november gebeuren

- Er wordt gevraagd wanneer zaden besteld kunnen worden. Dit is in het begin van 2021 en zal in de 

wintereditie van de knollentuin toegelicht worden.

De voorzitter sluit de vergadering.



JAARVERSLAG 2020/2021

ALGEMEEN

In de zomer van 2021 bestond Volkstuinvereniging Arnhem uit 5 complexen in Arnhem-noord, met in totaal 

392 volkstuinen. 

De wachtlijst is in 2020 opgeschoond en tijdelijk afgesloten om niet teveel mensen op de wachtlijst toe te 

laten, want de toeloop nam enorm toe. De wachtlijst telt op dit moment 100 personen waarvan er 65 hun 

inschrijfgeld hebben betaald.

In de periode september 2020 - 2021 kregen 27 wachtenden een tuin aangeboden, zij stonden gemiddeld 

2,3 jaar op de wachtlijst.

BESTUUR

Door coronabeperkingen heeft het bestuur minder vaak met elkaar om tafel gezeten dan gebruikelijk. In de 

wintermaanden en het voorjaar is er geen live contact geweest, maar werden belangrijke zaken via de mail 

afgehandeld.

In juni '21 heeft het bestuur haar jaarlijkse ronde over de complexen gelopen in twee etappes. Er wordt dan

extra aandacht besteed aan de staat van de tuinen van nieuwe tuinders.

Er meldde zich in het najaar van 2020 een gegadigde voor het voorzitterschap. Besloten is dat zij vanaf de 

winter mee kon lopen met vergaderingen en mailwisselingen. Daarnaast heeft zij een aantal lopende 

kwesties opgepakt om de huidige voorzitter te ontlasten.

COMPLEXEN

De nieuwe complexvertegenwoordigers van De Kweek en de Bosweg hebben een voortvarende start 

gemaakt. Voor de vacature van complexvertegenwoordiger voor de Cattepoelseweg heeft zich nog steeds 

niemand gemeld. Op verschillende complexen, maar vooral op de Parkweg, hebben inbraken en vandalisme

plaatsgevonden.

De gezamenlijke bijeenkomsten van tuinders per complex konden niet worden georganiseerd vanwege de 

coronaregels.

De gemeente Arnhem heeft per complex een asbestinventarisatie gemaakt. Eind september 2021 moet 

deze inventarisatie afgerond zijn. Ook bij andere volkstuinverenigingen in Arnhem heeft de gemeente nu 

zicht op asbest. Er volgt een plan van aanpak m.b.t. verwijdering.

TUINKEURINGEN

In 2020 zijn de tuinkeuringsleden drie keer op de complexen geweest om te keuren. In 2021 is er goed 

nagedacht hoe te keuren met inachtneming van de coronaregels.  De keurders hebben een gezamenlijke 

bijeenkomst gehouden waarin met elkaars manier van keuren vergeleek en besprak. In 2021 zijn door het 

nieuwe bestuurslid Hoofd Tuinkeuringen de teams anders samengesteld. De meeste kritiekpunten vanuit de

keuringen betreffen te hoge bomen, verwaarlozing / achterstallig onderhoud en rommel op de tuinen. 



REDACTIE KNOLLENTUIN

De Knollentuin verscheen zoals gebruikelijk elkkwartaal onder eindredactie van Steffan Webel. Saskya 

Kamps wordt langzaamaan ingewerkt om het stokje over te nemen.

COMMISSIE VAN BEROEP

De Commissie van Beroep is in 2020 en 2021 niet ingeschakeld.

INKOOPCOMMISSIE

Het bestuur heeft met BTV Elderveld afgesproken om de inkoop opnieuw gezamenlijk te organiseren, na 

succes van de eerste samenwerking in de winter van 2019-2020. In het voorjaar van 2021 is er vanuit onze 

vereniging door ca. 60 tuinders gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Dat zijn er meer dan vorig jaar. 

ALGEMEEN

- Jubileum 

In september 2020 vierde onze vereniging het 60-jarig bestaan. Er was een commissie van vrijwilligers aan 

de slag gegaan om het jubileumfeest te gaan organiseren. Door de coronaregels is het feest, na een paar 

keer uitstel, afgelast. Het budget wordt toegevoegd aan het budget voor het komende jublieum.

- Herziening tuinreglement

Het tuinreglement is door de vorige secretaris, die een juridische achtergrond heeft, iets aangepast in 

formulering en volgorde van punten. Ook de andere bestuursleden hebben wat wijzigingen voorgesteld. Het

reglement is vooral een praktische uitwerking van de regels uit het huurcontract van de gemeente Arnhem. 

Het nieuwe voorstel moet worden vastgesteld op de ALV 2021.

- Tuinkeuringen

In de zomer van 2021 zijn de tuinkeurders bijeengekomen voor gezamenlijk overleg. De tuinkeurders 

hebben reglementair toegang tot alle tuinen. Om ook daadwerkelijk op alle tuinen te kunnen kijken, 

moeten de vrijwilligers die de keurders rondleiden op een complex, sleutels van de toegangshekken krijgen.

- Website

Onze vereniging beschikt over twee websites, een verouderde met verschillende algemene items zoals het 

tuinreglement en de statuten en een nieuwere die is gekoppeld aan de database met o.a. de 

ledenadministratie. De nieuwe redacteur van de Knollentuin en de websites is voornemens om tot één 

website te komen.



2021 - SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES

Bestuur aftredend

Voorzitter Saskya Kamps 2021 (niet herkiesbaar)

Zie voordracht (2024, herkiesbaar)

Secretaris Iris Baijens 2023 (herkiesbaar)

Penningmeester Bernard van der Lugt 2020 (niet herkiesbaar)

Alg. lid/ secr. Tuinkeuring Maarten van Rijbroek 2023 (herkiesbaar)

Lid/Braamberg* Maurits Follender (tot eind 2021, vacature)

Lid/Bosweg* Frans Tijs

Lid/Cattepoelseweg* vacature

Lid/De Kweek* Bart Braune

Lid/Parkweg* Erik de Vries

*)complexvertegenwoordiger

Wachtijstbeheer Margreet te Hietbrink

Commissie van Beroep complex aftredend

Voorzitter vacature CA (2026)

Lid Kristie Jacobs BR 2025

Lid Carla van Heeckeren BW 2021 

Lid Geer Vermeulen KW 2022

Lid Trijnie Siddle-Bierman PA 2022

Kascommissie Jan Velthoen 

Alma Neijenhuis

Tuinkeuringscommissie 

Maya Boer

Annemiek Demon

Hilde Donia

Johan van Gilst

Rob Henneman

Margreet te Hietbrink

Jelle de Jong

Marieli vd.Lugt-Bak

Lucie Schouten

Jan Velthoen

Dorien Verheijden

Peter Zandbergen

Redactie Knollentuin en website Steffan Webel

Saskya Kamps

Systeembeheer Peter van der Gulden



In onze Knollentuin

Pompoen

Hoewel reeds bekend was dat het jubile-
um-feest niet doorgaat, zijn sommige
zaadjes toch geplant en indrukwekkend
opgekomen.
Hieronder een pompoenverhaal van de
Cattepoelseweg11b
 
Bedankt voor de zaadjes voor het jubile-
um!
In dit natte jaar groeide een van jullie
zaadjes, een Gele centenaar pompoen
heel goed op mijn composthoop - en
wellicht is dat eentje voor de wedstrijd?
Ik heb de pompoen niet echt voor de
wedstrijd gekweekt, en had dus ook
geen verwachtingen. Verder ook niet
veel voor gedaan: gewoon in de com-
postbak geplant... en daar ging die als
een speer.
Het is trouwens ook leuk wat er gebeurt
als je zo'n joekel hebt, die je nooit zelf op
krijgt (plus, dat er nog nieuwe joekels
groeien): het bevorderd heel veel socia-
le contacten. Door de 26kg met buren,
vrienden en collega's te delen had ik nog
meer leuke ontmoetingen dan normaal.
Naast de aspecten van duurzaam en
gezond voedsel te verbouwen is ook dat
sociale van het delen van voedsel erg
leuk!
Hij is 26 kg zwaar geworden...  
Met vriendelijke tuindersgroet,
Sanda Lenzholzer (Cattepoelseweg11b)

Aangifte doen

Bij inbraak en vandalisme op uw tuin s.
v.p. aangifte doen bij de politie!
Een melding of aangifte kunt u snel via
internet doen: https://www.politie.nl/
aangifte-of-melding-doen
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In onze Knollentuin

WAT EEN HEERLIJKE ZOMER

Na drie jaren hitte, zweet en sproeien
gelukkig weer een normale zomer: mooi
temperatuurtje van 19 tot 22 graden, op
tijd een buitje en lekker veel onkruid en
slakken.
Kortom zoals het hoort. Toch viel mij op
dat de natuur wel erg uitbundig tekeer

ging. Het leek wel of er drie droge hete
jaren met  beperkte groei het uitstel
moest worden ingehaald.
Ik heb sinds ik tuinier, en dat zijn er on-
dertussen en ongemerkt toch wel een
respectabel aantal jaren, nog nooit zo’n
groeispurt meegemaakt. Struiken die
normaal manshoog worden
werden ineens een kop groter, een beet-

je onkruid werd ineens een enorme
plaag. Ik heb medelijden met de laatste
lichtingen nieuwe tuinders. Zij wisten
niet wat hun overkwam.
Dat weten ze onder normale omstandig-
heden ook al niet maar dit jaar deed een
extra beroep op hun incasserings- en
doorzettingsvermogen. Ik hoop dat de
tuinkeuringscommissie een
beetje mild naar de groenmassa’s  heeft
(of zal) gekeken  anders vrees ik dat er
meer spijtoptanten zijn dan andere
jaren. Ieder nadeel heeft z’n voordeel: de
composthopen gaan behoorlijk
wat compost opleveren en dat is weer
goed voor een volgend (droog?) jaar en
het variabele deel van de waterrekening
zal wel nihil zijn.
 
Ries van Dijk, 2 september 2021

Komt de enorme

zonnebloem hiernaast ook uit een ju-
bileum-zaadje ;-)?

POMPOEN &
ZONNEBLOEMWEDSTRIJD

U heeft inmiddels van de jubileumcom-
missie een brief gehad met een oproep
om grote pompoenen en lange zonne-
bloemen te melden voor de westrijd. Bij
het drukken van dit blad was de winnaar
nog niet bekend, maar de pompoen van
Sanda (complex Cattepoelseweg) zit
zeker bij de finalisten! (zie foto's en tekst
op pagina 10)
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In onze Knollentuin

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

www.editoo.nl

Wie Wat Waar?

.Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps (aftredend)
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Iris Baijens
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Bernard van der Lugt
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
Maarten van Rijbroek
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
 
Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
Frans Tijs, 06-10750179
bosweg@volkstuinarnhem.nl
Braamberg:
braamberg@volkstuinarnhem.nl
Cattepoelseweg:
Opvolging gezocht!!!
De Kweek:
Bart Braune
kweek@volkstuinarnhem.nl
Parkweg:
Erik de Vries, 06-50478618
 
Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: Erik de Vries
06-50478618
Mest: Erik Wijers 06-139 329 68
Mest: Dhr. Meeuwsen 06-2000 41 47
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 500 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 (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 2021: Vak A
 
Water aangesloten van ca. 1 april tot ca.
1 november

Tuinkeuringen 2021

De keuringsdata zijn:
4. 5 - 15 november12


