Een tuin op Klein Dantzig?
Wilt u graag een tuin op Klein Dantzig? Dan kunt u zich inschrijven als aspirant-lid. Hiervoor is het noodzakelijk
dat u bent ingeschreven bij de Bond van Volkstuinders. U moet er wel rekening mee houden dat het even kan
duren voordat u kans maakt op een tuin. Wij hebben een wachtlijst met meer dan honderd aspiranten.

De wachtlijst
De lengte van de wachtlijst varieert. Soms zijn er in een jaar veel huisjes te koop, bijvoorbeeld wel tien, een
ander jaar zijn het er maar drie. Op dit moment (2016) duurt het meerdere jaren voordat u in aanmerking komt
voor een tuin, want er zijn circa 170 wachtenden voor u.

Er komt een tuin vrij
Komt er een tuin vrij dan krijgen aspirant-leden die bovenaan de wachtlijst staan krijgen een mail en worden
uitgenodigd om de tuin te bekijken; meestal is dit op een zaterdagochtend. Zittende tuinders hebben het
eerste recht van koop; daarna degene die het langst op de wachtlijst staat.
Bent u niet geïnteresseerd, laat het ons weten. U komt daardoor niet onderaan op de lijst, maar doet een
volgende keer gewoon weer mee.

Wat kost een tuin?
De grond wordt gehuurd, maar het huisje, bestrating en beplanting worden via het bestuur gekocht. De kosten
van een huisje (excl. tuin) liggen tussen € 2.000,- en € 6.000,- .De huur is afhankelijk van de precieze
afmetingen van de tuin en bedraagt jaarlijks tussen € 400,- en € 600,-. De taxatiecommissie bepaalt wat een
huisje met de tuin waard is. Deze taxatie is bindend.

Hoe word ik eigenaar van een tuin?
Als u een huisje wilt kopen maakt u met de penningmeester een overeenkomst. U moet dan een uittreksel uit
het Bevolkingsregister en een legitimatiebewijs overhandigen. Behalve de koopsom betaalt u een éénmalige
bijdrage van € 120,-. Soms bestaat de mogelijkheid (vrijblijvend) om tuinspullen, zoals bijvoorbeeld
tuingereedschap van de vorige eigenaar over te nemen.
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heeft 122 tuinen van elk ongeveer 200 m . Het zijn volkstuinen, dat betekent o.a. dat er op de tuinen groente
mag worden verbouwd en ze voor een deel als siertuin moeten worden ingericht. Klein Dantzig is aangesloten

bij de Bond van Volkstuinders. Net als de andere 29 complexen in Amsterdam wordt Klein Dantzig beheerd
door vrijwilligers. Een verschil met de meeste tuincomplexen is, dat op Klein Dantzig niet mag worden
overnacht. De huisjes zijn daarvoor te klein en er zijn geen voorzieningen als water, gas en elektriciteit. Er zijn
de volgende faciliteiten:
▫
▫
▫
▫
▫
▫

water: tappunten aan het hoofdpad (alleen voor huishoudelijk gebruik, dus niet om de tuin te
sproeien).
toiletgebouwtje: bij de hoofdingang links.
winkel, elke zaterdag geopend van 12.00 - 13.00 uur: flessengas, (biologische)tuinaarde, zand,
compost e.d.
kruiwagens kunnen gratis worden geleend (wel altijd terugbrengen).
vuilcontainers voor huisvuil in vuilniszakken
gezamenlijke composthoop en takkenwal (open iedere zaterdag van 9.30 – 13.00 uur). We bevelen
aan om gras, bladeren, plantafval en dunne takjes zelf te composteren op de eigen tuin. Groot afval
(sloopafval, puin, meubilair...) moet de tuinder zelf (laten) afvoeren.

Het bestuur van Klein Dantzig houdt de leden op de hoogte door middel van een nieuwsbrief en de website
www.kleindantzig.nl.

Tuinieren is leuk, maar je moet er wel wat voor over hebben
Van alle tuinders wordt verwacht dat ze van tuinieren houden en dus hun tuin en huisje goed onderhouden.
Het hebben van een tuin kan veel voldoening geven, maar u moet zich realiseren dat het onderhouden van een
tuin tijd kost. Bloemen en planten groeien wel, maar onkruid groeit nog beter. Dit betekent dat een tuin veel
tijd kost en aandacht nodig heeft. U moet er rekening mee houden dat het onderhouden van een tuin, o.a.
door de zware kleigrond, vrij zwaar werk is en dat u dat gemiddeld ongeveer vier uur per week kost. In het
voor- en najaar beduidend meer, in de winter wat minder. Als u die tijd er niet voor vrij kunt maken raden wij u
af om aan een tuin op Klein Dantzig te beginnen.
Het uitgangspunt van tuinieren op Klein Dantzig gaat uit van het begrip ‘Natuurlijk tuinieren’, dus geen
kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het pad, de heg en de goten naast de tuin dienen onkruidvrij gehouden te
worden. Twee maal per jaar wordt er door de tuincommissie een schouw gehouden, waarbij adviezen worden
gegeven en aanbevelingen worden gedaan.
Het complex dankt zijn vriendelijke aanzien niet alleen aan de individuele tuinen, maar ook aan het algemeen
groen dat door de tuinders gezamenlijk wordt onderhouden. Daarom is elke tuinder verplicht om zes keer per
jaar in het ‘tuinseizoen’ (tussen februari en november) ‘algemeen werk’ te doen. Dit gebeurt op zaterdag van
9.30 uur tot 12.00 uur. Het werk bestaat uit harken, schoffelen, beplanten en ander werk dat voor de tuin moet
gebeuren en kan aan leeftijd en lichamelijke gesteldheid worden aangepast. Gemiddeld zijn er tien tuinders
aanwezig, er wordt gezamenlijk koffie gedronken, waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Daarnaast
kunnen tuinders zich op andere manieren inzetten: door commissiewerk, adviestaken en deelname aan allerlei
projecten. Het spreekt vanzelf dat extra inzet van tuinders bij voorkomende taken zeer wordt gewaardeerd.

Jaarlijks is er een ledenvergadering, een winterbijeenkomst en wordt er af en toe een lezing georganiseerd.
Wat u moet u doen om op de wachtlijst van Klein Dantzig te komen in ’t kort:
Als u in aanmerking wilt komen voor een tuin op Klein Dantzig dan moet u de volgende stappen ondernemen:
1.

Uzelf aanmelden als kandidaat-lid bij de Bond van Volkstuinders. Neem daarvoor contact op met de
Bond voor Volkstuinders Amsterdam, telefoon: 613 28 93 of ga naar www.bondvanvolkstuinders.nl
“inschrijvingen”. Dit lidmaatschap kost u het eerste jaar € 41,-, daarna jaarlijks € 39,50. Als aspirant-lid
ontvangt u van de Bond een aspirantenpas.

2.

Bijgaand ‘Inschrijfformulier wachtlijst Klein Dantzig’ ingevuld, samen met een bewijs van het aspirantlidmaatschap van de Bond van Volkstuinders sturen naar: Klein Dantzig, Kamerlingh Onneslaan 19,
1097 DE Amsterdam o.v.v. aspirant-lid.

3.

€ 10,- overmaken op rekeningnummer NL 48 RABO 0308 0289 96 ten name van Bond van
Volkstuinders, afdeling Klein Dantzig onder vermelding van aspirant-lid.

Zodra wij uw gegevens in ons bezit hebben en het geld is overgemaakt, plaatsen wij u op de wachtlijst van Klein
Dantzig. De datum van ontvangst is bepalend voor de plaats op de wachtlijst.
NB. Zolang u op de wachtlijst staat dient u lid te zijn van de Bond van Volkstuinders. Zodra u uw lidmaatschap
beëindigt bent u ook geen aspirant-lid meer van Klein Dantzig.
Wij hopen u snel op ons complex te kunnen ontvangen en wensen u nu al veel plezier toe met uw toekomstige
tuin.
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