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VOORWOORD
De meeste tuinders hebben de eerste nieuwsbrief per mail ontvangen. Ongeveer 40 tuinders hebben
die nieuwsbrief via de post ontvangen. Printen en per post versturen wordt prijzig als het in de
toekomst misschien lukt om maandelijks een nieuwsbrief in elkaar te zetten.
Om te besparen op de print- en verzendkosten wordt de verspreiding van deze nieuwsbrief onder
tuinders zónder email-adres, bij wijze van experiment, op een andere manier gedaan.
Op de mededelingenborden zal worden aangekondigd dat de nieuwsbrief gereed is.
Op zaterdagen, tijdens de werkbeurten, ligt de nieuwsbrief ( op naam) dan klaar in het clubhuis om
mee te nemen.
Tuinders mét een email-adres blijven de nieuwsbrief via email ontvangen.

AGENDA VAN DE MAAND
Op het mededelingenbord naast de toegangsdeur tot het clubhuis hangt de agenda voor de
maanden september en oktober.
Daarin kunt u data vinden met betrekking tot :
* de werkbeurten
* de duur van het slootonderhoud
* start en einde van de tweede tuinschouw
* de voorbereiding van de najaars-ALV op 7 november ( indienen voorstellen, indienen van
amendementen, gereedheid van de ALV-agenda)
* het opruimen van de kweektunnels
* de schouw op slootonderhoud en kweektunnel (november)

KWEEKTUNNELS en VOORWAARDEN
Eind oktober dienen de kweektunnels weer opgeruimd te zijn.
In de eerste week van november zal de tuincommissie hierop een controle uitvoeren.
Volgend voorjaar wordt het weer tijd om de tunnels in gereedheid te brengen.
Artikel 04 van het huishoudelijk regelement zegt het volgende over kweektunnels :
Een kweektunnel mag nooit groter zijn dan 6 m2.
Voor een kweekkas geldt ook een oppervlakte van 6m2. Indien in een tuin geen schuur
aanwezig is mag een kweekkas van maximaal 12 m2 worden geplaatst.
Een kweektunnel mag niet langer dan 3 meter zijn, niet hoger dan 1,70 meter en niet breder
dan 2 meter.
Een kweektunnel moet worden afgedekt met transparant plastic folie dat niet ondoorzichtig
mag worden gemaakt.
Afdekking van de kweektunnel met transparant plastic folie mag van 15 maart t/m 31
oktober. Per 31 oktober moet de transparante plastic folie in zijn geheel worden verwijderd.
De bogen van een kweektunnel moeten zijn gemaakt van kunststof of metaal.
Het is niet toegestaan voor een kweektunnel hout te gebruiken.
De afstand tussen een kweektunnel en een ander bouwsel op de tuin moet minimaal 1
meter bedragen, tot een sloot 3,5 meter en tot de grens van de tuin minimaal 0,50 meter.
Voor alle duidelijkheid: De totale oppervlakte van een kweektunnel, kweekkas en schuur
mag samen nooit meer zijn dan 18 m2. Voor een kweektunnel is de goedkeuring vereist van
het afdelingsbestuur. Daarvoor moet het lid een plattegrond inleveren op A4 formaat met
daarop ingetekend de grenzen van het gebied waarop de kweektunnel gezet mag worden en
de maatvoering overeenkomstig lid 3 en 8.Het afdelingsbestuur stuurt een kopie van de
goedgekeurde tekening aan het bondsbestuur.

AANPASSING REGELS OPZEGGING
LIDMAATSCHAP DVS
In de nieuwsbrief van 24 augustus werd aangekondigd dat het bestuur in de
najaars-ALV ( 7 november) een voorstel wil indienen om de procedure van opzegging van het
lidmaatschap aan te passen.
het bestuur heeft dit voorstel ter advisering voorgelegd aan het bestuur van de Bond van
Volkstuinders.
Het Bondsbestuur is van mening dat de statuten en reglementen van de Bond voorzien in de
opzeggingsgronden voor een lid. Het is dan ook niet nodig en niet gewenst binnen het huishoudelijk
reglement daar een nadere invulling aan geven.

Deze uitspraak is duidelijk genoeg en in de najaars-ALV zal dan ook geen voorstel hierover worden
ingediend.
Bij het afhandelen van een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap zal het bestuur de volgende
artikelen in acht nemen :
Artikel 8 van de statuten van de Bond van Volkstuinders.
Artikel 2 van het afdelingsreglement van de Bond van Volkstuinders
Artikel 6 van het afdelingsreglement van de Bond van Volkstuinders.
Artikel 24 van het supplement op het afdelingsreglement
Artikel 25 van het supplement op het afdelingsreglement.
Indien men niet meer in het bezit is van een van bovengenoemde reglementen kan men de volgende
websites raadplegen :
www. bondvanvolkstuinders.nl
www. de vijfslagen.nl.
Op verzoek kan een papieren exemplaar gevraagd worden aan een van de bestuursleden.

SAMENSTELLING BESTUUR DVS
Na het vertrek van Hannie Rentjes als secretaris van het bestuur zijn er nog 4 bestuursleden
over.
Volgens de regels moet een afdelingsbestuur uit minimaal vijf bestuursleden bestaan.
Het bestuur heeft Rik de Boer ( tuin 80) bereid gevonden zich in de najaars-ALV kandidaat te
stellen als bestuurslid van DVS.
Rik heeft te kennen gegeven vooral werkzaam te willen zijn op het gebied van communicatie
binnen de vereniging en tussen de vereniging en de buurt.
Tijdens de najaars-ALV zal Rik zich voorstellen en zijn ideeën naar buiten brengen.
Als Rik tot het bestuur zal toetreden zullen wellicht verschuivingen in de taken nodig zijn.

DE RUIGE HOF
De Vijf Slagen en de Ruige Hof zijn buren van elkaar in het natuurgebied de Hoge Dijk.
De Ruige Hof organiseert regelmatig aktiviteiten in het natuurgebied achter ons tuinpark.

zaterdag 19 september zal er een nachtvlinderavond worden georganiseerd op het erf en
op Klarenbeek door insectenliefhebbers. Met doeken, vlinderlampen en lokstroop wordt
gekeken welke soorten er in de tuinen en op het terrein zitten. Met als motto ‘samen zien
we meer’.
Bij regen, harde wind en helder weer (koud) gaat het niet door. Maar er wordt gegokt op
een lekkere zwoele najaarsnacht! Kom ook kijken en neem een zaklamp, waterdichte
schoenen en eventueel een fototoestel mee. Inloop is vanaf 20.30 uur. Hoe later op de
avond, hoe meer vlinders.
Op zondag 27 september doet de Ruige Hof mee met het ‘24H’ evenement in Zuidoost,
waarbij een heel weekend leuke dingen worden gedaan. Men gaat op zondagochtend vogels
kijken, let op: niet om 9.00 uur, maar voor deze gelegenheid om 8 uur ‘s morgens
verzamelen in het Tuinhuis.
Ook op zondag 27 september zal er een lezing gehouden worden door wilde bijenkenner
Arie Koster, die de wilde bijen in allerlei gebieden in Amsterdam inventariseert. Hij zal zijn
verhaal toespitsen op Amsterdam Zuidoost in het bijzonder. Inloop om 14.30 uur en start
15.00 uur. Graag opgeven voor deze lezing via post@deruigehof.nl
En mocht u in de bibliotheken van Ouderkerk a/d Amstel en de Poort komen: vanaf 7
september tot begin november zal de reizende fototentoonstelling van de Ruige Hof in
Ouderkerk te bewonderen zijn en vanaf oktober ook in de Amsterdamse Poort.

BIJENKORVEN IN TUINPARK DVS ?
Het nut van bijen voor een tuinpark hoeft niet te worden toegelicht. Ook in ons tuinpark zijn
tuinders te vinden die het houden van bijen tot hun hobby (willen) maken.
Het bestuur wil daarom in de najaars-ALV dit onderwerp aan de leden voorleggen.
Welke voorwaarden moeten gesteld worden aan het plaatsen van bijenkorven in
ons tuinpark ?
Het bestuur wil de ledenvergadering vragen om randvoorwaarden op te stellen waarbinnen het
mogelijk is om een aantal bijenkorven te plaatsen.
Als de ledenvergadering instemt met dit idee zal het bestuur voor realisatie zorgdragen.

AED
In de nieuwsbrief van augustus 2015 is aangekondigd dat in het tuinpark een AED zal worden
geplaatst.
Het apparaat is inmiddels aangekomen en wordt door een deskundige op de beste plek
opgehangen. Hierbij moet rekening worden gehouden met mogelijke diefstal en toch
bereikbaarheid.
Op dit moment wordt gedacht aan een plek in het damestoilet. Deze plek is met een sleutel
toegankelijk voor leden en schijnt een goede plek te zijn in verband met het voorkomen van
diefstal.
het bestuur is er op gewezen dat schriftelijke informatie over het gebruik van de AED
onvoldoende is.
De Bond organiseert een cursus voor bestuursleden. Zij kunnen op hun beurt weer
voorlichting geven aan tuinders van De Vijf Slagen.

SLOOTONDERHOUD
In september en oktober is het weer tijd om de slootoevers te onderhouden en de sloot uit te
baggeren.
Op zaterdagen kan gereedschap worden geleend om die werkzaamheden uit te voeren.
Tuinders die fysiek moeilijk in staat zijn om specifieke onderdelen van het slootonderhoud uit
te voeren kunnen contact opnemen met Eva Lodewijk (werkbeurten@devijfslagen.nl).
Wellicht kan zij uitkomst bieden in het kader van de werkbeurten.
Begin november zal de tuincommissie controle uitvoeren op de resultaten van het
slootonderhoud.
In het huishoudelijk reglement staat dat een boete van 50 euro kan worden opgelegd bij slecht
onderhoud van de sloot.
Het bestuur overweegt nog steeds om het uitbaggeren van de sloten uit te besteden aan een
professioneel bedrijf. Dat neemt niet weg dat de slootkant nog steeds door de tuinder zelf
moet worden bijgehouden.
Zodra er een baggerplan is zal dit, na goedkeuring van de Bond, aan de ledenvergadering
worden voorgelegd.

VEILIGHEID EN VERZEKERING.
Het bestuur wil iedereen nogmaals op het hart drukken om toch vooral , als laatst
vertrekkende, het hek af te sluiten. Het komt nog voor dat het hek ’s ochtends open staat.
Bovendien worden af en toe mensen in het tuinpark gesignaleerd die zich weer snel uit de
voeten maken als naar het tuinnummer wordt gevraagd.
Wellicht is groente en fruit van De Vijf Slagen voor sommige mensen van buiten een
welkome en goedkope aanvulling op het huishoudboekje.
Een deel van de tuinders heeft weliswaar een verzekering maar deze verzekering dekt alleen
inboedel en opstal van kassen en tuinhuizen. Planten worden door de verzekering niet gedekt.
Het is in ons aller belang om mensen van buiten te laten merken dat er op hen wordt gelet
zonder de gastvrijheid te beschamen.

TUINAARDE
Het bestuur stelt iedereen in de gelegenheid tuinaarde te bestellen.
Daartoe kan via een briefje ( naam, tuinnummer en aantal m3 ) in de brievenbus bij het
clubhuis een verzoek worden gedaan.
De uiterste datum van zo’n schriftelijk verzoek is 31 oktober.
De inschatting is dat de prijs per m3 rond de 15 euro zal liggen.

WERKBEURTEN
Onlangs zijn boetes uitgedeeld aan leden die niet aanwezig zijn geweest tijdens werkbeurten.
De regel is dat per niet gedane werkbeurt een boete van 12,50 euro wordt opgelegd met de
verplichting alsnog de werkbeurt te doen.
Die verplichting is in het verleden opgelegd om te voorkomen dat mensen grif de boete
betalen om van hun werkbeurt af te komen.
Een (lage) boete betalen, toch nog de werkbeurt verrichten en de Bond inschakelen als de
boete niet wordt betaald is zwaar geschut en geeft veel administratieve rompslomp.
Tegelijk zijn er leden die op zaterdag moeilijk beschikbaar zijn, vergeten om af te zeggen en

zelf niet met een alternatief komen of verzuimen voor vervanging te zorgen.
In andere verenigingen bestaat het systeem om werkbeurten af te kopen. Dan vervalt de
verplichting om de werkbeurt alsnog in te halen. En het bestuur kan eventueel mensen inhuren
om klussen betaald te laten uitvoeren.
Moeten we de mogelijkheid geven om werkbeurten af te kopen ? En voor welk bedrag kan
een werkbeurt worden afgekocht ?
Het Bestuur overweegt de wenselijkheid hiervan voor te leggen aan de Algemene
Ledenvergadering.
Intussen wil het bestuur graag van leden weten of ze voorbeelden kennen van goed-werkende
regelingen.

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen worden gestuurd naar bestuur@devijfslagen.nl
Op zaterdag tussen 10 en 12 uur is altijd wel een bestuurslid aanwezig.

