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Van het bestuur en de commissies  

 
Geacht tuinlid,  om te beginnen  helaas enkele zaken van huishoudelijke aard: 

 
Veiligheid 
We hebben meldingen gehad dat er weer gestolen wordt op het complex. Een van 

onze tuinleden liet enige tijd geleden een nieuwe telefoon op tafel in de eigen tuin 
liggen. Het tuinlid ging even iets pakken uit het schuurtje achter in de tuin en zag 

toen dat de telefoon weg was. Er is natuurlijk aangifte gedaan bij de politie.  
 
a)  Laat dus niets onbeheerd op je tuin liggen! Velen laten hun huisje in goed 

vertrouwen even open als ze niet aanwezig zijn. Dit is helaas niet meer mogelijk.  
b) Doe vanaf 20.00 uur het hek altijd op slot! Haal na 20.00 uur bezoek op, doe het 

hek op slot en begeleid ze bij vertrek ook weer naar de uitgang en doe het hek 
weer op slot! Spreek ook anderen erop aan als ze dit niet doen.  
We zijn een openbaar complex, dus tijdens de openingstijden mag iedereen binnen-

komen. Na 20.00 uur is het de verantwoordelijkheid van ons allemaal dat er geen 
onbevoegden op het complex aanwezig zijn.  

c) Wees te allen tijden alert op het complex en neem veiligheidsmaatregelen 
serieus. Er verdwijnen wel meer zaken; ook het stelen van fruit is helaas alweer 
voorgekomen. Overdag kan men rondwandelen en kijken, om ’s avonds laat terug 

te komen en dan het complex met de buit probleemloos weer te verlaten.   
 

Sanitair 
In de maanden april en mei hebben we vier keer een gootsteenverstopping bij de 
watertappunten gehad door groente spoelen, waardoor de gootsteen vol zand en 

aarde kwam te zitten; en twee maal een wc-verstopping van het damestoilet 
vanwege overmatig gebruik van toiletpapier. Ook blijkt het toiletpapier niet aan te 

slepen te zijn.  
 

Ik wil u eraan herinneren dat  het bestuur er niet voor is om dit soort zaken op te 
lossen. Een goed beheer van  het complex zelf en de voorzieningen is ieders 
verantwoordelijkheid, en de (financiële) gevolgen komen voor ieders rekening (en 

om van dat zeurpunt maar eens af te zijn: het watergebruik is de laatste 5 jaar 
constant!). 

 
Bela Baranyo, voorzitter. 
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Algemene Ledenvergadering 1 april 2016 

Van de 104 leden waren er 61 aanwezig, 6 hadden i.v.m. afwezigheid hun stem 
overgedragen. Dus: 67 leden hebben besluiten genomen voor 37 afwezige leden 

(hiervan hadden zich 10 afgemeld zonder stemoverdracht). 27 leden hebben dus op 
geen enkele wijze deelgenomen. Het was een goede en ook korte vergadering. In 

iets meer dan een uur kon de agenda worden afgehandeld, en ook nu weer zijn er 
enkele belangrijke besluiten genomen. Maar toch: 65% van de leden beslist voor 
100%. Dat is niet alleen jammer voor besluitvorming en draagvlak, maar ook voor 

informatieoverdracht. 
 

De concept-notulen, vast te stellen op de algemene ledenvergadering van 18 
november 2017, hangen op het publicatiebord in de hal van het verenigings-
gebouw. Degenen die een e-mailadres hebben opgegeven, hebben die snel na de 

vergadering gekregen.  
 

De belangrijkste besluiten betroffen: 
- Activiteitencommissie: opening van het verenigingsgebouw op de 2e zaterdag van 
de maand tot oktober van 14–16 uur; wat zullen we gaan doen?; 

- Partnerlidmaatschap: behalve een tuinlid zelf kan nu ook zijn of haar partner in 
het bestuur van de vereniging gekozen worden; 

- Projecten 2017: naast de werkbeurten moet er ook dit jaar weer het nodige ge-
beuren. Een intekenlijst hangt op het publicatiebord in de hal. Graag uw aandacht 
hiervoor en inzet voor enkele uren. Uitdrukkelijk werd door het bestuur aange-

geven: een complex als dat van ons onderhouden, dat kan het bestuur niet alleen! 
Behalve deelname aan de werkbeurten moet iedereen toch een handje helpen. 

 
Werkbeurten 1 april en 6 mei 
Op 1 april was er een geweldige opkomst van leden voor de werkbeurt (er waren er 

meer dan op de algemene ledenvergadering daarna!). Twee leden hadden zich 
afgemeld met de afspraak om op 6 mei in te halen. Drie leden waren afwezig en 

met hen zijn afspraken gemaakt om in te halen. Drie andere leden achtten zich niet 
aanspreekbaar om zelf of via degenen die hen op de tuin helpen, deel te nemen 
aan de werkbeurten.  

 
Op 6 mei viel de opkomst wat tegen: vier leden hadden zich afgemeld en er is 

afgesproken in te halen, zes leden hebben zich niet afgemeld/zijn niet verschenen, 
met hen worden afspraken gemaakt om in te halen. Een lid dat zou inhalen is niet 

verschenen, en dat heeft een 'gele kaart': bij de volgende gemiste werkbeurt zon-
der afmelding volgt er een boete van € 50,- en moet de werkbeurt alsnog ingehaald 
worden. De leden die zich niet aanspreekbaar achtten op de werkbeurten, waren er 

uiteraard ook weer niet. 
Maar ook deze keer is er weer goed gewerkt. Helaas kon de compostbak door de 

gemeente niet tijdig worden geleegd, maar enkele leden hebben er toch voor 
gezorgd dat al het tuinafval keurig in de hoogte werd opgestapeld. Verder zijn de 
grasranden langs het hoofdpad weer netjes rechtgetrokken. Iedereen had er zin in 

en het complex lag er weer mooi bij. 
 

Op 3 juni was de opkomst uitstekend, ondanks de hevige regenval. Als bestuur zijn 
we daar heel blij mee! Laten we dit het hele jaar volhouden.  
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Heggen 
Op enkele tuinen zijn leden aan de slag gegaan om de heg aan de voorkant van 

hun tuin op de goede hoogte (1,30 m) te brengen. Waar dat nog niet is gebeurd, 
worden de desbetreffende leden in de komende tijd daarop aangesproken (zie art. 

52, lid 2 van het huishoudelijk reglement). 
 
Extra opening verenigingsgebouw 

Tot september is het verenigingsgebouw dinsdagsmiddags van 13-15 uur open. 
 

Maaibeleid  
Het komend seizoen wordt er langs het hoofdpad niet gemaaid door de gemeente, 
evenals op een deel van het grasveld naast het verenigingsgebouw. Hier zal weer 

een zee van wilde bloemen en planten gaan groeien. Dringend verzoek om de delen 
die zijn afgezet met boomtakken niet te betreden en toezicht te houden op 

kinderen, die de neiging hebben om er dwars doorheen te rennen. 
  
Onderhoud walkanten bij de sloten 

De walkanten worden het komend seizoen gemaaid door de gemeente, maar de 
stukken waar de maaimachines niet kunnen komen, moeten door de leden van 

aanliggende tuinen worden onderhouden – ook al ligt er een pad tussen (zie art. 
48, lid 7 van het huishoudelijk reglement). 
 

Bouwvoorschriften 
Bij de meeste leden is het bekend dat voor aanpassingen van en toevoegingen aan 

de tuinhuisjes de plannen ingediend moeten worden bij de bouwcommissie. Deze 
procedure geldt echter ook voor andere vaste toevoegingen aan de tuin. De voor-
schriften zijn te verkrijgen bij het bestuur, indien tuinleden deze niet (meer) in hun 

bezit hebben.  
 

Verslag BHV-herhalingslessen reanimatie  
 
Op 22 april heeft in de kantine een herhalingscursus voor de leden van de BHV 

(bedrijfshulpverlening ) van de tuin plaatsgevonden. Na een rondvraag over even-
tueel voorgekomen incidenten (die hadden zich op ons complex niet voorgedaan), 

konden de aanwezigen hun reanimatietechnieken oefenen op speciale poppen. Er 
kon geoefend worden met het reanimeren van een baby, een kleuter en een 

volwassene. Bij die laatste werd er ook geoefend met een speciale oefen-AED 
(automatische externe defibrillator).  
 

De AED wordt gebruikt bij een hartstilstand. Er hangt een AED bij de postvakjes bij 
de ingang van de kantine. Hier hangt ook het bord met de daarop aanwezige 

BHV'ers en een plattegrond van het complex. Onze AED is echter ook te gebruiken 
voor mensen zonder ervaring, aangezien het apparaat de hulpverlener door alle 
stappen van het proces heen loodst. Dit, in combinatie met hulp van de meldkamer 

van het noodnummer (112), maakt het mogelijk om zelfs zonder ervaring te re-
animeren, zoals ik zelf heb ondervonden.  
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In geval van nood kunt u zo handelen: 
1. Let op gevaar. U moet uzelf niet in gevaar brengen door anderen te helpen.  

2. Spreek het slachtoffer aan en schud hem of haar voorzichtig om te zien of 
het slachtoffer bij bewustzijn is.  

3. Bel 112 en geef de locatie door en wat er nodig is. In de tijd dat u door-
verbonden wordt met de locale meldkamer, kunt u zien en horen of het 
slachtoffer ademt. Geef dit direct door aan de meldkamer. 

 

 
 
Aansluitend was er een korte presentatie van nieuwe EHBO-producten die goed op 

de tuin gebruikt kunnen worden. Onder de producten werd ook de tekentest om-
schreven. Dit is een snelle en goedkope thuistest voor verwijderde teken, waardoor 

er snel te zien is of een teek een besmetting met de ziekte van Lyme heeft veroor-
zaakt. De test is 98% betrouwbaar, terwijl de uiterlijke kenmerken van een lyme-
besmetting (namelijk een rode kring om de plek waar de teek is verwijderd) niet 

altijd aanwezig zijn. 
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Heeft u ook belangstelling? Kom dan op de volgende cursusbijeenkomst eens 

kijken. U kunt zich hiervoor opgeven bij Greet van de Veeke via de groene 
brievenbus of via atvzonnegaarde@gmail.com. 

 
Esther Uiterlinden 

 
Nieuwe leden   
 

Tuin 26, dhr. F.C. Boekestein 
Tuin 40, dhr. S.J. Smid 

Tuin 42, dhr. K. Chahyd 
Tuin 67, dhr. I.G.A. Tolboom 
Tuin 78, dhr. A.C. Yildiz 

 
Even voorstellen  

 
Iwan Tolbloem is onlangs eigenaar geworden van tuin 67.  We hebben hem de 
gebruikelijke kennismakingsvragen voorgelegd en laten hem graag aan het woord. 

 
Ik ben dus Iwan, 42 jaar en ben op dit moment aan het 

verhuizen naar Mariahoeve.  Ik kom oorspronkelijk van 
de Veluwe, heb ook een lange periode in Utrecht 
gewoond en nu alweer bijna 12 jaar achter de duinen. 

Ik ben loopbaanbegeleider, geef training en voorlichting 
en ben herstelcoach; ik werk graag met mensen in het 

sociale domein.  
 
Ik ben vader van een jonge dochter van 7 jaar en zij 

heeft het goed naar haar zin op de tuin. Voor mijzelf 
geldt dat ik het heerlijk vind om even te 'ontsnappen' 

van alle drukte van de stad en alle bezigheden en 
gewoon even tot rust kan komen door in de tuin te 
werken. Ik ben het tuinieren echt aan het ontdekken; in 

een bepaald opzicht is het werken met planten en ge-
wassen redelijk nieuw voor me, maar voor alles is een begin! Ik vind het ontzettend 

leuk om in de tuin te zijn, letterlijk te zien hoe alles groeit en bloeit en vooral ook 
om met mijn handen bezig te zijn. Ik vind het bijzonder te leren hoe ik dit nu 

allemaal ga doen. Ik heb een behoorlijke plantentuin, maar vind het zeker ook leuk 
om gewassen te verbouwen. Ik maak hier dan ook graag beetje bij beetje ruimte 
voor. Ik heb dus geen voorkeur en kan genieten van allebei. 

 
Naast tuinieren sport ik graag (fitness, fietsen en tennissen), ook lees ik graag en 

ga af en toe naar het theater. Zodra ik klaar ben met verhuizen, ben ik beschikbaar 
om te helpen binnen de vereniging.  
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Verborgen talent 

Zonder enige ervaring in het aanleggen van een 
rotstuin, is dit de maker, Tonnis van tuin nr. 90, 

dan toch maar mooi gelukt. Door alles zelf op te 
zoeken, en er vervolgens aan te beginnen bouwde 

hij dit mooie rotstuintje. Verschillende plantjes en 
tal van stenen maken het tuintje af, evenals twee 
waterloopjes die vrolijk door het geheel slingeren. 

Tonnis mag trots zijn op het eindresultaat! 
Vera 

 
 
Bezoekerstuin 

 
De afgelopen maanden zijn tuinleden druk bezig geweest met het aanleggen van de 

'Bezoekerstuin met terras en speelhoek' (voorheen tuin 105). Ook is er bij de 
ingang van het complex een bordje geplaatst, zodat bezoekers de tuin kunnen 
vinden. Er is een ruim terras waar zowel bezoekers als leden gebruik van kunnen 

maken. Een aantal perken is ingezaaid met gemengde bloemen. Verder hebben 
leden van de Zonnegaarde tegels, planten en zelfs een picknicktafel gedoneerd. 

Laten we er met z'n allen een mooie plek van maken en ervoor zorgen dat 
bezoekers de tuin weten te vinden! 
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Hoe mooi kan het hier zijn? 
 

De redactiecommissie wil in ieder Informandje aandacht besteden aan planten, 

insecten en vogels die op ons complex zijn waargenomen in de periode tussen de 
vorige editie en de nieuwe nieuwsbrief. Heeft u een mooie foto of een bijzondere 

waarneming die u graag met andere leden wilt delen (evt. anoniem), mailt u deze 
dan naar: atvzonnegaarde@gmail.com 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Bijzondere bloeier 

Deze yucca bloeit eens in de vier jaar  

en staat er nu prachtig bij. 

 

 
 
 

 

Activiteitencommissie 

Zonnebloemwedstrijd: er zal een tussenmeting plaatsvinden op zaterdag  
5 augustus; op zaterdag 9 september meten we het eindresultaat.  
 

Kantine-openstelling op 2e zaterdagmiddag: wegens gebrek aan belangstelling 
stoppen we met de maandelijkse open zaterdagmiddagen.  

mailto:atvzonnegaarde@gmail.com
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Door het oog van Vera 

 

 
 
 

 

 

Het volgende Informandje verschijnt begin september 2017. 

Als je een stukje wilt plaatsen, stuur dat dan vóór 1 september naar 

atvzonnegaarde@gmail.com of 

stop een briefje in de brievenbus in de hal van het clubgebouw. 

 
De redactiecommissie: Annemiek van der Horst, Esther Uiterlinden, Gerda Idsinga en Vera. 
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