Activiteitenprogramma 2016.
Zo 4 januari: Nieuwjaarsreceptie
Wo 17 februari: Introductieavond voor nieuwe leden
Za 20 februari: Zaden ophalen en snert eten
Wo 9 maart: ALV (Algemene Leden Vergadering)
Za 12 maart: Uien en pootaardappels ophalen
Za 12 maart: Dag vd BTV (i.s.m. NL/Doet) parkopruimdag
Za 19 maart: Paasbingo (door klaverjasclub Het Verwend Stuk)
Zo 17 april: 7e Bloesemfietstocht en barbecue
Za 7 mei: IJsheiligenmarkt, rond de Schuur en de Romeinse tuin
Za 14 mei: Kleine IJsheiligenmarkt
Za 11 juni: Rondleiding/Excursie Streekmuseum in Ommeren
Zo 12 juni: Romeinse middag in de Steenen Camer
Zo 4 sept: Steenen Camer Oogstmarkt
Za 24 sept: Buurtbarbecue (i.s.m. Burendag Oranjefonds)
Za 15 okt: Dag van de Arnhemse Geschiedenis (Romeinse Tuin)
Za 5 nov: Najaar-tuinopruimdag
Zo 11 dec: Kerstmarkt in stijl Charles Dickens
Za 17 dec: Kerstbingo (door klaverjasclub Het Verwend Stuk)

Introductieboekje
Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld
uitgave 2016

Bij Annelies Sanders kunt u terecht om kramen te reserveren voor onze
markten.
Tel: 06-34366285 of per mail: sanders59a@gmail.com
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Contact informatie
Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld
Verenigingsgebouw “de Schuur”
Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem
Telefoon: 026-3814187
Openstelling: iedere zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
www:: www.btv-elderveld.nl
e-mail: voorzitter@btv-elderveld.nl
IBAN: NL51 INGB 0003 5861 62

DISCLAIMER
BTV Elderveld garandeert niet de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van dit
introductieboekje. Aan de inhoud van dit introductieboekje kunnen geen rechten worden
ontleend.
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Overige BTV projecten

Inhoudsopgave

Parktuin
Vanaf 2014 hebben we een “Parktuin-project”, gesponsoord
door de Rijnloge18 (Odd Fellows). Met vrijwilligers hebben we een
speciale tuin ingericht waarvan de oogst tweemaal per jaar wordt
gebruikt voor een buffetmiddag voor voedselbankgebruikers.

Romeinse Tuin “de Steenen Camer”
Samen met buurtbewoners en stichting Boomgaard de Steenen
Camer hebben we in 2015 een publieke Romeinse tuin ingericht.
In deze tuin staan gewassen die alhier 1950 jaar geleden ook
groeiden en door de Bataafse bevolking werden gekweekt als
voedsel voor de Romeinse bewoners van Castra Hercules in
Meinerswijk.

Kindertuintjes
Sinds 2013 hebben we de beschikking over kindertuintjes voor de
groepen 6, 7 en 8 van basisscholen in Elderveld.

Seniorentuintjes en starterstuintjes
Sinds 2012 zijn er tuinen van 50-75 m2 beschikbaar voor tuinders
die kleiner willen tuinieren of voor nieuwe tuinleden die op een
kleine tuin willen starten. Aan het eind van een tuinseizoen
mogen tuinleden met voorrang overstappen naar een grotere
tuin.

Boomgaard de Steenen Camer
Sinds 2013 beheert de zelfstandige “Stichting Boomgaard De
Steenen Camer” het 2,5 hectare grote veld aan de westkant van
het Hannesstraatje. Hier staan, onder andere, 200 hoogstam
fruitbomendie door buurtbewoners geadopteerd zijn die zelf niet
de ruimte hebben om een boom aan te planten, maar wél eigen
fruit
wil
plukken.
De
stichting
organiseert
speciale
activiteiten/werkdagen voor o.a. het planten, de bemesting en de
snoei van de bomen.
Meer informatie vindt u op www.boomgaarddesteenencamer.nl
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Verenigingsblad “de Biologica”

Welkomstwoord van de voorzitter
Welkom bij BTV Elderveld, voluit de Biologische Tuinbouw
Vereniging Elderveld. De BTV is veel meer dan alleen een
tuinvereniging, het is een vereniging van actieve tuinleden en
vrijwilligers die de natuur, biologisch tuinieren en het milieu een
belangrijke plaats geven in het leven. Ook hebben we een
clubhuis, een rijksmonument, waar we zeer trots op zijn, waarin
en omheen we veel activiteiten organiseren.

De Biologica verschijnt 4 maal per jaar, en bevat allerlei nuttige
tips, weetjes en het laatste verenigingsnieuws.
U kunt ook adverteren in de Biologica. Jaartarieven voor een
advertentie in de Biologica (oplage gedrukt 4x250 stuks + online)
zijn:
 Advertentie op een hele pagina € 110,00
 Advertentie op een halve pagina € 65,00
 Advertentie op een kwart pagina € 37,50

Digitale nieuwsbrief
Biologisch tuinieren heeft een aantal belangrijke elementen; zo
ziet de biologische tuinder af van het gebruik van onnatuurlijke
bestrijdingsmiddelen of vergif. Hij/zij hanteert wisselteelt en
gebruikt compost in plaats van kunstmest.
Sociale betrokkenheid heeft een belangrijke plaats in onze
vereniging. Dit leidt jaarlijks tot vele groepsactiviteiten en
evenementen, zoals de bloesemfietstocht, opruimdagen, de
voorjaarsmarkt, excursie, oogstmarkt en kerstmarkt.
Ook hebben we nu twee gemeenschapstuinen, de Parktuin en de
Romeinse tuin, waarin we samen voor een goed doel werken.

In aanvulling op de Biologica brengt de vereniging -onregelmatigeen digitale nieuwsbrief uit met aankondigingen. Deze nieuwsbrief
wordt verstuurd aan alle leden.

Website www.btv-elderveld.nl
Op onze website is het laatste verenigingsnieuws te vinden en
staan de belangrijkste activiteiten en evenementen aangekondigd.
Daarnaast vindt u hier contactinformatie, de digitale Biologica,
een fotoarchief en interessante links over biologisch tuinieren.

Maria Thun's zaai- en werkagenda
Namens het bestuur heet ik u van harte welkom in de gelederen
van de BTV Elderveld. Wilt u onder het genot van een kopje koffie
een praatje maken met medetuinders? Het verenigingsgebouw
“de Schuur” is elke zaterdagochtend geopend van 10 tot 12 uur.
Ook voor vragen en opmerkingen kunt u daar terecht. Kom
regelmatig langs, dan blijft u op de hoogte van het laatste
verenigingsnieuws! In de winkel in het verenigingsgebouw zijn
altijd aanbiedingen van zaden, plantjes en meer.
Met dit boekje willen we u meer inzicht geven in het reilen en
zeilen van onze tuinbouwvereniging. Via ons clubblad (4x p/jr) de
Biologica, de website www.btv-elderveld.nl en via nieuwsbrieven
houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Deze wordt in boekvorm uitgegeven door uitgeverij Christofoor en
is te bestellen via hun website: www.christofoor.nl
BTV-tuinlid Edith van Eijck maakt jaarlijks met toestemming van
uitgeverij Christofoor een versimpelde weergave van de gegevens
uit deze zaaikalender. Vroeger stond deze ook in de Biologica, nu
vindt u deze steeds voor de komende 2 maanden op onze website
www.btv-elderveld.nl of als meeneemflyer in de BTV-winkel.

Kopij
Als u een eigen bijdrage heeft voor website, Biologica of een
nieuwsbrief dan kunt u deze kopij inleveren bij voorzitter@btvelderveld.nl

Ik wens u veel leesplezier.
Fred van der Stap
Voorzitter BTV Elderveld
Februari 2016
4

Introductieboekje 2016

BTV Elderveld

17

Introductieboekje 2016

BTV Elderveld

Maximale afmetingen: 2,00 cm x 80 cm x 70 cm
Tunnel: bestemming: zaaien en opkweken van planten
Max. grondoppervlakte 8m2, max. hoogte: 2,25 m
materiaal: doorzichtig (plastic)folie, gespannen om een buizenframe.
Dit is een niet-permanente constructie = tijdelijke tunnelkas.
De plaats van het bouwwerk in de tuin wordt in overleg met het
bestuur bepaald. De gemeente heeft verordend dat de afstand
van een bouwwerk tot de gemeentegrens minimaal 50 cm is.
De tuinder gebruikt voor het bouwwerk deugdelijke materialen die
voldoen aan de algemeen geldende normen voor een nette, goed
uitziende tuin.
Aan het einde van het seizoen (1 november) dient men alle
tijdelijk (tunnel-)kasjes op te ruimen, klaar voor het volgende
seizoen (1 april). Indien u niet tijdig uw tijdelijke kasje opruimt,
krijgt u eenmalig een waarschuwing, hierna wordt deze door de
TAC of het bestuur opgeruimd.

Houden van bijen
Voor het plaatsen van een bijenvolk op het terrein van de BTVElderveld is vooraf schriftelijke toestemming nodig van het
bestuur van de BTV-Elderveld via de TAC.

Puntstukken en gebruik mechanische waterpompen
Leden kunnen een privépomp laten plaatsen op hun tuin. Hieraan
zijn hoge kosten verbonden. Een vergunning daartoe moet vooraf
worden ingediend bij het bestuur. Bij opzegging lidmaatschap
vervalt de waterpomp en/of het puntstuk aan de vereniging.
Het is leden van de BTV die een mechanische pomp (elektrisch of
aangedreven met benzinemotor) en/of een aggregaat bezitten,
toegestaan deze te gebruiken binnen bepaalde tijden. Dit om
overlast voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken
Mechanische waterpompen mogen alléén worden gebruikt:
ma t/m za: van 9.30 tot 12.30 u.
ma t/m vr: van 17.00 tot 19.00 u.
Op zaterdagmiddag en op zondag is gebruik van mechanische
pompen absoluut verboden!

Communicatie
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Bestuur en contactpersonen 2016
Voorzitter: Fred van der Stap
voorzitter@btv-elderveld.nl
0481-350466
Vice voorzitter: Joost Vlaming
joost@vlaming.info
06-45434440
Secretaris: Ferdi Betz
secretaris@btv-elderveld.nl
026-4461019
Penningmeester: Leo Derksen
penningmeester@btv-elderveld.nl
026-3640709
2e penningmeester, uitgifte tuinen/TAC: Ton Thijssen
leden@btv-elderveld.nl
026-3812812
Bestuurslid en inkoop/winkel: Bert van Zeist
inkoop@btv-elderveld.nl
026-3810056
Bestuurslid/activiteitencommissie: Annelies Sanders
sanders59a@gmail.com
06-34366285
Kwekerij en PR: Fred van der Stap
voorzitter@btv-elderveld.nl
Ontwerp en illustraties Biologica: Kyrr Vliegen
kyrr.vliegen@gmail.com
Redactie Biologica: Fred van der Stap en Charlotte Bakker
voorzitter@btv-elderveld.nl , charlottebakker@gmail.com
Webmaster: Joost Vlaming
webmaster@btv-elderveld.nl
DOC planning zaalgebruik: Ans Scharrenberg
ans_scharrenberg@hotmail.com
026-3813381
DOC barbeheer: Dik Jansen en Peter Scharrenberg
p.scharrenberg@telfort.nl
DOC beheer/onderhoud: Dik Jansen en Frans Boumans
f.bouwmans32@upcmail.nl
TAC ledenadministratie: Hans Knelissen en Ton Thijssen
leden@btv-elderveld.nl
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De Vereniging

Afvoer aardappel-, tomaten- en koolresten

Een aantal enthousiaste inwoners van de Arnhemse wijk Elderveld
heeft op 13 juni 1975 de Biologische Tuinbouw Vereniging
Elderveld opgericht. De omvang van het tuincomplex beslaat
tegenwoordig 2,7 hectare.
Dit complex, dat een onderdeel vormt van het openbare wijkpark
“de Steenen Camer”, is opgedeeld in 220 volkstuintjes die in
oppervlakte variëren van 50 tot 300 m2.
Het doel van de BTV Elderveld is de bevordering van het kweken
van groenten, bloemen en andere gewassen door de leden,
zonder dat zij daarbij gebruik maken van langs chemische weg
vervaardigde, onnatuurlijke meststoffen (kunstmest), insectenen/of onkruidbestrijdingsmiddelen en/of rioolslib.
De vereniging wil dit doel bereiken door activiteiten te
organiseren om de samenwerking en het gemeenschapsgevoel
tussen haar leden te creëren en te vergroten. Daarnaast
organiseert de BTV Elderveld activiteiten die de kennis over het
biologisch tuinieren, zowel onder leden als niet-leden, vergroten.

Loof van nachtschade-achtige planten (aardappelen en
tomaten) mag nooit op de eigen composthoop worden verwerkt.
Aardappel- en tomatenloof kan de gevreesde ziekte Fytoftora
over het hele complex verspreiden. Dit moet voorkomen worden.
In de verenigingswinkel zijn gratis grote blauwe plastic zakken af
te halen. Hierin kunt u het loof verzamelen om deze vervolgens
zelf af te voeren (thuis in de grijze afvalcontainer). Kweken van
tomaten in de open lucht is ook niet toegestaan i.v.m. de
Fytoftora. Men dient daarvoor een afdak of tunnel te maken.

BTV Elderveld bestaat, naast
commissies en werkgroepen.

het

bestuur,

uit

een

aantal

Bestuur en algemene ledenvergadering (ALV)
Het bestuur van BTV Elderveld bestaat uit tenminste 5 personen,
die door de algemene ledenvergadering (ALV) worden gekozen.
Jaarlijks wordt in het voorjaar de ALV gehouden en u ontvangt
hiervoor tijdig een uitnodiging. De statuten en huishoudelijkreglement kunt u nalezen op onze website www.btv-elderveld.nl

Tuin Advies Commissie (TAC)
De Tuin Advies Commissie regelt de inschrijving op de wachtlijst,
regelt de toewijzing van tuinen en geeft tuinadvies. De TAC
draagt zorg voor de vrijgekomen tuinen en de uitgifte hiervan aan
wachtlijstleden. Het TAC-lid toont het nieuwe lid de vrije tuinen
waaruit men kan kiezen. Ook vertelt het TAC-lid wat er zoal komt
kijken bij het onderhoud van een groentetuin.
De TAC geeft ook informatie over het gereedschap dat de BTV
voor gebruik beschikbaar stelt, geeft advies over biologische
tuinzaken, over het hout-, glas-, tegeldepot etc. etc.
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Ook de besmetting van de grond door knolvoet moet worden
voorkomen. De tuinder mag de wortels van koolplanten nooit
op de eigen composthoop verwerken. De wortels van koolplanten
worden op dezelfde manier afgevoerd als het aardappel- en
tomatenloof: door de tuinder zelf in een vuilniszak.

Regels voor plaatsing bouwwerken
Het is leden toegestaan om een kas, tunneltje, platte bak, dugout
of kist op hun tuin te plaatsen. Om een wildgroei van bouwwerken
te voorkomen is
de plaatsing
echter gebonden
aan
(gemeentelijke) regels.
Door middel van een ‘vergunningsformulier bouwwerk’ vraagt de
tuinder schriftelijk toestemming aan het verenigingsbestuur voor
de plaatsing van een bouwwerk. De tuinder voegt bij het verzoek
een tekening van het bouwwerk, samen met een lijst van
materialen die gebruikt gaan worden. Slechts met schriftelijke
toestemming van het bestuur is het aan de tuinder toegestaan om
een bouwwerk op de tuin te plaatsen. De tuinder dient er
rekening mee te houden dat de grootte van het bouwwerk niet
meer dan tien procent van het tuinoppervlak mag beslaan.
Per tuin mogen er niet meer dan twee bouwwerken staan.
Voor de onderstaande bouwwerken heeft het bestuur de volgende
voorschriften opgesteld:
(Broei)kas: bestemming: zaaien en opkweken van planten
Max. grondoppervlakte 6 m2, max. hoogte: 2,25 m
Schuur/hut: niet toegestaan!
Dugout: bestemming: opslag van tuingereedschap en schuilplek.
Max. grondoppervlakte 2 m2, max. hoogte: 1,80 m
Kist: bestemming: opbergen van tuingereedschap
15
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Voorschriften en regels
Binnen de vereniging gelden een aantal voorschriften en regels, te
veel om ze hier allemaal te beschrijven. U kunt deze teruglezen in
onze Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) met bijlagen,
zie hiervoor onze website www.btv-elderveld.nl

Wisselteelt / teeltplan (ABCD-indeling)
Om besmetting en uitputting van de grond te voorkomen dient
men de wisselteelt toe te passen. Op onze site en in de Biologica
kunt u zien in welk vak u dat jaar aardappels mag planten.
Van overheidswege is de BTV verplicht hierop te controleren, dat
doen we in juni. Bij overtreding heeft de vereniging het rechts cq
de plicht de planten per direct te verwijderen.
Elk tuinlid is verplicht zijn tuin in vier vakken op te delen -de
vakken A, B, C en D- en hiervoor een teeltplan in te vullen. Dit
formulier is bij de TAC of in de winkel op te halen en bevat
invulinstructies.
Ingeleverde formulieren worden gearchiveerd en in de toekomst
beschikbaar gesteld aan de nieuwe tuinder van betreffende tuin.

Mestbeleid
Vanuit de principes van het biologisch tuinieren is het gebruik van
chemische middelen en kunstmest op de tuinen niet toegestaan.
De vereniging biedt de tuinder een goed alternatief aan.
In de BTV-winkel kan verse paardenmest of champost besteld
worden. Hier zijn ook vele soorten geaccepteerde meststoffen te
koop (in korrelvorm) zoals Culterra, koemestkorrels, Patentkali,
kalkkorrel/Dologran, fossiele zeewierkalk, Guano, Luzerne korrels,
Lavagrid, Lavameel en Bentoniet.

De tuinder voert alle soorten afval van zijn tuin zelf af. Een lid dat
(tuin)afval stort op de voormalige mestplaats, de parkeerplaats of
in het openbaar plantsoen, bij het verenigingsgebouw of de
kapschuur, kan onmiddellijk geschorst worden. De kosten van
procedure of opruimingskosten zullen door het bestuur op het
geschorste lid worden verhaald.

Introductieboekje 2016

Activiteitencommissie
De Activiteiten commissie draagt zorg voor het uitgebreide
jaarprogramma en organiseert diverse markten en andere
activiteiten in en rond clubhuis de Schuur. Wij kunnen op deze
momenten altijd vrijwilligers gebruiken.

Beheer- en onderhoudscommissie (DOC)
De DOC (De Ondersteuning Commissie) is verantwoordelijk voor
het onderhoud en schoonmaak van het verenigingsgebouw en
beheert de kantine, de bar, de toiletten en de keuken.
Deze commissie levert ook de vrijwilligers die nodig zijn om elk
evenement van de vereniging daadwerkelijk mogelijk te maken.

Biologische plantjeskwekerij

Afvoer van tuinafval

14

De TAC beschikt over standaardformulieren voor acceptatie van
een tuin, wijziging, opzegging, bouwvergunningen en teeltplan.
In alle gevallen dient u samen met iemand van de TAC zo’n
formulier in te vullen en te ondertekenen. Doorgaans is een brief
of een emailverzoek onvoldoende om alles goed af te stemmen.
De TAC verzorgt ook periodieke tuincontroles en maakt namens
het bestuur twee keer per jaar (in maart en september) een
controleronde over het tuincomplex. Tijdens deze tuincontrole
wordt beoordeeld of de tuinen op de juiste wijze worden
onderhouden en of er niet onnodig veel afval op de tuinen ligt.
Ook controleren zij of de leden geen illegale bouwwerken op de
tuinen hebben geplaatst. De leden mogen zonder goedkeuring
van het bestuur namelijk geen grote bouwwerken plaatsen op hun
tuin.
Bij geconstateerde ongeregeldheden wordt de procedure gevolgd
zoals vermeld in bijlage C van ons Huishoudelijk-Reglement (zie
website).

BTV Elderveld

De BTV heeft de beschikking over een tweetal grote tunnelkassen.
Hierin worden door onze vrijwilligers, geheel biologisch, groentebloemen- kruidenplantjes gezaaid en opgekweekt voor verkoop in
onze verenigingswinkel. Ook kweken we zachtfruit struikjes en
aardbeiplanten.
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BTV verenigingswinkel
De verenigingswinkel is ondergebracht in het verenigingsgebouw
en geopend op zaterdagochtend van 10 tot 12 uur. Leden kunnen
hier zaai- en pootgoed en biologische meststoffen (zoals
mestkorrels, kali, kalk etc.) bestellen.
Van maart tot en met oktober kunnen de leden plantjes, zaden en
biologische meststoffen, tonkinstokken, zaai- en potgrond kopen
tegen aantrekkelijke prijzen. Ook voor informatie over het
houtdepot, glasdepot en tegeldepot en voor bestellen van verse
koemest/paardenmest of champost (grondverbeteraar) kan men
terecht bij de winkel-vrijwilligers. Men dient de champost zelf van
de mestplaats naar de tuin te vervoeren (per kruiwagen).

Verenigingsgebouw De Schuur, een rijksmonument
De BTV Elderveld beschikt over een eigen verenigingsgebouw dat
gelegen is op het tuincomplex (Hannesstraatje 2a te Arnhem).
Het verenigingsgebouw heet “De Schuur” en is iedere
zaterdagochtend geopend van 10 tot 12 uur. Het herbergt een
kantine met bar en keuken, de verenigingswinkel en een kleine
werkplaats. Ook vindt u hier toiletten. Op zaterdagen tijdens de
zomervakantie is het verenigingsgebouw gewoon geopend.

u zelf aangeven op welk moment u beschikbaar bent en vooral
hoe. Naast de twee algemene “werkdagen” hebben we ook
diverse leuke activiteiten gepland waarbij we uw hulp heel goed
kunnen gebruiken, ook hiervoor kunt u zich aanmelden.

Tuin-opruimdagen
In het voorjaar en het najaar is er een BTV opruimdag. Op deze
speciale werkdagen wordt er gezamenlijke klussen uitgevoerd.
Soms is er gelegenheid om bepaalde afvalmaterialen af te voeren
naar een gehuurde afvalcontainer. U ontvangt daarover vooraf
instructies in een nieuwsbrief.
U kunt als vrijwilliger meedoen aan deze werkdagen. Na afloop is
er snert of zuurkoolstamppot voor de harde werkers.
Dit is niet alleen nuttig, maar tevens een gezellige manier om
onze vereniging en vrijwilligers te leren kennen, meld u dus aan!

Officiële omschrijving van Monumentenzorg:
Boerderij "De Steenen Camer". Grote hoeve van het Betuwse Thuistype, gedateerd 1848 in de sluitsteen van de inrijpoort van
de stal. Gepleisterd woongedeelte met vensters, voorzien van
zesruitsschuiframen en deur met bovenlicht, waarin gietijzeren
levensboom.
Links
onderkelderd.
Rieten
schilddak
met
hoekschoorstenen. In de woonkamer een geprofileerde houten
bordenlijst. Stal onder rieten wolfdak met getoogde poort,
zijpoortjes en venstertjes. De boerderij wordt aan de oostzijde
geflankeerd door een grote schuur met door riet en pannen
gedekt wolfdak, gedateerd 1836 en aan de westzijde door een
dergelijke schuur, gedateerd 1855. Op het erf een houten
wagenloods onder pannen zadeldak met versierde makelaar.

BTV Elderveld is eigenaar van de schuur aan de oostzijde
(bouwjaar 1836) en daar zijn we trots op. Zie ook het officiële
ANWB Rijksmonument-bordje.
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De beheerders van de bibliotheekcollectie (winkelpersoneel) zijn
elke zaterdagmorgen tussen 10 uur en 12 uur aanwezig in de
winkel/kantine van het verenigingsgebouw om u te helpen.

Lidmaatschap
Tarieven BTV Elderveld 2016
De contributie en overige tarieven van het lidmaatschap zijn op
voordracht van het bestuur door de ALV vastgesteld op:
 Contributie tuinleden en donateurs
€ 25,00
 Contributie wachtlijstleden
€ 25,00
 Inschrijfkosten (eenmalig)
€ 10,00
 Administratiekosten € 5,00 bij in gebreke blijven betaling
 Tuinhuur per vierkante meter
€ 0,25
 Tuinonderhoud per vierkante meter
€ 0,05
 Borg éénmalig en afhankelijk van het tuinoppervlak:
o 50-99 m2 :
€ 50,00
o 100-149 m2 :
€ 75,00
o groter dan 149 m2:
€ 100,00
dit bedrag wordt ingelegd in het BTV-schoontuinfonds.

Beëindigen van het lidmaatschap
Als een tuinlid zijn/haar lidmaatschap van de BTV wil beëindigen,
moet hij/zij dit schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur of
TAC. Samen met de TAC vult u een standaard opzegformulieren
in en maakt u afspraken over schoonmaken en opleveringsdatum.
Na de controle op schone oplevering wordt de uitstaande borg in
het schoontuinfonds uitbetaald. Bij niet schone oplevering wordt
de borg ingehouden en in het uiterste geval worden extra kosten
van schoonmaken op het desbetreffende tuinlid verhaald.

Aanmelding vrijwilliger voor werkzaamheden.
Binnen de BTV zijn veel vaste vrijwilligers actief die onder andere
activiteiten organiseren voor de vereniging en haar leden. Maar
omdat meer handen het werk nog lichter maken is de BTV altijd
op zoek naar nieuwe vaste vrijwilligers.
Elk lid is conform huishoudelijk reglement verplicht per jaar
minimaal 3 uur aan vrijwilligerswerk te besteden. Er is vrijstelling
voor leden van 75 jaar en ouder. Bij het Kerstnummer van de
Biologica ontvangt u jaarlijks een aanmeldingsformulier. Zo kunt
12
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Kantine en zaalverhuur
Belangrijk onderdeel van het verenigingsgebouw is de kantine.
Hier wordt op zaterdagochtend gratis koffie en thee geschonken,
iedereen is welkom, lid of geen lid.
De zaal van het verenigingsgebouw ‘De Schuur” is voor leden en
organisaties ook te huur.
Voor vragen over de beschikbaarheid en huur kunt u terecht bij
Ans Scharrenberg (ans_scharrenberg@hotmail.com)

Medegebruikers van de Schuur
Om de exploitatie van ons verenigingsgebouw sluitend te krijgen
is deze op een bepaalde dagdelen gereserveerd voor vaste
gebruikers.
Tijdens het gebruik door deze groepen is het clubgebouw niet vrij
toegankelijk voor bestuur, vrijwilligers of leden van de BTV.
Overdag wordt dit op de winkeldeur middels affiche aangegeven.





Elke maandagavond: Schaakvereniging “de Toren”
Vrijdagavond om de week: Klaverjasclub “het Verwend Stuk”
Onregelmatig, overdag of ’s avonds: De Zonnebloem
Onregelmatig, overdag van 8-16 uur: Trigion BHV-opleidingen

Tuincomplex en Park
Het complex rondom “De Steenen Camer” is bijzonder. Het is niet
alleen een volkstuincomplex, maar ook een openbaar park. Naast
tuinders wordt het complex dus ook bezocht door wandelaars.
Houd met deze andere bezoekers s.v.p. rekening door niet
onnodig (geluids-)overlast te veroorzaken.
Het onderhoud van het publieke deel van ons tuincomplex wordt
uitgevoerd door zowel eigen vrijwilligers (tijdens opruimdagen)
als ook door vanBijleveldt & Daamen bv.
Zij begeleiden personen die deelnemen aan het traject “Groei
naar werk“. Dit is een initiatief van de Gemeente Arnhem waarbij
personen uit de bijstand klaargestoomd worden voor de stap naar
een betaalde baan. Hierbij doen kandidaten o.l.v. een jobcoach
arbeidsritme en werkervaring in het groen op en kunnen zij
diverse relevante certificaten behalen.
In het park staan verschillende takkenrillen (ook wel ecowallen
genoemd). Dit zijn gestapelde takkenwallen, die met zorg door
vrijwilligers van de vereniging zijn geplaatst. De takkenrillen
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dienen als schuil- en overwinteringsplaats voor insecten en dieren
als muizen, padden, egels, hermelijnen.
Het is niet toegestaan om de takkenrillen te beklimmen. Ook is
het niet toegestaan om takken, struiken en ander snoeihout los
op deze ecowallen te gooien. Om de structuur van de takkenril te
behouden, moet het snoeihout in de bestaande ril worden
gevlochten. Dit doet u door het snoeihout te ontdoen van
zijtakken en vervolgens in de takkenril te steken. Behandel deze
takkenrillen niet als veredelde vuilnisplaats.

Diensten
Waterpompen
Over het tuincomplex staan 40 waterpompen opgesteld die de
leden kunnen gebruiken voor de watervoorziening van hun tuin.
Elk najaar worden de pompen door het pompenteam afgekoppeld,
en opgeslagen voor een onderhoudsbeurt. In het voorjaar worden
de waterpompen weer teruggeplaatst.

Frezen van de tuin
De vrijwilligers van de verenigingswinkel regelen op verzoek het
frezen van de tuinen. De tarieven hiervan zijn, voor tuinen van:
 0 t/m 150 m2
€ 20,00
 151 t/m 250 m2
€ 25,00
 251 t/m 300 m2
€ 30,00
Het gaat hier om de bruto oppervlakte van de tuin (inclusief
paden en bouwwerken). Vanaf 1 maart wordt er gefreesd. De
tuinder zorgt ervoor dat vooraf zijn tuin opgeruimd is, vuil is
verwijderd evenals kleine tegelpaden.
In overleg kan de tuin tegen betaling worden opgeruimd.

Verhuur aanhangwagen en gereedschappen
De vrijwilligers van de verenigingswinkel regelen ook de uitleen
van gereedschappen en/of verhuur van de aanhangwagen.
Gebruik hiervan is echter geheel voor risico van het hurende lid.
De tuinder ondertekent hiertoe een verklaring, voordat de
aanhanger mee wordt gegeven voor gebruik. U kunt de
aanhangwagen huren voor € 7,00 per halve dag. Reserveer in de
winkel of bij:
Ton Rutten: 026-3812092
Ton Thijssen: 026-3812812

Bibliotheek
Op de deel van het verenigingsgebouw is de `bibliotheek`
ondergebracht. De bibliotheekcollectie bestaat uit boeken en
tijdschriften over biologisch tuinieren. Leden kunnen gratis
boeken lenen uit deze documentatie.
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