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25 JARIG JUBILEUM
Ger Steinbusch
Op 21 mei 1990 is het Volkstuinpark De Vijf Slagen opgericht .
In 2015 bestaat ons Volkstuincomplex 25 jaar.
In de ALV van 30 mei is aangekondigd dat ‘n feestcommissie een programma voor een jubileumfeest
zou opstellen voor zaterdag 5 september 2015.
Om een indruk te krijgen over het aantal leden dat bereid zou zijn mee te helpen en/of aanwezig te
zijn is een mail/brief verstuurd waarin werd gevraagd vóór 15 augustus deelname aan te kondigen.
15 van de 155 tuinen hebben laten weten op het feest aanwezig te zullen zijn.
De feestcommissie heeft moeten concluderen dat het animo onder de leden niet groot is om mee te
helpen en/of aanwezig te zijn op het jubileumfeest.
Daarom is het programma, zoals aangekondigd op de laatste ALV en in de mail/brief van 6 juli,
geannuleerd.
Het Bestuur vindt echter dat we het 25 jarig jubileum niet zomaar onopgemerkt voorbij moeten laten
gaan.
Daarom zijn alle leden op 5 september, na afloop van de werkbeurten, van harte welkom om samen
en onder het genot van koffie, thee en hapjes in en rond het clubhuis ons 25 jarig bestaan te
herdenken en te vieren.
We hopen dat veel leden aanwezig zullen zijn en zijn iedereen dankbaar die eigengemaakte
lekkernijen (hartig of zoet) mee wil nemen om met z’n allen van te genieten.

AANSCHAF AED
Ger Steinbusch
De Bond van Volkstuinders adviseert tuinparken over te gaan tot de aanschaf van een AED
(automatische externe defibrillator). Om aankoop te stimuleren heeft de Bond aangeboden deze
apparatuur collectief in te kopen.
Het bestuur van DVS wil aan deze oproep gevolg geven omdat gebleken is dat de aanwezigheid van
een AED de kans om levens te redden een stuk groter maakt.
Uit de door de Bond aangeboden mogelijkheden heeft het bestuur van DVS de volgende AED
besteld :

Zoll AED+ (1378 euro incl.BTW). Een AED Alarm kast (211,75 euro incl. BTW). De korting door
collectieve aanschaf is 26,25 euro. De totale kosten zijn 1589,75 euro incl. BTW.
De Zoll is een 2e generatie AED met feedback over de juiste reanimatie en een afleesbar scherm
(audio met reanimatiefeedback)
De AED zal naast de toegangsdeur tot het clubhuis worden opgehangen. Alle leden ontvangen te
zijner tijd schriftelijke informatie over het gebruik van de AED.
Voor meer informatie kunt U terecht bij het bestuur via email bestuur@devijfslagen.nl of elke
zaterdag tussen 10 en 12 uur.

HERINNERING NIET-BETAALDE JAARLASTEN 2015
Ger Steinbusch

Op 20 augustus bleken de jaarlasten 2015 van 17 tuinen ( van totaal 155 tuinen) nog niet te zijn
voldaan.
In de laatste week van augustus zullen deze mensen een bericht ontvangen waarin zij voor de 2 e keer
herinnerd worden aan het niet betaald hebben van de jaarlasten 2015.
De jaarlasten 2015 zullen dan óók worden verhoogd met een boete van 12,50 euro.
Bovendien zal de inning van de jaarlasten (+boete) worden overgedragen aan de Bond van
Volkstuinders indien de jaarlasten niet binnen een termijn van 2 weken zijn betaald.

BOETE DOOR TEN ONRECHTE GEMISTE
WERKBEURTEN
Ger Steinbusch
In de laatste week van augustus zullen boetes worden uitgedeeld aan leden die een of meer
werkbeurten in 2015 ten onrechte niet hebben gedaan.
Het gaat om leden die niet de moeite hebben genomen om hun werkbeurt af te zeggen en waarvan
ook niet bekend is of er een geldige reden is voor het niet voldoen van een werkbeurt.
De boete voor het niet voldaan hebben van de werkbeurt bedraagt 12 euro per niet gedane
werkbeurt.
Overigens houdt dit in dat men niet van de verplichting is ontslagen om werkbeurten te verrichten als
de boete eenmaal is betaald. Zie artikel 5 van het huishoudelijk reglement.
Bij het niet betalen van de boete zal de inning hiervan worden overgedragen aan de Bond van
Volkstuinders.

Leden die niet akkoord gaan met de opgelegde boete kunnen contact opnemen met bestuurslid Eva
Lodewijk. Dat kan via emailadres werkbeurten@devijfslagen.nl, via een schriftelijk bericht in de
postbus bij het clubgebouw of op zaterdag tussen 10 en 12 uur.

AANPASSING REGELING ‘OPZEGGING
LIDMAATSCHAP DVS’
Ger Steinbusch

Het bestuur van DVS wil in de najaarsvergadering een aanpassing van de regeling ‘opzeggen
lidmaatschap DVS’ ter instemming voorleggen aan de leden.
Voorafgaand aan de ALV wil het Bestuur dit voorstel ter advisering voorleggen aan de BVV.
In de aangepaste regeling gaat het vooral over het feit dat de vertrekkende huurder nú nog
verantwoordelijk blijft voor de tuin totdat een nieuwe huurder is gevonden. Dit blijkt in de praktijk
niet altijd goed te werken.
Immers, soms wordt een nieuwe huurder snel gevonden, soms duurt het langer dan verwacht.
Soms is de vertrekkende huurder niet meer aanspreekbaar of traceerbaar door overlijden of
verhuizing. Soms is de vertrekkende huurder niet meer in staat om voor de tuin verantwoordelijkheid
te dragen zolang niet een nieuwe huurder is gevonden. Soms onttrekt de vertrekkende huurder zich
aan die verantwoordelijkheid.
Een van de redenen voor opzegging is juist dat de huurder niet meer in staat is voor de tuin te zorgen.
Dit besef komt niet van de ene dag op de andere en het is een lang proces voordat uiteindelijk de
beslissing wordt genomen om het lidmaatschap op te zeggen. Als gevolg blijft de tuin in slechte staat
van onderhoud achter.
Daarom wil het bestuur van DVS een advies van de BVV over de volgende regeling :
1. De opzegtermijn voor de vertrekkende huurder is 2 maanden, ingaande vanaf de ontvangst van de
schriftelijke opzegging.
2. De vertrekkende huurder is tijdens de opzegtermijn verantwoordelijk voor de tuin.
3. Tijdens de opzegtermijn:
* wordt de staat van de tuin binnen één week beoordeeld door het Bestuur
* stelt het Bestuur binnen één week voorwaarden over het overdragen van de tuin op basis van
reglementen en overleg.
* wordt de vertrekkende huurder tijdens de 1e maand in staat gesteld de tuin in de juiste staat te
brengen, hetzij door eigen inbreng hetzij door inzet van werkbeurten. Bij inzet van mankracht tijdens
werkbeurten vervalt de tuinborg ( 150 euro).
* wordt uiterlijk aan het begin van de 2e maand de tuin getaxeerd.
* wordt uiterlijk in de 2e maand een nieuwe huurder gezocht voor de tuin
4. Na 2 maanden gaat de verantwoordelijkheid van de tuin over naar de nieuwe huurder of naar de
vereniging zolang geen nieuwe huurder is gevonden.
5. De regeling gaat in op 1 januari 2016.
Het bestuur van DVS wil van de BVV graag weten of dit voorstel met instemming van de BVV aan de
volgende ALV kan worden voorgelegd.

NAJAARS-ALV De Vijf Slagen
Ger Steinbusch

De algemene ledervergadering van De Vijf Slagen is voorlopig gepland op zaterdag 7 november 2015.
De ALV zal worden gehouden in het clubhuis van De Vijf Slagen.
Uit voorzorg is een reservedatum gepland. Als er redenen zijn om de ALV niet op 7 november te
houden, zal de datum worden verschoven naar 21 november.
De ALV zal beginnen om 13:30 en zal duren tot ca. 15:30 uur.
Agendapunten kunnen worden ingediend via e-mail bestuur@devijfslagen.nl, of schriftelijk in de
brievenbus bij het clubhuis of mondeling op zaterdag tussen 10 en 12 uur in het clubhuis.

MAAND-KALENDER DVS
Ger Steinbusch

Op het mededelingenbord naast de ingang van het clubhuis is de maandkalender van de lopende
maand en de volgende maand aangehangen.
Hierin staan de belangrijkste aktiviteiten genoteerd, zoals het starten van slootonderhoud op 31
augustus, het starten van de 2e tuinschouw op 14 september en de bezetting van de werkbeurten.
Het is de bedoeling om de maandkalender van de lopende maand en de volgende maand steeds te
aktualiseren.

OVERLAST VAN RATTEN IN HET TUINCOMPLEX.
Ger Steinbusch

Berichten bereiken ons dat het tuincomplex te maken heeft met overlast van (muskus)ratten.
Het probleem schijnt zich ook landelijk in algemene zin voor te doen.
Inmiddels is op 25 augustus een melding hierover gedaan bij de Gemeente Amsterdam.
De Gemeente Amsterdam laat weten dat binnen een week duidelijk zal worden wat hiertegen zal
worden gedaan.
Dat weerhoudt ons niet om elke tuinder op het hart te drukken er op toe te zien geen etensresten en
ander, voor ratten aantrekkelijk, afval te laten rondslingeren.

