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Algemeen groen en onderhoud 2017
Als huurder van een volkstuinenpark in
Amsterdam zijn we verplicht om de organisatie
uit te voeren, evenals het terrein en de opstal bij
te houden – dit is de contributie in natura die alle
tuinders moeten leveren, dit noemen we de
“Taken” en “Algemeen Werk”.
Verantwoordelijkheid oppakken

Omdat er zoveel te doen valt, wordt in toenemende
mate van iedere tuinder verwacht om zich heen te
kijken en alert te zijn op werkzaamheden die nog
verricht moeten worden.
Iedere tuinder kan naast de verplichte uren zijn/
haar deel extra werk aandragen en doen, voor een
eerlijke en evenwichtige werkverdeling. Overleg
altijd eerst met bestuur en commissies.
Door iedere bijdrage aan het tuinparkonderhoud
kunnen we de kosten van een volkstuin op Zonnehoek
zo laag mogelijk houden. Voor degenen in de
zaterdagploegen is het motto om de uren op volle
kracht te werken. En bovenal om met elkaar plezier te
behouden. Degenen die deze verplichting door ziekte
of leeftijd niet hebben, weten dat ook hun hoofd,
hart en handen nodig zijn voor ons park. Laten we
Zonnehoek zo betekenis en bestaansrecht geven.
Werkzaamheden

Tot taken en algemeen werk behoort het onder
houden, herstellen en vernieuwen van opstallen,
gereedschap, afscheidingen en nutsvoorzieningen.
Maar ook dat van het openbare groen: oevers,
bosschages, grasvelden, compostplaats, heggen
en paden. Een deel van het werk is voor een
goede uitvoering afhankelijk van het weer en van
specifieke deskundigheid. Daarom zijn bepaalde
personen verantwoordelijk voor grasmaaien,
heggen snoeien, kanten steken, snoeien in
bosschages en divers onderhoudswerk aan opstallen
en machines.
Het is ook van belang de opgedane kennis met
elkaar te delen, of om met de nieuwste inzichten
op natuurlijk tuinieren de werkzaamheden uit te
voeren.

•

Archangelweg 3 1013 zz Amsterdam

SPELREGELS van PLOEGEN & WERKBEURTEN

Het reguliere onderhoudswerk doen we samen op
zaterdagochtenden van 09:00 tot 12:00 uur. Ieder
die geen aparte taak of vrijstelling heeft, werkt
zes keer drie uur in een ploeg van ongeveer tien
personen. Als u deze werkbeurten niet zelf doet,
zijn uw partner of een vaste plaatsvervanger
(bij bestuur bekende hulptuinder) boven 18 jaar,
welkom.

Er zijn vier ploegen met elk een leider. Deze
ploegleiders zijn verantwoordelijk voor het goede
verloop van in totaal 24 zaterdagochtenden
algemeen werk. Per beurt inventariseren zij
vooraf de benodigde werkzaamheden, verdelen en
verklaren het werk en werken zelf ook mee.
Voor de overdracht van werk tussen de ploegen
houden de leiders een logboek bij.
Op last van de milieu-inspectie moeten de
veiligheidsvoorschriften strikt nageleefd worden!!
Iedereen is op tijd aanwezig, inclusief benodigde
kleding en spullen, zodat de ploeg om 9:00 uur aan
de slag kan gaan. Bij slecht weer zijn er aangepaste
werkzaamheden. Rond half elf is er een kwartier
pauze. Na afloop van het werk wordt erop toegezien
dat het gereedschap intact, schoon en scherp in het
werkhok terugkeert. Ieder tekent de werkbeurt af
op de presentielijst.
Dit vormt het bewijs voor gewerkte beurten.
Schema van ploegen en werkbeurten

De indeling van de ploegen en data van zaterdagen
in 2017 staan op een schema.
Als een datum niet schikt, ruilt u met iemand uit
een andere ploeg. Beide ruilers melden dit tijdig
aan hun ploegleiders, zodat zij weten op hoeveel
mensen ze kunnen rekenen. Op de achterzijde
van het werkschema staan telefoonnummers
van iedereen die in een ploeg zit evenals contact
gegevens van de ploegleiders.

Verhindering en Verzuim

Meld uw verhindering van een werkbeurt altijd voor
de start van het werk aan de ploegleider! Een gemiste
werkbeurt wordt ingehaald op een andere dag in
een andere ploeg. Iemand die verhindering voorziet
over langere tijd bespreekt dit met de ploegleider. In
onderling overleg wordt gezocht naar tijdelijke invulling
met alternatief werk.
Op iedereen in de zaterdagploegen wordt een beroep
gedaan om alle zes beurten in dit seizoen te werken.
Al dan niet met ruilen of plaatsvervanging. Als dit niet
VASTE TAKEN

Er zijn ook tuinders die hun bijdrage leveren in de vorm
van een Taak.
De taakinvulling op Zonnehoek is te vinden bij: bestuur,
inkoop, bijenvolk, heggenscheren, maaien,

Taak
Bouwtaxatie + Schouw Team Tuinhuizen
Snoeien, onderhoud bosschages, heggen en takkenwallen
Kanten knippen

lukt, ligt het initiatief bij u om een oplossing aan te
dragen waardoor uw inbreng voor het park niet verloren
gaat.
Er wordt géén inhaaldag voor verzuimde werkbeurten
georganiseerd.
(Per gemiste werkbeurt is een boete vastgesteld op € 35,00 plus
€ 7,50 administratiekosten.)

snoeien, takkenwalonderhoud, graskantenknippen, en
reparaties van opstal (clubhuis, toiletten, lattenloods,
werkhok), septictank, vlag hijsen, hek en machines.

Tuinnummer
59
24
10
32
6
68

Onderhoudsploeg

37

Onderhoud toiletten en septictank

37
32

Maaiploeg

64
66 (reserve)
33

Heggensnoei en onderhoud scharen

38
57

Bijenvolk
Schouw team tuinen
Tuintaxatie
Groenoverleg
Arbo-coördinator

17
9
66
8
66
32
51
66

HEGGEN

Het team dat de heggen scheert in juni en
september, aan buiten- en bovenzijde, rekent erop
dat zij ‘vrij’ kunnen werken aan de heggen.
De binnenzijde van de heggen moeten tuinders
zelf knippen, evenals het onkruid in de heg

verwijderen. Als elke tuinder direct na het scheren
de geschoren blaadjes en takjes op de eigen tuin
deponeert voor compostering, dan geeft dat aan
Zonnehoek een welverzorgde entree!!

Taak grindpad anders dan bij eigen tuin

Tuinnummer

Pad vanaf tuin 8 langs tuin 7 tot bossage

8

Pad kopse kanten tuin 47 en 48

46

Pad tuinbreedte tuin 5 doorlopend tot graskant sloot

25

Een overeengekomen deel langs tuinen 22 en 23

23

Alles rondom de toekomstboom, in gezamenlijkheid:

4, 22, 24

Grindpadonderhoud rondom de entree en op het talud wordt tijdens het algemeen werk gedaan.
De tuinpaden zijn ons visitekaartje: houd ze altijd netjes en onkruidvrij .
padplicht

Iedere tuinder dient het grindpad bij zijn/haar
eigen tuin regelmatig schoon te houden van
onkruid, takken en bladeren.
Tuinders, die geen grindpad bij hun eigen tuin
hebben, onderhouden een grindpad op een andere

plek. Als een deel van het grindpadonderhoud
door het algemeen werk (incidenteel) wordt
overgenomen, kan een tuinder daar geen
gewoonten-rechten aan ontlenen.

Ploegen en werkbeurten 2017
Ploeg A

Tuinnummer

A
Ploeg B

Ploeg C

Ploeg D

2
4
7
8
14
35
39
44
47
48
65

D

Tijden:
9.00 uur precies: start
10.30 -10.45 uur: pauze
12.00 uur: einde en aftekenen
Leider ploeg A:
Martin Ex
Werkdata en -tijden

3
11
17
20
26
43
46
49
52
54
63

Data:
11 maart, 8 april, 20 mei, 26 augustus, 9 september en
14 oktober
NB: indien datum niet schikt dan ruilen!
Tijden:
9.00 uur precies: start
10.30-10.45 uur: pauze
12.00 uur: einde en aftekenen
Leider ploeg B:
Jean-Marie Ceccaldi

67
Tuinnummer

C

Data:
4 maart, 1 april, 13 mei, 1 juli, 12 augustus
en 7 oktober
NB: indien datum niet schikt dan ruilen!

69
Tuinnummer

B

Werkdata en -tijden

12
19
24
31
34
36
40
45
50
56
58
Tuinnummer
5
16
21
25
27
29
42
53
55
61
62

Bestuurscontactpersoon: Jan Steenhagen

Werkdata en -tijden
Data:
18 maart, 22 april, 10 juni, 15 juli, 23 september en
21 oktober
NB: indien datum niet schikt dan ruilen!
Tijden:
9.00 uur precies: start
10.30-10.45 uur: pauze
12.00 uur: einde en aftekenen
Leider ploeg C:
Marian van Keuk
Werkdata en -tijden
Data:
25 maart, 6 mei, 24 juni, 29 juli, 30 september en
28 oktober
NB: indien datum niet schikt dan ruilen!
Tijden:
9.00 uur precies: start
10.30-10.45 uur: pauze
12.00 uur: einde en aftekenen
Leider ploeg D:
Tineke Groot

