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Elke eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur (behalve in januari) houdt het Bondsbestuur spreekuur 
voor leden en besturen. 
Het is wel noodzakelijk dat men uiterlijk de vrijdag daarvoor een afspraak met het bondskantoor maakt en dan in het kort 
aangeeft waarover men een gesprek wil. Op een spreekuur kunnen geen beslissingen worden genomen, zeker niet als 
het gaat om een geschil waarbij meer partijen zijn betrokken. 

Het bondskantoor is te bereiken met buslijn 33 vanaf het Centraal Station, uitstappen bij de eindhalte aan de Volendam-
merweg in Amsterdam-Noord.

Spreekuur bondskantoor
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Het seizoen is weer voorbij met mooie warme dagen en 
ook de nodige regen waardoor alles geweldig groeide. 
Dat was ook zo op één van onze nutstuinparken waar vele 
nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. 
Zij hebben grote behoefte om groenten te kweken uit hun 
geboorteland. Maar daar zijn de weersomstandigheden in 
Nederland niet altijd gunstig voor. Er wordt dan gezocht 
naar alternatieve oplossingen die niet altijd passen binnen 
onze reglementen. 

Daardoor ontstaan weer spanningen bij de tuinders 
onderling, commissies en bestuurders. Dan is het voor het 

bondbestuur de taak om te bezien hoe deze problemen 
op te lossen. Door goed overleg met elkaar is er altijd 
een oplossing te vinden waar de meeste bestuurders en 
tuinders zich in kunnen vinden. 

In deze snelle maatschappij waar berichten heel vlot over 
de wereld worden verspreid, verliezen wij de omgeving al 
gauw uit het oog en hollen achter de feiten aan. Daarom 
is communicatie zo belangrijk; luisteren naar elkaar en 
elkaars mening respecteren. 

Theo van der Horst
Voorzitter

Uitbreiding Bondsbouw- en 
Taxatiecommissie
Op 4 tuinparken hebben de leden elektriciteit in de 
tuinhuisjes.
Daarom zoekt de commissie een deskundige op het 
gebied van elektra.

Daarnaast kan de commissie ook nog wel enige 
versterking gebruiken voor het beoordelen van 
bouwtekeningen en het uitvoeren van hertaxaties.

Aanmelding bij de Bond van Volkstuinders, 
Volendammerweg 301, 1027 EA Amsterdam, 
telefoon: 020 613 32 76 
email: bvv.volkstuin@planet.nl

Contributie 2011
De contributie voor de Bond van Volkstuinders voor 2011 
is vastgesteld op: 
Leden	 €	67,70	 (was	€	66,60)
Aspirant-huurders	 €	33,85	 (was	€	33,35)
Van	deze	bedragen	wordt	respectievelijk	€	23,40	en	
€	11,70	afgedragen	aan	het	AVVN.

het bondsbestuur

Beste Daisy,
Met plezier heb ik het portret van Ans gelezen. 
Zelf heb ik ook een andere kijk op tuinieren dan 
de meeste mensen op ons complex. Veel moeite moet 
ik doen om hun visie niet over te nemen en me niet 
schuldig te voelen daarvoor.
 
Wat ik nastreef is een natuurtuin. Ik verarm het gazon 
door het een of twee keer per jaar te knippen. Heb 
een soort takkenmuurtje gemaakt voor een zonnehoekje 
(en voor de beestjes). Laat van alles opkomen en haal 
weg wat ik niet wil hebben. Help de natuur een beetje 
door af en toe wat stekken te planten van planten die 
nog niet vanzelf komen maar wel gewenst zijn (bv 
maagdenpalm). 
 
Helaas lijkt het op ons complex juist de andere kant 
op te gaan en ik zou graag door nog een portret van 
iemand die het anders doet laten zien dat er meer 
mensen zijn die er anders over denken. 
 
Ik voel me gesterkt door de Bond, ook met jullie 
nieuwe kantoor met een vegetatiedak, geweldig!

 
Met vriendelijke groeten,

Marianne van Meeuwen.

Van de voorzitter

Mededelingen
van het bestuur Ingekomen reactie:
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Op zondag 11 juli jl. is op tuinpark Sloterdijkermeer 
op het speelveld met een officiële ceremonie 
een nieuwe speeltuin geopend in aanwezigheid 
van André Rodenburg, bestuursleden van het 
tuinpark, een afvaardiging van het bondsbestuur en 
belangstellende tuinders. 
De speeltuin is vernoemd naar de overleden vrouw van 
André Rodenburg, Joke Nebig. 
Joke is in januari 2009 overleden na een ziekbed. 
Zij is degene die het financieel mogelijk heeft gemaakt 
dat de speeltuin vernieuwd is en opgetuigd met nieuwe 
speeltoestellen. 

Het was een hete, zinderende dag. 
Kinderen lieten ballonnen op, het was ontroerend en 
frappant om te zien dat één ballon zich vasthechtte aan 
een dichtbijstaande boom en in eerste instantie de lucht 
niet in wilde gaan. Het was of Joke kenbaar wilde maken 
dat haar geest bij ons aanwezig was.

Het was voor André een verrassing dat zijn buurvrouw, 
Rineke, een officieel bord had vervaardigd dat hij 
mocht onthullen en aan het hek van de speeltuin was 
bevestigd. De stijl en kleur van het bord komen exact 
overeen met de stijl waar Joke van hield, Joke was dol 
op de kleur blauw.

De dag na de officiële opening trof André twee 
vastgebonden ballonnen aan zijn tuinhek aan wat hem 
zeer heeft ontroerd. 
Het is fijn en goed om te zien dat veel kinderen van de 
speeltuin gebruik maken.

Mieke Jager
Tuinpark Sloterdijkermeer

l  xw  u
Joke Nebig speeltuin
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lMartin Vos is tuinder op Dijkzicht en het is dan ook 
niet vreemd, dat juist daar een proefproject gaande is 
met leerlingen van het middelbaar onderwijs, die daar 
hun zogenoemde maatschappelijke stage beleven. 
Martin is namelijk oprichter en secretaris van de Stichting 
Sfeermakers, een organisatie die belangrijke activiteiten 
organiseert voor hen, die dat vanwege financiële 
beperkingen niet zelf kunnen. 
(www.sfeermakersstichting.nl) 
De stichting participeert in de Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam en die coördineert sinds dit jaar de verplichte 
maatschappelijke stage voor jongeren, die instromen in 
het voortgezet onderwijs. 
Deze stage is niet gericht op het verkrijgen van een 
baan maar heeft tot doel de jeugdige deelnemers te 
doen kennismaken met groepen en organisaties in 
onze samenleving, die zich bewegen op het gebied van 
bijvoorbeeld zorg, welzijn, sport, cultuur of natuur. 
Aldus kunnen de scholen een leerzame invulling geven 
aan het leren buiten de schoolmuren.
Het aantrekkelijke van de stage voor de kinderen is 
dat ze los van de schoolbanken kunnen leren, anderen 
kunnen helpen en wennen aan de omgang met andere 
mensen en organisaties met wie ze anders geen enkele 
relatie zouden hebben.

Aantal uren stage stedelijk vastgesteld  
Het aantal verplichte stageuren is vooralsnog vastgesteld 
op 48 uur voor het VMBO, 60 uur voor de HAVO en 72 uur 
voor het VWO gedurende de gehele opleiding. De uren, 
waarop moet worden gewerkt kunnen in overleg tussen 
de stageaanbieders en de scholen worden geregeld. Uit 
evaring blijkt dat de aanbieders bij voorkeur werken met 
leerlingen van 14 jaar en ouder en de scholen met de 
stage starten in of vanaf het tweede leerjaar. 
Er zijn diverse organisaties en instellingen, die gedurende 
het proefjaar met leerlingen uit het stageproject op velerlei 
terreinen hebben gewerkt, maar in dit bestek beperken we 
ons tot het onderwerp “Natuur en Milieu” dat onder meer 
vorm kreeg op Dijkzicht.
Daar werkte een groepje leerlingen van een nabij gelegen 
school voor voortgezet onderwijs gedurende een aantal 
dagen verdeeld over het schooljaar in het algemeen groen 
van het tuinpark.
Onder begeleiding van Martin Vos werden heesters en 
bomen gesnoeid, werd een begin gemaakt met de bouw 
van een takkenwal en werden voorgekweekte planten op 
hun definitieve plaats in het park gezet.
Dit alles gebeurde met groot enthousiasme en ook de 
vaste tuinders van Dijkzicht waren zeer tevreden over de 
inzet van de jongeren. 

Leerlingen op stage bij Tuinpark Dijkzicht

Verplichte maatschappelijke stage voor middelbaar onderwijs

Scholieren bouwen aan een takkenwal
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Tuinparken kunnen stageprojecten aanbieden
Uitgaande van de ervaringen op Dijkzicht lijkt het voor 
andere tuinparken aantrekkelijk om ook stageprojecten 
aan te bieden, waarop deze jongeren kunnen worden 
ingezet. Het initiatief daartoe moet wel van de tuinparken 
zelf uitgaan. Zij moeten dan eerst vaststellen welke 
werkzaamheden als stageproject zouden kunnen worden 
verricht.
Dat zullen bij voorkeur projecten in het algemeen groen 
zijn en dan wel iets, waarvan de jongeren kunnen leren. 
Het zou ook kunnen voorkomen, dat een trouwe tuinder 
wegens ziekte, een handicap of het uitvallen van een 
tuinierende partner zijn of haar tuin niet meer goed kan 
onderhouden en de kans loopt gedwongen te worden deze 
op te zeggen. 
De noodzakelijke werkzaamheden zouden dan als een 
stageproject kunnen worden ingediend, waarbij er altijd 
rekening mee moet worden gehouden, dat de termijn 
waarbinnen een dergelijk project wordt uitgevoerd 
van langere duur zou kunnen zijn dan wanneer een 
geroutineerde tuinder het zou uitvoeren. Daartegenover 
echter staat het plezier dat zowel de tuinder als de 
scholieren sociale contacten opbouwen. En ook dat is een 
nuttig effect van de maatschappelijke stage.  

Niet helemaal nieuw
Stage voor scholieren op een volkstuinpark is niet iets 
nieuws want in december 2005 al  werd een groep 
leerlingen van een noordamsterdamse VMBO school 
in een werkweek op Rust en Vreugd betrokken bij 
o.a. het bouwen van stapelmuurtjes en een takkenwal 
en het inzamelen van snoeihout. Er waren toen nog 
geen stedelijke initiatieven want het bestuur van Rust 
en Vreugd was in dit geval de gangmaker. Kort voor 
Kerstmis werd het project onder het genot van hapjes en 
drankjes afgesloten met het uitreiken van certificaten en 
kerstcadeautjes.

Nu worden vraag en aanbod gecoördineerd door de 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
Daar is Femke ter Smitte-Legrand (tel. 020 530 12 17, 
e-mail: f.tersmitte@vca.nu ) bereid alle informatie te 
verstrekken en zelfs op de tuinparken langs te komen om 
de mogelijkheden te bespreken. 
Voor informatie over de VCA: www.vca.nu
Voor informatie over de maatschappelijke stage: 
www.stagevoorjou.nl

Tekst Frits Tikkemeijer, foto’s Martin Vos

De planten krijgen hun vaste plekje

Scholieren leren snoeien

Wieden als dank aan de gastheer  

l
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Scholieren bouwen aan een takkenwal
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Ze is moeilijk te vinden. Misschien 
ook wel goed als je een bekende 
Nederlander bent. Hoewel ze er zelf 
niet veel moeite voor doet om zich te 
verstoppen achter de hoge struiken, 
want ze struint even ontspannen 
over het tuinpark Ons Lustoord 
als een ander. Toch schuilt achter 
het spannend toegangspoortje met 
struiken en klimop een rustige stek om 
de zomermaanden door te brengen. 

Het is een memorabele subtropische 
zomerdag in juli als ik de volkstuin van 
Nelly Frijda inloop. Ik tref de bekende 
actrice bellend onder een parasol. Met 
haar vrije hand wenkt ze mij “Kom erin!” 
en wijst op een stoel. Als ik toch op 
gepaste afstand wacht tot ze het gesprek 
heeft beëindigd, zegt ze: “Waarom ga je 
niet meteen in de schaduw zitten? Het is 
toch veel te warm in die zon!”
Pas later op de avond hoor ik dat het 
Karin Bloemen was met wie ze belde. 
“Dat is zo’n schat.” Via Google had ik 
wat huiswerk gedaan en gelezen dat ze 
samen in Steel Magnolia’s op de planken 
had gestaan. “Het was heerlijk om iets 
met haar te doen. Alles is goed aan 
Karin.” 
Nelly is zo gewoon en zo gastvrij. 
Iedereen moet zich wel meteen op 
zijn gemak voelen bij haar.  Ze is 
zo’n rechtdoorzee Amsterdamse, die 
- genietend van wat het leven haar 
biedt op het podium en voor de camera - 
achter de schermen knokt voor een beter 
Amsterdam met haar partij RED. Maar 
daarover straks meer.
“Wil je iets kouds drinken?” Ze scharrelt 
wat in de koelkast van haar bomvolle 
keukentje, terwijl de barometer twijfelt 
of hij vandaag naar de dertig graden 
doorschiet. Onder de grote partytent, 
die ze als een tweede woonkamer aan 
haar huisje heeft staan, ploffen we neer. 
Tommy, de rode kater, springt op schoot.  
“Hij kwam aanlopen achter mijn huis op 
de Prinsengracht. Via een chip vond de 
dierenarts gelukkig het telefoonnummer 
van de eigenaar. Die riep dat hij die kat 
niet meer terugwilde.  Snap jij dat? Zelfs 
de dierenarts verschoot helemaal van 
kleur. Hoe kan je zomaar afstand doen 
van zo’n lief huisdier?” Tommy springt 

over van schoot en vraagt om geknuffeld 
te worden.  “ Hij is nu 2 jaar bij mij en gaat 
steevast mee als ik aan het begin van 
het seizoen mijn intrek neem op de tuin. 
En ondanks dat hij een echte buitenkat 
is, is hij altijd bij me in de buurt. Een echt 
gezelligheidsdier.” Ze is dol op ‘m - en het 
is wederzijds zo te zien. 
Op de vraag of zij uit een gezin komt 
dat ook de zomers op een volkstuin 
doorbracht, antwoordt ze: “Mijn vader 
had een tuin waarop hij groenten en 
aardappels verbouwde. Vredelust heette 
het toen, waar nu de Bijlmerbajes staat. 
Wat van die tuin kwam heeft ons de oorlog 
doorgeholpen.

Er stond een hokje op voor gereedschap. 
Het was geen tuin om te wonen, als 
je dat bedoelt. Mijn vader waakte over 
de tuin, vooral tot de eerste nachtvorst 
over de groenten was gegaan. Ik 
meen dat hij er wel eens een nachtje 
noodgedwongen moest slapen. Anders 
werd je tuin leeggeroofd.” Anno 2010 kan 
niemand zich dat voorstellen, of wat de 
hongerwinter in 1944 moet zijn geweest. 

Hoewel Nelly bekend was met het 
fenomeen volkstuin, doe je daar als kind 
niets mee. Zeker niet in de pubertijd. 
“Dan wil je maar een ding, eruit vliegen, 
je eigen weg zoeken. Dus zo’n tuin zei 
me toen niet veel. Mijn vader zal er wel 
het nodige werk hebben verzet. Later 
denk je erover na. Dan hoor je dingen. 
Ook dat mijn ouders hulp boden aan 
Joodse onderduikers.”
Nelly vult onze glazen voor een tweede 
keer voordat ze ingaat op de vraag hoe 
ze als kind de oorlog heeft ervaren. “Ik 
ben opgegroeid in de Rivierenbuurt. Wij 
waren het enige niet Joodse-gezin van 
ons trappenhuis. Als je dan meemaakt 
dat er mensen uit je directe omgeving 
verdwijnen, dan heeft dat een enorme 
impact op je.” Ze vertelt hoe ze op een 
keer boven kwam en een klein Joods 
meisje zittend op de bank aantrof. “Dat is 
je zusje,” was alles dat mijn moeder toen 
zei. “En je vroeg ook niet verder. Ik had  
ineens een zusje, punt.”
Ze was 18 jaar toen ze van huis 
wegliep en zelfstandig ging wonen 
aan de Bloemgracht. Ze was geen 
echte studiebol en had het veel te druk 
met lol trappen. Op het Amsterdams 
Montessorilyceum ontdekte ze haar 

 Nelly Frijda een actrice in het Amsterdamse groen

“Dat is je zusje,” was alles 
dat mijn moeder toen zei
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interesse in biologie. “Ik wilde echt 
biologie studeren. Ik was gek met 
dieren en was ook de hele dag in Artis 
te vinden.”

Op school ontwikkelde ze ook haar 
zangtalent. “Ik zong steeds meer, heerlijk 
vond ik dat. Maar toen bleef ik zitten in 
het vierde van het gymnasium. En dat 
laatse jaar heb ik niet overgedaan.” Klinkt 
er spijt in haar stem? “Ik wilde ook naar 
het toneel. Toen heb ik auditie gedaan 
bij Wim Kan. Gut, ik was nog zo jong en 
helemaal in de wolken met mijn debuut. 
Daar dans en zing je dan als jong meisje 
in het cabaret van Wim Kan.”
Het was het begin. Haar carrière nam een 
vogelvlucht. Van cabaret kwam toneel, 
en van toneel kwamen musicals. En  van 
musicals kwamen vanzelf films. Als we 
haar staat van dienst bekijken zien we 
tientallen theaterproducties waarin Nelly 
een rol in heeft gespeeld. Als we de 
filmladder bekijken, dan is dat een A4tje 
vol. “Ohhh, zijn het er zoveel? Ik heb ze 
nooit geteld. Zeggen ze dat allemaal over 
mij op Google?” Ze staat er niet bij stil, 
morgen wacht een nieuwe dag. 
In de musical Oliver speelde Nelly de 
rol van Nancy die de arme weesjongen 
onder haar hoede nam. “As long as he 
needs me...” zingen we samen onder 
de partytent. Sommige liedjes vergeet je 

nooit. Ook de populaire musical Annie zal 
door velen zijn gezien. Zongen we niet 
allemaal het liedje “The sun will come 
up tomorrow.” Nelly glimlacht. “Daarin 
speelde ik Miss Hanigan.” Aha, de 
weeshuisdirectrice die de protegé Annie 
dwarszat. Tja, het ene moment speel 
je de slechterik en het andere moment 
‘goeierik’.  Ze bekent: “Eigenlijk ben ik 
niet eens zo gek op musicals. Maar het 
zingen is heerlijk. Het leuke aan acteren 
is, dat je steeds een ander personage 
speelt. Zo blijft het voor mij, als actrice, 
steeds een uitdaging die rol zo goed 
mogelijk neer te zetten.  In de laatste 
film Annie M.G. speelde Nelly de rol van 
Annie´s vriendin Diewer. Dat is deels op 
locatie gefilmd in Zeeland, en hier in de 
stad, in de Vossiusstraat. Vlak naast het 
huis waar Annie heeft gewoond.”
Op de indrukwekkende filmlijst staan 
ondermeer Eline Vere, Flodder, De 
stilte rond Christine M., Keetje Tippel, 
Sinterklaas en het Uur van de Waarheid, 
Ik ben je moeder niet, Uit de school 
geklapt en Han de Wit.
Theater is behalve het serieuze 
studiewerk zeker net zoveel lachen. 
En met welke productie ze het meest 
gelachen heeft? Ze neemt de tijd, 
denkt na. “Tjonge… maar nu je het 
vraagt denk ik aan Nonsens. Ja, die 
musical springt eruit. Toen heb ik met 
de crew zo veel plezier gehad. Er zijn 
al serieuze stukken genoeg en voor 
mij, als actrice, is het heerlijk om iets te 

doen waar je lol aan beleeft.” 
Hoe gaat dat eigenlijk, al die teksten erin 
stampen, wil ik weten. Hoe kan je het 
allemaal onthouden en op het goede 
moment zeggen? Er glijdt een glimlach 
over haar gezicht. “Het is een kwestie van 
stampen, stampen en nog eens stampen. 
Doodsaai huiswerk, maar dat hoort er nu 
eenmaal bij. Teksten blijven herhalen tot 
het erin zit. Gelukkig lukt me dat goed, 
ik kan goed leren. Maar het gaat minder 
soepel dan toen ik jonger was. Ik moet er 
nu meer moeite voor doen. Zal wel met 
mijn leeftijd te maken hebben.”
“Je bent nu 74 jaar. Denk je er ooit aan 
om te stoppen?” vraag ik voorzichtig. 
Ze lacht de vraag weg. En zegt iets in 
de trant van waar ze de tijd vandaan 
moet halen om te stoppen. “Ik heb het 
zó ontzettend druk, dat ik nog geen 
seconde over dit soort zaken heb 
nagedacht. En zolang ik het leuk blijf 
vinden en mijn lijf het niet laat afweten, 
blijf ik acteren. Maar dit jaar ben ik nog 
zo druk voor Amsterdam.”

Voor wie het niet weet, Nelly’s politieke 
partij RED Amsterdam met één zetel in 
de gemeenteraad streeft naar het behoud 
van het Amsterdams karakter. Ze heeft 
het er druk mee. Later op de avond vertelt 
ze me over de idealen. “Nelly, ik kom voor 
jouw leven op de tuin,” probeer ik het 
verhaal een kant op te sturen. 
Nou, dat is precies wat het is, hier woon 
ik van april tot oktober. Tot het te nat 

“Ik zong steeds meer, 
heerlijk vond ik dat.”
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en te koud wordt. Het is natuurlijk wel 
ietsiepietsie behelpen, omdat we geen 
elektriciteit hebben. Maar we hebben 
gasflessen, oliekachels en zonnepanelen. 
Nou, eigenlijk heeft een mens niet meer 
nodig, al denken we van wel.” Ze vertelt 
dat ze een aantal seizoenen achter de 
bar in het clubhuis heeft gestaan. “Zie het 
maar als inburgeren op een tuinpark. Ik 
voel me hier helemaal happy. Ik zit veel 
buiten. Niet dat ik dan wat doe in de tuin 
hoor, want ik ben geen groene vingers 
type. Af en toe doe ik wel iets, snoei wat 
weg. Maar de hoofdzaak is dat ik hier in 
het groen wonen, en verder geen gedoe. 
Lekker genieten van bloemen en vogels.” 
En Tommy zien rondstruinen, want die 
kat is hier zichtbaar gelukkig.
In de uiterste hoek van de tuin staat 
een duobankje omringt door bomen 
en heerlijk ruikende rozen. “De tuin 
verrast me elk seizoen. Eerst de 
voorjaarsbloemen, en dan in de zomer 
gebeurt er ook van alles en nog wat.” 
Vanaf het duobankje kijkt ze naar haar 
huisje. Op het paadje ruikt ze aan 
de jasmijn en staat stil bij een boog, 
waartegen een roze dubbelbloemige 
clematis bloeit. Zeldzaam mooi.
Voor haar liggen mobiele telefoons, een 
drukbezette agenda en een BlackBerry. 
“Mijn agenda vind ik altijd nog het veiligst 
om afspraken in te noteren.” Zo van: 
papier blijft en liegt niet. “Op mijn werk in 
de gemeenteraad vond men dat ik een 
Blackberry moest hebben, dan kon ik 
tenminste ook hier op de tuin mijn emails 
lezen. Het is waar, op de tuin ben je toch 
van alles en iedereen verlaten. 

En zo’n ding moet het dan makkelijker 
maken. Dus daar ligt ‘ie dan.” Ze draait ‘m 
rond in haar handen alsof hij rechtsreeks 
van de planeet Mars is gevallen. “Vraag 
me niet hoe het werkt, ik weet net hoe hij 
aan en uit moet. Ben bang dat het een 
hele studie wordt om uit te vinden wat ik 
allemaal met het ding kan doen. Maar 
die e-mails... dat is wel handig. Als ik ze 
kan vinden tenminste.” Ze toetst wat in en 
laat me zien wat voor een klein wonder 
het is. “Mijn ene zoon, Merlijn, woont in 
Japan. Is daar getrouwd en ik heb daar 
ook kleinkinderen. Sinds een jaar ben ik 
zelfs al overgrootmoeder. Dus als ik hier 
vanaf de tuin contact met ze kan hebben, 

is dat mooi meegenomen.” Ze is al 
verschillende malen naar Japan geweest 
om haar (klein)kinderen te bezoeken. 
“Het is een schitterend land met een 
boeiende cultuur. Het enige nadeel is dat 
het zo’n eind vliegen is. Maar ik stel me 
daar dan op in en met een goed boek 
vliegt de tijd. Letterlijk, haha.”
“Mijn dochter Miranda woont in de stad. 
Gelukkig zie ik haar regelmatig. En 
mijn andere zoon, Michael, woont ook 
hier op Ons Lustoord.” Ze wijst schuin 
achter zich. Dat moet haar een fijn 
gevoel geven, en even later - tijdens een 
wandeling over het fraaie tuinpark – laat 
zij mij kennismaken met Michael en zijn 
familie. Hij lijkt op zijn moeder. Is net zo 
hartelijk. De twee houten terrasdeuren, 
die op schragen liggen, worden stevig 
door hem onder handen genomen. “Ik 
profiteer van het warme weer, we kunnen 
nu slapen zonder deuren.” Michael is een 
rasechte tuinbewoner. 
Nelly verklapt: “Hij woont eigenlijk in mijn 
huis. Ik had dit eerst gekocht voor mezelf, 
zo’n 7 jaar geleden. Maar Michael had al 
snel ontdekt dat dit een lekker plekje was. 
Gelukkig kwam de tuin hierachter vrij. 
Een veel te klein huisje, maar een goede 
vriend die hier even verderop woont, Jan, 
heeft mijn tuinhuis uitgebouwd tot de 
toegestane maten.” We wandelen over 
Ons Lustoord. “Het is fijn om vrienden te 
hebben. Die je helpen met allerlei klussen 
waar jezelf geen tijd voor hebt. Of die 
je simpelweg niet kunt doen.” We staan 

even stil en verwonderen ons om het 
tikkertje spelen van twee bonte spechten 
om een berkenstam. Nelly is zichtbaar 
verrukt. “Zo dichtbij, ze zijn niet eens 
bang voor ons. Kijk, het moet een paartje 
zijn.” Ik vertel van de spechtenpaartjes 
bij ons op de tuin (Buikslotermeer), hoe 
ze aan de pergola hangen en dat ik ze 
bijvoer in de winter. Nelly verbaast zich 
hierover. “En uilen hebben jullie ook? Ik 
hoor ’s nachts altijd het geschreeuw van 
de jongen. Mooi  hè? Dat geeft je toch 
wel het gevoel dat je zo middenin de 
natuur zit.”

Ze duwt een tuinhekje open van weer 
een andere tuin. Jan en José wonen al 
hun leven lang op de tuin. Alles wat in 
en rondom hun huisje staat, is gericht 
op het tuinleven. Hun hartelijkheid en 
betrokkenheid bij alles wat hun tuinpark 
aangaat, raakt me. Jan helpt Nelly met 
klusjes, en hij vertelt dat het een kleine 
moeite is wat hij voor haar doet. “We zijn 
op de wereld om mekaar, om mekaar, te 
helpen nietwaar?”
Terug op de tuin laat Nelly mij zien welk 
stuk Jan eraan heeft gebouwd. “Het 
was zo’n smal huisje, de helft ongeveer. 
Veel te klein om in te wonen.” Jan 
krijgt alle credit. “Het is een gezellig 
huisje geworden, vind je niet?” En ik 
beaam dat juist haar spulletjes die her 
en der verspreid liggen het zo gezellig 
maken. Haar werkhoekje, de zitbank, 
het overvolle boekenrek, en vooral de 

“Vraag me niet hoe het 
werkt, ik weet net hoe hij 

aan en uit moet.”
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rondslingerende tijdschriften en andere 
zaken weerkaatsen zo’n huiselijke sfeer, 
dat je bijna zou hopen op regen om het 
excuus te hebben met de boeken weg te 
duiken tussen de kussens. 
Een gsm gaat over. “Ziek? Oh meid, 
keelpijn en koorts?  Volgens mij heerst 
het. Ik loop ook al dagen met een dichte 
keel. Maar ik heb van alles voor je in 
huis.” Ze somt haar hele apotheek op.  
“Nee, blijf lekker in bed liggen, ik kom het 
je wel even brengen. Heb je wel eten in 
huis? Och, dan maak ik een paar wraps 
voor je, want je moet wel eten.” Als ze 
ophangt stelt ze voor: “Loop je zo even 
mee? Verderop ligt een zieke vriendin, en 
ik ga even wat paracetamol brengen.” De 
zieke is haar persoonlijke taxichauffeur. 
“Soms, als ik laat uit een voorstelling 
kom, dan rijdt ze me naar huis. Wel fijn 
om zo iemand te hebben.” 

Als we weer terug zijn op haar eigen stek, 
vertelt Nelly: “Het is niks om ziek te zijn. 
In mijn vak kan je het je helemaal niet 
veroorloven. Want je moet de planken 
op.” Dat is heftig, een seizoen lang geen 
avond overslaan. Vooral niet ziek worden. 
“Daarom pas ik altijd op, maar dat heb 
je niet altijd in de hand. Een keer was 
ik zelfs 9 maanden uit de roulatie; dat 
was tijdens Richard II, in 1990. Ben toen 
uitgegleden en had mijn enkel gebroken.”
Ze vraagt of ik mee wil eten. Wraps. Ze 
troont me weer mee naar binnen en laat 
me zien wat ze als vulling heeft gemaakt. 
Lang hoef ik niet na te denken. 

Als we buiten in de tuin zitten te smullen, 
en ik hierbij zowat mijn vingers opeet, 
vertelt Nelly over haar partij RED 
Amsterdam. Ze stond eigenlijk als tweede 
op de kieslijst achter de lijsttrekker, Pitt 
Treumann. Bij de verkiezing genoot ze 
uiteindelijk de meeste voorkeurstemmen. 
“Dat heeft me toen aan het denken gezet. 
Het was helemaal niet bedoeling om 
er een baan aan over te houden, maar 
als je zoveel stemmen krijgt kan je dat 
niet zomaar negeren. We wonnen een 
zetel in de Gemeenteraad, en ik had A 
gezegd. Dus moest ik ook B zeggen. 

Ik heb toen besloten er een vol jaar 
tegenaan te gaan. Eigenlijk wilde ik dit 
jaar op wereldreis gaan, eindelijk eens 
langsgaan bij al die vrienden die je zo in 
de loop van je leven hebt leren kennen 
en tegen wie je steeds roept dat je ooit 
eens langs zult komen… in Australië 
en Amerika en Azië. Dat plan heb ik nu 
even opzij gezet. RED Amsterdam gaat 
nu voor. Het begon allemaal met het 
gedoe om die Noord/Zuid-lijn. Het klopte 
van geen kant en niemand zat op die 
verbinding te wachten, behalve dan een 
paar egotrippers die werkelijk geen idee 
hadden – en nu nog steeds niet als je 
het mij vraagt – welke kosten dit met zich 
mee zou brengen. Geld dat Amsterdam 
helemaal niet heeft!” 

Was niet de eerste opzet dat er een 
verbinding zou komen van Purmerend 
naar Amstelveen? “Klopt,  om zo het 
werkend deel van Amsterdam bereikbaar 
te maken. Maar al die kantoren zijn 
naar de rand van de stad verhuisd. Het 
was een veel beter idee geweest om 
de lijn, die nu rondom de stad loopt, 
door te trekken van Sloterdijk naar 
het Centraal Station. In de binnenstad 
zijn verbindingen zat, veiliger en véél 
goedkoper. Denk je nou echt dat straks 
niemand meer de tram neemt? Het is 
toch veel leuker bovengronds door ons 
mooie Amsterdam te reizen dan door een 
donkere tunnel?” 
Velen zullen zich het carnavalsnummer 
herinneren dat de actrice samen met 
dochter Miranda zong tegen de aanleg 
van de metrolijn met het refrein: “Wij zijn 
tegen de Noord-Zuidlijn, want dat ding is 
veel te duur. En het moet nu maar eens 
uit zijn met dat malle financiële avontuur. 
Al die bouwactiviteiten zijn verschrikkelijk 
ontspoord. En in feite willen wij er dus 
voor pleiten dat die metrolijn de grond in 
wordt geboord.” 

Over Nelly Frijda kun je een boek vol 
schrijven. Misschien wel twee. Haar rol 
als Ma Flodder is niet eens uitgebreid 
aan bod gekomen. Je hoeft geen fan 
van de film of serie te zijn om toch van 

Ma Flodder gehoord te hebben. Het 
begon met de film Familie Flodder. Dat 
was een succes. Daarna volgde Flodder 
in Amerika. We zijn toen 6 weken in 
New York aan het filmen geweest. Na 
Amerika kwam de serie. Leuk om te 
doen? “Het was gewoon werk,” zegt 
ze nuchter. “Op de set komen, je tekst 
afdraaien en weer gaan. Uiteindelijk 
zijn er in twee seizoenen iets van 56 
afleveringen gemaakt. Er is niet echt 
veel lol aan zo’n hele serie. Die eerste 
twee films maken was wat anders, daar 
heb ik goede herinneringen aan, veel 
gelachen.” Iedereen heeft wel een glimp 
opgevangen van Nelly als Ma Flodder, 
steevast met een sigaar in haar mond. En 
dat terwijl ze wars is van alle rookgerei. 
Op mijn vraag hoe ze dat kon opbrengen, 
verschijnt er weer zo’n glimlach over 
haar gezicht. Eentje die een geheim 
gaat verklappen. “Die sigaar was een 
probleem, maar ja, het hoorde bij de rol. 
Maar ik herinnerde dat mijn vader, de 
weinige keren dat hij een sigaartje rookte, 
altijd een lucifertje in het mondstuk stak. 
En dan klemde hij alleen dat houtje 
tussen zijn tanden. En dat werkte ook zo 
voor mij.” 

Of ze nu toneel speelt, of een film 
maakt, Nelly keert aan het einde van de 
dag altijd weer terug in haar thuisstad. 
“Hier woon ik, hier ben ik thuis. En in de 
zomermaanden mag ik mezelf rijk prijzen 
met de tuin. Dit is echt mijn zomers 
toevluchtsoord.” Ze poseert voor enkele 
foto’s en we bespreken de groei van 
enkele planten. Ook de winter komt ter 
sprake, een periode dat ze zelden haar 
tuin bezoekt. “Als er sneeuw is gevallen 
moet het hier heel mooi zijn. Maar nee, 
in de winter heb ik hier niets te zoeken. 
Het is nat en koud, en mijn spullen zijn 
opgeslagen.” Het is even stil, voor ze 
hardop denkt: “Hopelijk duurt deze zomer 
nog lang.”

Note: Vanaf volgend jaar (seizoen 2011-2012) 
schittert Nelly Frijda in de musical Yab Yum, 
waarin zij de rol speelt van ‘de madame’. 

Interview en foto’s door Irene van Hulzen

Het is toch veel leuker 
bovengronds door ons 
mooie Amsterdam te 
reizen dan door een 
donkere tunnel?” 
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Voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien of die om andere redenen geen eigen 
inkomen hebben, is er de Wet Werk en Bijstand.
Voor mensen met een uitkering, een laag inkomen 
of een pensioen, kent deze wet de mogelijkheid om 
onder bepaalde voorwaarden voor bepaalde kosten, 
Bijzondere Bijstand te verstrekken. 

In Amsterdam kan in sommige situaties Bijzondere 
Bijstand worden gevraagd voor het houden van een 
volkstuin. 
Er moet dan sprake zijn van psychosociale of medische 
redenen om een volkstuin te hebben. Bijzondere Bijstand 
kan worden aangevraagd bij de Werkpleinen van de Dienst 
Werk en Inkomen Amsterdam (DWI) voor de huur en 
andere vaste lasten die verband houden met het houden 
van een volkstuin. 
Bepaalde voorzieningen die nodig zijn, bij voorbeeld 
in verband met rolstoeltoegankelijkheid, dient u aan te 
vragen bij de dienst Zorg en Samenleven. Voor meer 
informatie: http://www.zorgensamenleven.amsterdam.
nl/wat_betekent_de_wmo/superlinks/uw_voorzieningen/
woonvoorzieningen

Voordat DWI een beslissing neemt wordt er een advies 
aan de GGD gevraagd. Die dienst kan ook uw huisarts of 
specialist om advies vragen. 
Als de GGD positief adviseert, wordt dat advies meestal 
gevolgd.
De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld na een 
berekening waarbij gekeken wordt naar het inkomen, 
sommige vaste lasten en mogelijke bijzondere extra 
kosten die iemand heeft.
Het woonadres is bepalend voor het Werkplein waar de 
aanvraag moet worden gedaan. 
Aanvragen Bijzondere Bijstand lopen niet via de besturen 
van de volkstuinverenigingen, maar dienen persoonlijk bij 
de Werkpleinen van DWI gedaan te worden. 
Iemand die in Amsterdam-Zuid woont en een volkstuin 
in Amsterdam-West heeft, moet bij het Werkplein Zuid 
aanvragen.
Een aanvraag blijft een zaak tussen u, de GGD, de 
behandelend arts en DWI.

Adressen Marktplaatsen:
De adressen van de 5 Werkpleinen 

Werkplein Centrum/Oost 
Werkplein Centrum/Oost is gevestigd op: 
Gebouw Weesperarcade 
Weeperstraat 117 
1018 VN Amsterdam 
(020) 346 3636
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur.

Werkplein Nieuw West 
Werkplein Nieuw West is gevestigd op: 
Jan van Galenstraat 323 – 329 
1056 CH Amsterdam 
(020) 346 3636
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur.

Werkplein Noord 
Werkplein Noord is gevestigd op: 
Klaprozenweg 91 
1033 NN Amsterdam 
(020) 346 3636
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur.

Werkplein Zuid/Oud-West 
Werkplein Zuid/Oud-West heeft drie vestigingen: 

Voor nieuwe aanvragen kunt u terecht bij het Instroomteam 
Zuid/Oud-West: Cornelis Troostplein 23 
1072 JJ Amsterdam 
(020) 346 3636
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur.

Klanten van Westerpark en Oud-West kunnen terecht bij: 
2e Hugo de Grootstraat 45b 
1052 LB Amsterdam 
(020) 346 36 25 

Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur.
Overige klanten kunnen terecht op: 
Banstraat 5 
1071 JV Amsterdam 
(020) 346 3636
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur.

Werkplein Zuidoost 
Werkplein Zuidoost is gevestigd op: 
Flierbosdreef 2-12 
1102 BC Amsterdam 
(020) 346 3636
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur.

Zie voor de adressen van de Werkpleinen ook:
http://www.dwi.amsterdam.nl/gedeelde_inhoud/losse_
artikelen/adressen

Het bondsbestuur

Bijzondere Bijstand en Volkstuinen 
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De leerlingen van de groep De Zon van De Driesprong, een school 
voor speciaal basisonderwijs in het hart van het oude dorp Sloten, 
kunnen vanaf dit jaar tuinieren op het volkstuincomplex Eigen 
Hof, dat aan de rand van Sloten ligt. Wekelijks krijgen ze onder 
deskundige leiding van ‘tuinjuf’ Petra Bloemers tuinlessen, waarin 
ze kennis maken met natuur en milieu en vooral de fijne kneepjes 
leren van het verbouwen van groente en fruit.

Een startsubsidie die door het Anmec (Amsterdams natuur & 
milieu educatiecentrum) in mei van dit jaar is toegekend, stelde 
Eigen Hof in staat een reeds lang gekoesterde wens in vervulling 
te doen gaan. Al enkele jaren geleden heeft een tuinierster die de 
tuin verliet het gebruik van de tuin en de daarop staande blokhut 
aan het bestuur ter beschikking gesteld onder de voorwaarde dat 
de tuin een algemeen nuttige functie moest krijgen. 

Vele suggesties zijn de revue gepasseerd, maar alle zijn om ver-
schillende redenen afgeketst.
Eind vorig jaar kwam een tuinlid met de suggestie de tuin als 
schooltuin ter beschikking te stellen van de school die immers zo 
dichtbij lag en waarvan de kinderen niet naar de schooltuinen in 
Osdorp gingen omdat die te ver weg zijn. Nu kunnen de leerlingen 
van de groep De Zon (10-11 jaar) in 5 minuten van de school naar 
hun tuin lopen. 

Op vrijdag 3 september heb ik de eerste les na de schoolvakantie 
bijgewoond. Petra Bloemers heeft een eigen bedrijf in tuinieren 
en is educatief medewerker voor de Amsterdamse schooltuinen. 
Petra heeft zelf ook een tuin op Eigen Hof. In de voorjaarsvakantie 
is de tuin klaar gemaakt om vooral lekkere eigen groente en fruit te 
kunnen telen door de kinderen.

Nu, na de vakantie, kon er voor het eerst geoogst worden wat 
natuurlijk een spannende bezigheid is.

‘Tuinjuf” Petra begon eerst met het uitleggen van de regels waar 
de leerlingen zich aan moesten houden en dat ging samen met het 
uitdelen van rode kaarten als je je niet aan die regels hield.
Petra had ook nog een tafel met voorbeeld planten als geheugen 
steuntje klaar gezet.
Er waren 16 kinderen van de groep de “ De Zon”die hun oogst 
kwamen binnen halen, maar wat moest je nu weten?
Allereerst natuurlijk hoe de planten heten en wat je moet doen om 
ze uit de grond te halen.
Petra liet de kinderen om de voorbeeld tuin staan zodat ze goed 
konden zien wat voor planten er waren en hoe ze heten. Ook 
moesten ze kijken of ze groot genoeg waren om mee te nemen. 
Nadat alles uitgelegd was gingen de leerlingen in hun eigen tuin 
aan de slag.

Ze namen peper, basilicum , knolselderij, bieslook en peterselie 
mee naar huis.
De planten werden in plastic zakken gedaan die de kinderen dan 
aan hun moeder gingen geven om er lekker mee te koken.
Ze waren erg enthousiast over deze les en de juffen (Carmen en 
Pauline ) ook. Met volle tassen gingen de leerlingen terug naar 
school en kon Petra alles weer opruimen voor de volgende keer.
Het was een leuke en leerzame les mede dankzij het enthousiasme 
van Petra.
Bekijk de foto’s en je ziet hoe leuk het is geweest.

Hélène Swierstra.
Foto’s Petra Bloemers

Schooltuin op Eigen Hof
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eWiep Vrieling is de eigenaresse van een tuin op Am-
stelglorie. Niet zomaar een tuin, onder kenners wordt 
deze gezien als een van de mooiste tuinen van dit lom-
merrijke complex. Wiep’s tuin is een compositie van 
kleur, verfijnd als een schilderij van Monet, in mooie 
pasteltinten met fraaie lijnen, hier en daar afgewisseld 
met een hardere kleur voor het noodzakelijke contrast. 
Er staat een enorme diversiteit aan vaste planten, 
bloemen die afwisselend in bloei zijn en de inrichting 
van de tuin is als een uitgebalanceerd recept, met 
hoekjes, paadjes, twee vijvers en een aan het oog ont-
trokken geheim gedeelte...

Dit lustoord was echter niet wat zij trof 7 jaren geleden 
toen zij de tuin voor het eerst zag. Het was een tuin met 
bomen, vooral veel bomen, verzucht Wiep. En onkruid, 
ook daar vooral veel van. De vijvers die zich al in de tuin 
bevonden bemerkte zij pas nadat zij de tuin aanvaardde. 
Ze kreeg de tuin op 7 juni en heeft vanaf toen de tuin 
meter voor meter eigenhandig omgespit. Dat ging zo de 
hele zomer door. Deze onderneming nam uiteindelijk twee 
volle jaren in beslag. Steeds als er een stukje afgegraven 
was, plantte zij daar planten die zij -  vaak op dat moment 
in de aanbieding - aanschafte. Langzaam ontstond zo uit 
een combinatie van noeste arbeid en gevoel voor kleur dit 
bijzondere kleurenpallet.

Wiep heeft een kleurenmanie. Haar kleur is blauw, in alle 
schakeringen daarvan. Van azuur tot Delftsblauw, van 
koren tot hemels. Als ik haar ontmoet, draagt zij een blauw 
horloge, blauwe crocs, een blauwe legging en een blauw 
turkoise kaftan. Dat steekt prachtig af tegen haar frisse 
korte blonde haar en bevestigt in kleur de intensiteit van de 
krachtige noorderlijke energie en frisheid die zij uitstraalt. 

Ook de dominante kleur van de tuin is blauw, dat mag 
geen verbazing meer wekken. Al heeft Wiep het gevecht 
met de verschillende hortensia’s die steeds weer roze 
kleuren, inmiddels eigenlijk opgegeven. De blauwe regen 
die zich langs het blauwe huisje windt bloeit wel twee keer 
per jaar mits kordaat geknipt onmiddellijk na de eerste 
bloei. Wiep zelf is het meest geporteerd van haar win-
terharde hoornviooltjes en heeft een openlijk zwak voor 
riddersporen die weelderig tieren in de borders. 

Volkstuindersportretten 

Wieps 

kleurenrijk

y

s
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De tuinliefde had de tuin haar zelf in die twee jaar bijge-
bracht. Wat als een verstandshuwelijk startte groeide uit tot 
een bloemrijke romance. Wiep was nu zover dat zij het ge-
heime gedeelte van haar tuin kon installeren. Daar bevindt 
zich nu haar verfkeuken, een echte buitenkeuken waar 
de culi’s onder ons spontaan bij gaan kwijlen. De keuken 
wordt opgesierd door een echte wringer uit grootmoeders 
tijd. Alles wordt aan het oog onttrokken door een begroeid 
muurtje waarachter dit mooie tuingeheim schuilgaat.

De stoffen die zij verft zijn soms schilderijen, letterlijk. Het 
mooiste exemplaar is een portret van de lucht en de zee, 
op textielbanen in alle schakeringen van blauw. Maar ook 
verft zij moltons waaruit snoezige kinderjasjes gemaakt 
worden. Met haar ambacht maakte zij in het verleden deel 
uit van kunstenaarscollectief “Juno” op de Haarlemmerdijk. 
Daar is zij inmiddels mee gestopt maar in “Het Huis van 
Anna” een winkel in de Van Woustraat worden nu mutsjes 
van haar hand verkocht. Zij heeft ook haar eigen label 
“Wiepsplezier” genaamd.

Wiep lijdt sinds een paar jaar aan reuma, een rot ziekte 
en al helemaal voor iemand die zo creatief is en van 
handwerken geniet. Omdat die ziekte echter deel uit-
maakt van haar bestaan vond zij dat dat wel vermeld 
moest worden. Zij wil de zaken zo lang mogelijk in stand 
houden zoals het nu is, de prachtige tuin en haar hob-
bies, waaronder het verven. En dat lukt haar met enige 
hulp heel goed. Zij gaat met haar ziekte om zoals zij is. 
Sterk. Krachtig en stralend. Als ik dat in kleur zou willen 
uitdrukken dan noemde ik dat blauw.

(Van Dale, Etymologisch woordenboek: blauw bla(e)u (...) 
aanvankelijk had het woord een  algemene betekenis van 
“glanzend”).

Daisy Zon
foto’s van: Klaas Kan

En toch was het niet de tuin waarmee het allemaal 
begon. 
Zo’n 7 jaren geleden nam Wiep deel aan een textielverf-
cursus op Oibia in Griekenland. Daar onderwees een 
Nederlandse vrouw hoe je katoen en natuurlijke stoffen  
kunt verven. Zij leerde hoe je verfpoeder (procion) met 
water en ureum mengt tot een kleur die je wenst. Ureum 
is een urineprodukt dat voor de kleurechtheid gebruikt 
wordt. Procionpoeder levert de kleur. Door te varieren 
met de hoeveelheid water kan men de 
sterkte van de kleur beïnvloeden. Des 
te meer water des te lichter de kleur.

De stoffen moeten voordat zij geverfd 
worden een behandeling met soda 
ondergaan zodat de nerven van het 
materiaal zich openen en de verf op 
kunnen nemen. Nadat de lappen in 
soda geweekt zijn, worden zij gewron-
gen waarna de verving kan plaats-
vinden. Als je de kleur op de lappen 
aangebracht hebt, vouw je de lappen 
in plastic waarna de lappen moeten 
“broeien”. Je legt ze bij voorkeur in de 
zon afgedekt met plastic zodat er geen 
zuurstof bijkomt. Dit broeien neemt 
enige tijd in beslag, enkele dagen 
meestal. Dan wordt het textiel gespoeld 
todat er geen kleur meer uitkomt. Pas 
daarna kan de stof in de wasmachine en is hij kleurecht.

Dit hele procedé wilde Wiep na haar cursus graag perfec-
tioneren. Zij was gegrepen door deze techniek en popelde 
om daarmee aan de slag te gaan. Zij had gezien hoe dat in 
Griekenland allemaal in de buitenlucht gebeurde en bedacht 
dat dat ook in Nederland moest kunnen. En zo kwam zij, 
terwijl zij terugkeerde uit Griekenland op het idee om voor 
een volkstuin te opteren. De keuze viel op Amstelglorie.

Amstelglorie kende zij omdat haar dochter daar reeds een 
tuin bezat. Zelf had zij niks met tuinen maar zij schreef zich 
in eigenlijk met als doel een buitenwerkplaats voor haar 
ververij te creëren. Tot haar stomme verbazing lootte zij 
een keer mee en kreeg zij meteen deze tuin aangeboden. 
Zij had meegeloot zonder de tuin werkelijk ooit gezien te 
hebben, zoals gezegd kwam de tuinliefde pas later, en 
haar eerste kennismaking was een redelijk zakelijke. De 
tuin was volledig verwaarloosd maar met potentie. Hij lag 
niet ver van de parkeerplaats en dat leek haar als autoloze 
opeens handig. Zij voelde eens aan de aarde en bedacht 
dat zij deze wel zou kunnen bebouwen. Zij accepteerde om 
kort te gaan deze tuin.

De tuin had haar in zijn greep die eerste twee jaren, want 
het moest er wel een beetje leuk uitzien natuurlijk. En het 
werd een kleurenrijk, passend bij haar nieuw verworven 
hobby. Tegen de tijd dat de tuin op orde was, was zij haar 
verftechtniek vrijwel vergeten en had de tuin haar een 
echte tuinder gemaakt. 
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Werkbeurten……. sommigen vinden ze prettig, zo leer je an-
dere tuinders kennen en het is vaak gezellig. Anderen zijn minder 
blij met die schoffeluren, veel variatie zit er niet in. Als werkbeur-
ter heb je niet zoveel te vertellen, je krijgt een werkbriefje en dat 
is het. 
Op bijna alle tuinparken doet de werk- en beplantingscommissie 
het grote werk met machines, het schoffelen, harken en kantjes 
steken is voor de werkbeurters. 
Maar op alle parken zijn ook leden die het natuurlijker willen of 
voor wie het niet allemaal zo netjes en aangeharkt hoeft te zijn. 
Verschillen in voorkeuren dus. 
Hoe ga je met die verschillen binnen de vereniging om. Kun je 
door slimmer beheer meer recht doen aan die verscheidenheid? 
Dat was het thema van de bijeenkomst georganiseerd door de 
bondstuincommissie op 19 september op tuinpark Tuinwijck.

Het thema beheer heeft een bewogen geschiedenis. 
We denken terug aan het AVVN project Nationaal Keurmerk 
Natuurvriendelijk Tuinieren, 1998, geïnspireerd door de nationale 
doelstellingen voor natuur en milieu. Voor parken die daaraan 
meededen een ambitieus 3-jarig project. Een toekomstgerichte 
vernieuwing. Maar een vereniging met een traditie van meer dan 
een halve eeuw laat zich niet zo maar veranderen. 
De tegenstelling tussen de vernieuwers en de traditionelen kwam 
op scherp te staan. 
Vanuit die ervaring is toen het door de gemeentelijke overheid 
gesubsidieerde project Beheerplanner Volkstuinparken gestart. 
Een al even ambitieus project dat de parken zou moeten voor-
zien van een instrument voor een zorgvuldige afweging van de 
verschillende voorkeuren. 
De beheerkeuzes konden inzichtelijk worden gemaakt en de 
uitvoering zou efficiënter zijn. Voor dit doel werd een speciaal, 
digitaal programma ontwikkeld, de pc had immers de toekomst. 
Het bondsbestuur zag heil in modernisering en professionalise-
ring want de druk op de volkstuinparken nam toe. 
De parken Rust en Vreugd, Lissabon, De Groote Braak en Sloter-
dijkermeer zouden als eersten de planner uitproberen. Voor nog 
tien andere parken is het openbaar groen geïnventariseerd, als 
opstap naar de beheerplanner. Vanaf het begin heeft het project 

echter te kampen gehad met technische problemen. Bovendien 
beschikte men op veel parken nog niet over een pc of over men-
sen die daarmee om konden gaan. Het project kwam tot stilstand. 
Toch heeft het bondsbestuur het geloof in het nut van de be-
heerplanner niet verloren. Daarom is in 2007 een nieuwe versie 
gemaakt die probleemloos kan werken via internet. Deze versie 
is op de Nieuwjaarsbijeenkomst 2008. Er was veel positieve 
belangstelling maar doordat de gemeente Amsterdam haar toe-
zegging voor een financiële bijdrage niet is nagekomen moet de 
pilot tot nu toe helaas beperkt blijven tot Amstelglorie.
Daarnaast zijn er misschien ook nog wel andere factoren die een 
brede invoering van de beheerplanner in de weg zullen staan. 

Zo kan men zich afvragen of de beoogde objectiviteit van 
beheerkeuzes haalbaar is. 
De vrijwilligers die het commissiewerk op zich nemen willen dat 
immers doen naar eigen inzicht en voorkeur. Begrijpelijk. Mensen 
die vinden dat het anders moet, gaan zelf maar aan de slag. 
Een tweede factor: het moet eenvoudig zijn. Je kunt niet met alle 
meningen rekening houden. 
Als je 20, 30 mensen op een zaterdagochtend aan het werk moet 
zetten ga je niet in discussie. Dan is er behoefte aan controle. 
Liever duidelijke regels en handhaving dan vage experimenten 
van met de natuur meewerken en zo. 

Deze realiteit staat ver af van de ambitie van zowel het 
project Natuurlijk Tuinieren als het project Beheerplanner. Beide 
vragen een grondige kennis van beplantingen. Beide worden 
gekenmerkt door een schematische manier van denken. Beide 
gaan uit van nieuwsgierigheid en leergierigheid. Onderschat is 
dat het al moeilijk genoeg is om doeners bij elkaar te brengen die 
de tent draaiende houden.

Toch kunnen we niet stil blijven staan. Het gemeentelijk 
beleid eist van de volkstuinparken dat zij hun maatschappelijke 
functie optimaliseren. Dat wil zeggen dat de gebruikswaarde, de 
belevingswaarde en de natuurwaarden van de parken optimaal 
moeten worden benut. Niet alleen voor de verscheidenheid aan 
leden zelf maar ook in de functie van openbaar park.

Bijeenkomst Slimmer Algemeen Werk
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Waarschuwing! Geen snoeiafval van iepenbomen in de houtril, tenzij...

h
De bondstuincommissie heeft zich al in 2003 beraden 
over een eenvoudiger manier om nieuwe vormen van beheer op 
gang te brengen op de parken. Een soort tussenstap op weg naar 
de digitale beheerplanner. In plaats van het aanreiken van een 
totaalpakket liever kleinschalige, specifieke projecten die vanuit 
het park zelf worden geïnitieerd, bijvoorbeeld de aanleg van een 
natuurvriendelijke oever. De bondstuincommissie kan dan helpen 
met adviezen voor de aanleg en het beheer en de oprichting van 
een werkgroep. Om zo’n project te laten slagen is het nodig dat het 
bestuur er achter staat. Het project moet passen in de doelstellin-
gen en in de organisatie. 
Hoe het daar op dat moment mee staat kun je samen met het 
bestuur vaststellen en zichtbaar maken in een schouwmap. De rol 
van de bondstuincommissie verschuift daarmee van keuren, in de 
zin van beoordelen, naar schouwen: samen de situatie evalueren 
en vaststellen wat er te verbeteren valt. De belangrijkste gegevens 
van het park, de organisatie en de resultaten van het schouwen 
komen in de schouwmap. De schouwmap maakt op die manier 
voor alle leden zichtbaar wat in de loop van de tijd is afgesproken 
en wat er is bereikt. Omdat alles persoonsafhankelijk is zullen de 
resultaten per park verschillen. 

Kleinschalige projecten zijn al op enkele parken gerealiseerd, 
bijvoorbeeld het project Van Y tot Gouw en de natuurvriendelijke 
oever op Sloterdijkermeer. Nu het Veranderplan en de vernieuwing 
van Statuten en Reglementen gepasseerd zijn wil de bonds-
tuincommissie de schouwmap, als middel om veranderingen in 
het beheer op het park stapsgewijs te realiseren, weer onder de 
aandacht brengen. 
Het grootste deel van de middag op Tuinwijck werd besteed aan 
discussie over de kansen en belemmeringen om tot verande-
ringen in het beheer te komen. Dat gebeurde onder leiding van 
Clairy Polak. Dat leverde een open en levendige discussie op. De 
belangrijkste punten die naar voren kwamen zijn als volgt samen 
te vatten.
 • Werkbeurten krijgen een meerwaarde als de leden er iets 
van leren. Veel leden beginnen een tuin met een beperkte kennis 
van planten en tuinieren. Op de parken is verspreid veel kennis 

aanwezig maar dat wordt nauwelijks gebruikt om de werkbeurten 
interessanter te maken.
 • Het beheer van het openbaar groen op het park zou meer 
gericht moeten zijn op de verscheidenheid die de tuinkunst biedt. 
Border, rosarium, watertuin, kruidentuin, vlindertuin, plukakker, 
heemtuin, vogelbos, paddenpoel, tuinieren voor kinderen, eigen 
kwekerij enzovoort. Mogelijkheden genoeg om het beheer van het 
openbaar groen op het park tot een feest te maken.
 • De brede kennis van planten en tuinvormen die daarvoor 
nodig is ontbreekt vaak bij de werkcommissies. Dat is ook teveel 
gevraagd. Werken met kleine werkgroepen die zich specialiseren 
kan een oplossing zijn. 
 •  Die werkgroepen kunnen worden gevormd rond concrete, 
kleinschalige projecten. Het betreft niet alleen aanlegprojecten 
maar ook beheerprojecten, bijvoorbeeld wintersnoei, perkplanten 
in het voorjaar, maaien van kruidengrasland in juni, onderhoud van 
de takkenril, takkenvlechtwerk, composteren. Projectgewijs werken 
biedt de leden een keuzemogelijkheid voor hun werkbeurten. Dat 
schept grotere betrokkenheid en efficiëntere inzet van menskracht.
 • Het delegeren van werk en verantwoordelijkheid aan werk-
groepen hoeft niet te betekenen dat er te weinig mensen overblij-
ven om de openbare ruimte op het park schoon, heel en veilig te 
houden. Die verantwoordelijkheid wordt door iedereen gedeeld.

Genoemde mogelijkheden zijn niet nieuw en worden op 
sommige parken al met succes toegepast. Blijft het feit dat op veel 
parken natuurgerichte projecten moeizaam tot stand komen. Het 
bestuur en het beheer zijn weinig flexibel en de betrokkenheid van 
de leden is gering. Het ontbreekt de besturen meestal niet aan 
goede wil. Zij erkennen dat verandering nodig is, het beleid van de 
bond wordt onderschreven. De vraag is vooral hoe. Een meerder-
heid van de aanwezigen vond dat de bond een grotere rol kan 
spelen in de uitvoering van de eigen beleidsdoelen. Is dat zo? Hoe 
dan? De middag eindigde met het voorstel daarover een tweede 
bijeenkomst te organiseren, maar dan met het bondsbestuur. Als 
Clairy Polak ook daar de discussie leidt komen er zeker zinnige 
dingen uit. 

Peter Kollee
Foto:Marianne van der Luit

In het najaar breekt weer het seizoen aan dat bomen gesnoeid 
kunnen worden, omdat de sapstroom dan tot stilstand komt. Veel 
van het vrijkomende snoeihout wordt verwerkt in takkenrillen. 
Ecologisch gezien zijn de takkenwallen of houtrillen, die ontstaan 
door snoeihout op te stapelen om de volkstuin te omzomen of 
een lange rij takken in het plantsoen op te werpen, bijzonder 
nuttig. Kleine dieren vinden daar hun toevlucht.
Maar voor verspreiding van de dodelijke iepziekte is het 
niet best. We vinden namelijk regelmatig iepenhout in dergelijke 
takkenrillen. Een bijzonder ongewenste situatie die ook strafbaar 
is! Onder de bast van geveld iepenhout vindt de iepenspintkever, 
de verspreider van de ziekte, gelegenheid om zich voort te 
planten. De vele, soms wel honderden, nakomelingen vliegen 
naar gezonde iepen voor hun zogenoemde rijpingsvraat en 
zetten daarbij de dodelijke schimmel af. Dit proces is niet terug te 
draaien en heeft tot gevolg dat de iep, in korte tijd, verdroogt en 
dood gaat. 
Dit is te voorkomen door het iepenhout voordat het in de 

takkenril wordt gebruikt, eerst te schillen. Zodra de bast eraf 
is, verdwijnt het risico op verspreiding van de iepziekte.

Contact
Meer weten over iepen? Via www.bondvanvolkstuinders.nl  
onder het menu onderdeel nieuws vindt u een link naar de 
iepensite van DRO.
Daar is ook de brochure ‘Iepen en iepziekte in 
volkstuinparken’  te vinden.
Melding maken van iepziekte of hulp bij de determinatie van 
iepenhout en/of -bomen? iepen@dro.amsterdam.nl met 
vermelding van het volkstuinpark waar u uw tuin heeft, het 
desbetreffende tuin- of huisnummer en een telefoonnummer 
waarop u bereikbaar bent.

Dienst Ruimtelijke Ordening
Debora Bleeker
Beleidsmedewerker iepen
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AGENDA:  
  1. Appél.
  2. Opening. 
  3. Notulen 97e bondsvergadering.
  4. Ingekomen stukken.
  5. Mededelingen.
  6. Vaststelling activiteitenplan 2011. 
  7. Vaststelling van de begroting 2011.  
  8. Wijziging en aanvulling reglementen.
  9. Benoeming afgevaardigden congres AVVN.
10. Rondvraag en sluiting.

Vragen over de begroting kunnen schriftelijk worden 
ingediend tot 1 december 2010.

Toelichtingen
Agendapunt 6: 
Vaststelling activiteitenplan 2011.
a) Themadag voor besturen
b) Bestuurstrainingen: voorzitter en secretaris.
c) Veiligheidstrainingen: kettingzagen, bosmaaier.
d) E.H.B.O. cursus.
e) Nieuwe instructies kascommissies
f)  Trainingen voor natuurvriendelijk beheer openbaar   
 groen.
g) Samenstelling informatiepakket afdelingsbesturen 
h) Informatieochtend voor nieuwe bestuurders
i) Onderzoek haalbaarheid uitgifte ledenpas
j) Voorwaarden creëren voor online boekhouden
k) Standaardisering financiële administraties en  
 presentatie jaarcijfers.

Agendapunt 7: 
Vaststelling van de begroting 2011.

Exploitatiebaten
Inkomsten drukwerk
Het bedrag is wat verhoogd omdat er meer kleur wordt 
gebruikt in de boekjes. Omdat er wordt gewerkt met de 
kostprijs zijn de uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd.
 
Contributie Bond van Volkstuinders en AVVN
Voor 2011 is een indexverhoging van 1,54 % toegepast. 
De verhoging van het AVVN voor 2011 was nog niet 
bekend maar omdat bij de inkomsten en de uitgaven 
hetzelfde bedrag wordt opgenomen is het in deze 
begroting budgettair neutraal. 

Bijdrage Fonds Onvoorziene Personeelslasten
De jaarlijkse bijdrage voor dit fonds is voor 2010 
opgeschort	omdat	het	kapitaal	meer	dan	€	45.000,00	
bedraagt. In 2010 hoeft er van dit fonds bijna geen gebruik 
gemaakt te worden. De verwachting is dat er in 2011 ook 
geen bijdrage gevraagd zal worden.
 
Exploitatielasten
Toevoeging reserveringen
Naar aanleiding van een besluit van de Bondsvergadering 
van mei 2008 wordt voortaan een (begroot) positief saldo 
gereserveerd voor de aflossing van de hypotheek van het 
nieuwe bondsbureau.
Wij hebben daarvoor een nieuwe reservering geopend, 
Aflossing hypotheek bondskantoor.
Het	voordelige	resultaat	over	2009	van	€	89.102,00	
krijgt deze bestemming terwijl het voor 2010 begrote 
voordelig	saldo	van	€	34.000,00	eveneens	zal	worden	

Agenda voor de 98e bondsvergadering van de Bond 
van Volkstuinders op

donderdag 9 december 2010
Plaats:  clubhuis van tuinpark Buikslotermeer, 

  Volendammerweg 305, 

  1027 EA Amsterdam

Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.00 uur
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toegevoegd aan deze reserverekening. Voor 2011 wordt 
de	begroting	kantoor	inventaris	verhoogd	van	€	1.000,00	
naar	€	3.000,00.	De	reserve	bondskantoor	wordt	niet	meer	
verhoogd omdat we inmiddels een nieuw kantoor hebben 
en er dus niet meer voor hoeven te sparen. Het begrote 
batig	saldo	van	€	48.000,00	wordt	toegevoegd	aan	de	
reserve Aflosssing Hypotheek Bondskantoor.

Personeelslasten 
In 2010 zijn twee nieuwe personeelsleden aangenomen en 
er kan nog een uitbreiding komen. Op deze post worden 
geen overschotten meer verwacht.

Huisvesting
Deze post is aangepast voor de kosten voor het nieuwe 
bondsbureau. De huur van het oude kantoor is vervallen 
en daarvoor komen de rentekosten van de hypotheek van 
het nieuwe kantoor in de plaats. Omdat er geen jaarlijkse 
aflossingen plaats vinden zijn de huisvesting kosten lager. 
Wat hiermee “bespaard” wordt, verhoogt het bedrag dat 
aan de reserve voor de aflossing wordt toegevoegd. Het 
kan zijn dat na de rentevaste periode van vijf jaar de 
aflossing grotendeels kan plaatsvinden. 
Zie voor de cijfers bladzijde 24 + 25

Agendapunt 8:
Aanvulling en wijziging reglementen.

Aanleg van kabelnet t.b.v. internet.
De ledenvergadering van tuinpark Rust en Vreugd heeft 
besloten tot de aanleg van een kabelnet ten behoeve van 
het gebruik van internet. 
Dit project moet worden aangemerkt als een faciliteit dat 
onder dezelfde noemer valt als kabeltelevisie en telefoon 
en daarom is alleen de bondsvergadering bevoegd 
hierover besluiten te nemen. Zie artikel 13 lid 1 van het 
Tuinreglement.
De aanleg van internet was tijdens de totstandkoming van 
eerdergenoemd reglementartikel helemaal (nog) niet aan de 
orde en wordt daarom ook niet expliciet in dit artikel genoemd.
De Bondsvergadering moet nu een beslissing nemen of 
deze faciliteit alsnog zal worden toegevoegd aan artikel 13 
lid 1 van het Tuinreglement.
Het bondsbestuur staat niet positief tegenover internet, als 
daarvoor de aanleg van kabels en eventueel het plaatsen 
van zendmasten vereist is. Niet alleen moet er overal in 
het openbaar groen worden gegraven, maar masten zullen 
het terrein ontsieren. 
Daarbij komt dat er een prima alternatief is, te weten 
mobiel internet, waarbij een kabelnet en eventueel 
zendmasten volkomen overbodig zijn.
Weliswaar is dat alternatief nu nog duurder dan “gewoon” 
internet, maar dat zal beslist een kwestie van tijd zijn.

Dezelfde problematiek hadden we destijds met de 
telefoon. Ook toen waren er leden die beslist een eigen 
telefoonaansluiting wilden en daarmee zelfs tot aan de 
rechter gingen. Met de wetenschap van nu, kunnen we 
concluderen dat we toen een verstandig besluit hebben 
genomen om dit niet toe te staan, aangezien iedereen 
tegenwoordig beschikt over een mobiele telefoon.
Het is overduidelijk dat het met internet dezelfde kant 
op zal gaan; draadloos internet thuis en mobiel internet 
buitenshuis.
Het bondsbestuur stelt daarom voor om de aanleg van 
deze voorziening niet op te nemen als faciliteit.
 
Onbewoonbaar / sloophuisje.
In het Tuinreglement artikel 4 lid 12 wordt het begrip 
“onbewoonbaar” gehanteerd in relatie tot het slopen van 
een bouwsel. Er wordt niet nader toegelicht wat onder 
“onbewoonbaar” wordt verstaan. Het bondsbestuur 
stelt daarom voor om hieraan toe te voegen dezelfde 
omschrijving die in het Bouwreglement wordt gehanteerd, 
te weten:
Als een bouwsel een gevaar oplevert voor de veiligheid 
of de gezondheid dan wordt het als onbewoonbaar 
aangemerkt en moet het gesloopt worden.

Afdelingsreglement artikel 2.
Toevoegen lid 8:
Het bondsbureau houdt een lijst bij van personen, die 
door de bond zijn geroyeerd of om andere reden niet meer 
voor het lidmaatschap van de bond in aanmerking dient 
te komen. Ingeval van mutaties stuurt de bond deze lijst 
vertrouwelijk naar de secretariaten van de afdelin-gen.

Afdelingsreglement artikel 3 lid 1:
Voorkeursrecht, partners, ouders en kinderen.
Huidige tekst:
1. De partner van het lid, een ouder van het lid of van de 
partner, of een meerderjarig kind van het lid of van de 
partner kunnen zich een voorkeursrecht verwerven voor de 
tuin van het lid.
De partner dient daarvoor geregistreerd te zijn op 
het Tuinregistratieformulier van het lid en de anderen 
verwerven dit voorkeursrecht een jaar na inschrijving als 
aspirant. 
Nieuwe tekst:
1. De partner van het lid, een ouder van het lid of van de 
partner, of een meerderjarig kind van het lid of van de 
partner kunnen zich een voorkeursrecht verwerven voor de 
tuin van het lid.
De partner dient daarvoor geregistreerd te zijn op het 
Tuinregistratieformulier van het lid.
Ouders en kinderen verwerven dit voorkeursrecht een jaar 
na inschrijving als aspirant of nadat zij twee jaar als lid 
ingeschreven staan op hetzelfde tuinpark.
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Afdelingsreglement artikel 6 lid 7.
Hierin wordt verwezen naar artikel 6 lid 4 en 5 van het 
Tuinreglement. 
Dit moet zijn artikel 7 lid 4 en 5 van het Tuinreglement.

Afdelingsreglement, artikel 8 lid 2, letter q:
Huidige tekst:
Het toezicht op het naleven van de voorschriften voor 
legionellapreventie en het onderhoud van speeltoestellen;
Nieuwe tekst:
Het toezicht op het naleven van alle 
veiligheidsvoorschriften.

Tuinreglement artikel 6 lid 3.
Toevoegen letter l:
Tenzij anders voorgeschreven in het Huishoudelijk 
Reglement van de afdeling, mag een partytent een 
maximale oppervlakte hebben van 9 m2 en moet de 
partytent na maximaal 3 dagen weer worden verwijderd.
Toelichting:
Zowel in de oude als in de nieuwe reglementen is hierover 
geen voorschrift opgenomen, met dien verstande dat het 
als attribuut wordt aangemerkt, waarvan de voorwaarden 
moeten worden vastgesteld door de afdelingsvergadering 
en opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de 
afdeling. 
Uit contacten met de afdelingsbesturen is ons gebleken 
dat de meeste afdelingen er toch de voorkeur aan geven 
dit op bondsniveau in de reglementen op te nemen.

Tuinreglement artikel 6 lid 5.
Toevoegen letter j:
Tenzij anders voorgeschreven in het Huishoudelijk 
Reglement van de afdeling, zijn op individuele tuinen 
uitsluitend opblaasbare zwembaden (kinderbadjes) 
toegestaan met een maximale doorsnede van 180 cm en 
een maximale hoogte van 40 cm.
Toelichting:
In tegenstelling tot de vorige Bondsreglementen, is er 
nu geen bepaling meer opgenomen over de maximale 
maatvoering van zwembaden. Een zwembad wordt 
als een attribuut aangemerkt waarvan de voorwaarden 
moeten worden vastgesteld door de afdelingsvergadering 
en opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de 
afdeling. 
Uit contacten met de afdelingsbesturen is ons gebleken 
dat de meeste afdelingen er toch de voorkeur aan geven 
dit op bondsniveau in de reglementen op te nemen. 

Tuinreglement, artikel 6 lid 10.
Huidige tekst:
Het is een lid niet toegestaan ten behoeve van een 
bouwsel heiwerkzaamheden te verrichten of massieve 

betonplaten toe te passen. De bondsbouw- en 
taxatiecommissie kan hiervoor ontheffing verlenen. Het 
in de eerste zin vermelde verbod is niet van toepassing 
wanneer een bestaand bouwsel reeds op een betonplaat 
is geplaatst.  Een betonplaat ten behoeve van een terras is 
nimmer toegestaan.
Nieuwe tekst:
Het is een lid niet toegestaan ten behoeve van een 
bouwsel een fundering van palen of een massieve 
betonplaat toe te passen. De bondsbouw- en 
taxatiecommissie kan voor de toepassing van een 
massieve betonplaat ontheffing verlenen. Dit verbod is niet 
van toepassing wanneer een bestaand bouwsel reeds op 
een betonplaat is geplaatst.  Een betonplaat ten behoeve 
van een terras is nimmer toegestaan.

Tuchtreglement artikel 5 lid 1.
Huidige tekst:
1. Aan de tuchtcommissie en de commissie van beroep 
wordt een ambtelijk secretaris toegevoegd. Hij wordt 
benoemd door de bondsvergadering.
Nieuwe tekst:
1. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kiezen 
uit hun midden een secretaris.

Tuchtreglement artikel 13 lid 1 letter b.
Huidige tekst:
Als straf kan worden opgelegd een geldboete tot een 
maximum	van	€	500,00;
Nieuwe tekst:
Als straf kan worden opgelegd een geldboete tot een 
maximum	van	€	500,00.	Een	geldboete	moet	binnen	
veertien dagen worden voldaan aan de Bond van 
Volkstuinders;

Tuchtreglement artikel 17, lid 5.
Toevoegen:
Indien een lid is geroyeerd door de Tuchtcommissie of 
het bondsbestuur heeft zijn lidmaatschap opgezegd, dan 
kan een lid na vijf jaar een verzoek tot gratie indienen bij 
het bondsbestuur. Het bondsbestuur moet binnen twee 
maanden hierop reageren.
Toelichting:
In de vorige bondsreglementen stond een bepaling over 
de mogelijkheid van het bondsbestuur om een geroyeerd 
lid na vijf jaar gratie te verlenen. In de nieuwe reglementen 
komt deze bepaling niet meer voor.
Het bondsbestuur is van mening dat er te allen tijde een 
mogelijkheid moet zijn om een lid dat geroyeerd is een 
tweede kans te bieden.
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  Resultaat  Begroting  Begroting
  
Begroting  2009  2010  2011
         
Exploitatiebaten:        
Inkomsten drukwerk  59.987  60.000   65.000
Opbrengst fin.adm.afdelingen  196  500  500 
Rentebaten   39.704  25.000  25.000
Bijdrage Beleidsreserve  0  0   0 
Bijdrage fonds Onvoorziene Pers.Lasten 0  0   0  
Contributie  478.997  480.000  500.000
Bouwtekeningen. hertaxaties  549  400  500 
Diverse baten  2.537  0  0 

TOTAAL  581.970  565.900  591.000 

Exploitatielasten:        
Uitgaven drukwerk  39.319  45.000  50.000
Personeelslasten  167.561  207.000  212.000
Bondscommissies  1.116  2.000   2.000
Cursussen  405  2.000   2.000
Vroegop (incl jaarverslag)  20.236  24.000   24.000
Publiciteit  175  3.000   3.000
Beheerplanner  0  0  0
Toevoeging reserveringen I) 16.500  37.000   51.000
Bondsevenementen  3.490  3.000   3.000
Representatie  3.224  5.000   5.000
Algemene kantoorkosten II) 23.439  25.000   25.000
Huisvesting III) 45.316  41.000   35.000
Bestuurskosten IV) 11.226  14.000   14.000
Abonnementen  335  1.000   1.000
Juridische kosten  5.420  0  5.000
Bankkosten  963  1.000   1.000
Contributie AVVN  151.708  155.000   155.000
Diverse lasten  2.435  900   3.000

TOTAAL  492.868  565.900  591.000
BATIG SALDO:  89.102  0  0
NADELIG SALDO:  0  0  0
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Specificaties begrotingen  2010  2011     
I) Reserveringen        

Kantoorinventaris  1.000  3.000    

Bondskantoor  2.000  0    

Aflossing hypotheek bondskantoor  34.000  48.000   
Fonds onvoorziene personeelslasten   0  0    
 
Totaal  37.000  51.000      
       
II) Algemene kantoorkosten        

Kantoorbehoeften  6.000  6.000    
Accountant  9.000  9.000    

Porti  6.000  6.000    

Telefoon en internet  4.000  4.000    
 
Totaal  25.000  25.000     
       
III) Huisvesting       
Rente hypotheek    13.000   
Erfpacht    3.000   
Energie/Waterzuivering/OZB    9.000   
Verzekering en beveiliging    4.000   
Onderhoudscontracten    1.500   
Overige onderhoudskosten    1.500   
Reservering onderhoud    3.000
   
Totaal    35.000   
       
IV) Bestuurskosten       
Aansprakelijkheidsverzekering  1.500  1.500   
Reiskosten  5.000  5.000   
Vergaderkosten  7.500  7.500 
  
Totaal  14.000  14.000
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