
Nieuwsbrief 
Informatie van het bestuur.                                        Herfst 2022 

-ALV.  Op zaterdagmiddag 26 november 2022 houden we onze najaar-ALV in het clubhuis. De vergadering 
begint om 15.00 uur. Op de agenda staan onder meer de begroting 2023, verkiezing bestuursleden,  
energieverbruik, verkeersplan Sloterweg, enquête clubhuis, introductie verplichte klussenlijst, stempun-
ten Bondsvergadering 10 december.  
De stukken met onze toelichting worden twee weken van tevoren digitaal verstuurd naar alle leden. Wie 
geen e-mail heeft (of wil geven) kan de stukken vinden op het  
besloten deel van onze website.   
 

-Baggeren. Elk tuinlid is verplicht om vóór 1 november de sloot grenzend aan de eigen tuin te baggeren. 
In het schuurtje vooraan op het Lidy Beemsterpleintje staan baggerbeugels te leen, zet ze na gebruik weer 
terug. In de bijlage bij deze nieuwsbrief worden de richtlijnen precies uitgelegd.  

-Watermeterstand. Oproep voor alle leden om de eigen watermeterstand door te geven vóór zaterdag 12 
november.  

Je kunt de stand (zie rode kaders op de afbeelding hiernaast) door-
geven op een briefje in de brievenbus van bouw- en waterstaat-
commissie aan het bestuurshuis, graag met naam, tuinnummer en 
datum. 

-Hulp gezocht. Voor de baggercontrole heeft de Waterstaatcom-
missie hulp nodig van vrijwilligers. Het is de bedoeling om op maan-
dag 7 november met een grote ploeg de ronde over EH te maken. Help je mee? Meld je aan bij Piet en 
Jeroen via waterstaatcommissie@tuinparkeigenhof.nl 
 
-Winterbewoning. Er zijn dit jaar drie tuinleden die winterbewoning hebben aangevraagd. Zij voldoen aan 
alle voorwaarden en de Bond heeft de winterbewoning daarom toegekend aan Yawed (tuin 19), Dynno 
(tuin 111) en Xander (tuin 151). Zij staan in nauw contact met het bestuur en zullen hopelijk zorgen voor 
meer veiligheid op het park tijdens de winter. Voor andere tuinleden is overnachten op de tuin tot 1 april 
2023 niet toegestaan. 
 
-Het mag niet. Wij hebben de afgelopen periode een aantal overtredingen geconstateerd waarvoor we 
toch weer even jullie aandacht vragen. Het kappen van bomen zonder gemeentelijke kapvergunning 
wordt beschouwd als illegaal, ook als je zelf vindt dat de boom ziek of dood is. Vraag de Tuincommissie 
om raad. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddel roundup is op EH niet toegestaan. Het is in strijd met de 
uitgangspunten van een natuurvriendelijk tuinpark en EH wil het nationaal keurmerk (met 4 stippen) graag 
behouden.  
 
-Laden en lossen. Je mag laden en lossen op de oprit van EH (tot aan het hek) maar het is niet toegestaan 
je auto onbeheerd achter te laten, ook niet voor 5 minuten. Het is voor leden niet toegestaan voorbij het 
hek te rijden om te laden of lossen, ook niet als het hek toevallig open staat.  
 
-Bomen voor Amsterdam. Ook dit jaar houdt de stad de actie Bomen voor Amsterdam. Er worden op za-
terdag 26 november 3000 boompjes gratis weggegeven. Nu ga je die dag toch al naar EH voor de ALV dus 
dat komt handig uit. Kijk op https://bomenvooramsterdam.org/  om je aan te melden voor een boompje. 
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