
Jaarverslag van de secretaris over 2021. 

 
Hoewel de activiteiten van de vereniging ook in het tweede coronajaar nog beperkt bleven  
kwamen we langzaam een beetje in ons gewone doen en is er zelfs een ledenvergadering geweest!  
     Vlak voor het eind van het verenigingsjaar was er helaas nogal wat consternatie vanwege een 
aantal inbraken en twee dagen flinke storm erbovenop. 
Maar dit alles verbleekt een beetje bij de ijzige wind die vlak daarna in oost Europa is opgestoken. 
 
Bestuur. Nadat twee leden waren vertrokken, konden we, dankzij Yasemin en Saskia toch meteen 
verder met een voltallig bestuur. Onze betrekkelijk nieuwe ploeg heeft on- en offline vergaderd, zich 
ingewerkt en heel veel gedaan. Ben is in juli gestopt en in die vacature is nog niet voorzien.  
Gelukkig heeft Jeannette IJssels gereageerd op onze oproepen om bestuursleden en is ze is op proef 
gaan meedraaien. Yasemin moet een periode verstek laten gaan en de andere leden nemen 
afwisselend haar taak over.  
 
Verkoop Huisjes. Huisje 42 is verkocht dit jaar aan mevr. E. Bakker, huisje 45 is nog in de verkoop.  
De vraagprijzen worden verontrustend hoog en we vragen ons af of we het op de ledenvergadering 
over een maximumprijs moeten gaan hebben. We zijn een tuinvereniging met de doelstelling om te 
tuinieren en het tuinieren mogelijk te maken voor iedereen.  
Een andere vraag: ‘wat kan je als vereniging doen als je een lange wachtlijst hebt èn een aantal 
tuinen die er ongebruikt of verwaarloosd bij liggen’. Deze werd voorgelegd aan de leden op de vorige 
ledenvergadering. Een derde van de leden wilde het laten zitten, een derde was van mening dat de 
huidige regels voldoen maar beter toegepast moeten worden en een derde koos voor nieuwe regels. 
In dat geval wilde men heel specifieke omschrijvingen van de criteria. Het bestuur voert eerst nog 
informatieve gesprekken met een aantal leden en komt later terug op dit onderwerp. 
 
Activiteitencommissie, kantinebeheer. Dank aan deze 1-persoons commissie; voor de tuinleden die 
in het ziekenhuis waren beland was er een bloemetje en voor ons allemaal weer het genoegen van 
een kopje koffie en een brandschoon toilet.  
Natuurlijk wederom: meer gastvrouwen m/v gevraagd! 
      
Onderhoud en groen. Toon de Jongh en Ben zijn gestopt bij de groencommissie . Er zijn twee leden 
eventueel beschikbaar maar een volledig werkplan lukt alleen met een ploeg van minstens vier. 
Alles loopt anders dan gepland en we gaan kijken wat we kunnen doen.  
Op grond van de voorkeur van de leden voor een combinatie van vrije en georganiseerde werkuren is 
een nieuw plan gemaakt voor het komende jaar, waarin ook plaats is voor medewerking van een 
grondbedrijf om de zware werkzaamheden rond te krijgen.   
Intussen zijn er dit jaar een paar goeierds geweest die paden hebben geveegd en spontaan het 
clubhuis onder handen hebben genomen. Dank! Maar zoals eerder gezegd, het gras blijft groeien!  
 
Gemeentelijke schouw. In het overleg met de Gemeente hebben we gemeld dat we de 
veiligheidseisen nogmaals en individueel aan de leden hebben doorgegeven met de termijn van  
1 januari erbij. Er is het een en ander aangepast aan de rookkanalen en we hebben dat 
teruggekoppeld naar de Gemeente.  
In april 2021 was er weer een gemeentecontrole en men was zeer ontevreden, na drie jaar is de 
veiligheid nog niet in orde. Aangekondigd is dat er op termijn een nieuwe ronde volgt èn: …‘de 
veiligheid is ons ernst als gemeente, boetes kunnen volgen’.   
Het ziet er naar uit dat het hier niet meer alleen over rookkanalen gaat maar ook over de vele 
brandgevaarlijke aanbouwsels, die al eerder genoemd zijn. Wat ons betreft was dat pas een volgend 
onderwerp op de agenda en wachten we nog op exacte informatie hierover.  



Het kan zeker geen kwaad om zelf vast kritisch rond te kijken bij je huisje, op de brandveiligheid van 
je bouw. Denk even verder, wat gaat er allemaal mee bij brand? Zit je vastgebouwd aan je buren, is 
er een doorgang naar de sloot? Heb je schuurtjes aan elkaar gebreid, of een houthok tegen de 
schutting gezet? Eén ding is zeker: de brandweer vindt het bij ons gevaarlijk, een voorbeeld van hoe 
het niet moet! OVT waarschuwt al een paar jaar dat er gehandhaafd gaat worden door de gemeente.  
Het is de verantwoordelijkheid van alle leden dat het veilig is op het tuincomplex. 
 
Tuinschouw van de vereniging. Deze is als gevolg van de toch wel tegenvallende uitkomsten van de 
gemeenteschouw in 2018, bedacht en bedoeld als vriendelijke manier om in stappen samen de boel 
weer op orde krijgen. Vanwege de corona beperkingen is een zelfscan rondgestuurd zodat iedereen 
vast weet waar het over gaat en zelf kan controleren. Gebleken is dat deze scanlijst niet altijd 
begrepen wordt, de communicatie kan hier anders, beter informeren en dit ook nachecken. Besloten 
is, weer in verband met corona, de tuinschouw naar 2022 te verplaatsten en deze dan heel secuur 
samen met de leden te doen.  
 
Slootschouw. Dit jaar heeft het Waterschap een bedrijf langs gestuurd om de stand van zaken in de 
middelste sloten op ons tuincomplex te beoordelen. We krijgen bericht als het nodig is om te 
baggeren en waar precies. Dat zou eventueel kunnen betekenen dat er schuttingen en hekken langs 
de slootkanten losgehaald moeten worden. Het ingewikkelde ‘baggerverhaal’ blijft in onderzoek. 
 
Website, communicatie. Er is geen App te vinden om die leden tegelijk te bereiken, die alleen een 
telefoon gebruiken. Privacyregels in verband met telefoonnummers zitten in de weg. De 
mededelingen staan overigens allemaal op de website (dankjewel Anneke!) en inmiddels hebben 
bijna alle leden een e-mailadres. De urgente berichten plaatsen we op het mededelingenbord en op 
de Facebookpagina (dankjewel Ilse).  
 
Natuurtuin. Onze natuurtuin is goed aangeslagen. In de zomer was de tuin al een prachtig bloeiend 
stukje natuur en in de herfst moest het een en ander alweer uitgetrokken worden om plaats te 
maken voor wat er komt na de pionier planten. Het is eigenlijk een proces van jaren.  
Vanuit dit gebiedje konden bij de tellingen en meldpunten al planten en diertjes gemeld worden, die 
hier nog niet verwacht werden. Oproepen voor de klussen komen op Facebook. 
 
Algemene klachten en verzoeken. Het bestuur is erop attent gemaakt dat de heggen breder worden, 
dus de paden steeds smaller. Aangezien auto’s juist steeds breder worden vragen we de leden de 
heggen smal te houden, als het nog mogelijk is, tot 10 cm. vóór het asfalt.  
In de zomer zijn er klachten binnengekomen over lawaai in de nacht op de parkeerplaats van 
aankomende en vertrekkende personen. Deze mensen weten niet dat er bijna elke nacht leden op de 
tuin slapen. Ook vlakbij de parkeerplaats. We vragen iedereen daar vanaf 22.00 uur in de avond 
rekening mee te houden en zachtjes te doen. En vooral ook je gasten te waarschuwen.  
Verder waren er klachten over nogal harde muziek op de tuin, ook hier het vriendelijke verzoek om 
rekening te houden met anderen. 
      
Camera, sleutels. Het blijkt, als we de poorten vaker sluiten, er ’s avonds en ’s nachts daadwerkelijk 
veel minder vreemde parkeerders gesignaleerd worden. Nu we allemaal een codesleutel hebben is 
het zinnig om samen af te spreken hoe we het verder gaan doen met het sluiten van de poorten. 
Vijf huisjes zijn opengebroken, er is een ravage gemaakt en zijn er wat dingen gestolen. En juist nu 
niemand te zien op camera! 
 
Verbinding. In juli, met de vorige ledenvergadering was het al gelijk weer gezellig. Maar dat was het 
dan meteen weer voor 2021 en zelfs de geplande nieuwjaarsreceptie ging ook net onze neus voorbij.  
We hopen met de gezamenlijke werkuren, en jullie en onze plannen voor een gezellige bijeenkomst 
in 2022, weer eens GEWOON BIJ ELKAAR TE ZIJN. 


