Stichting Doe-tuinen Haarlem
Biedt de mogelijkheid om dicht bij huis kennis op te doen over natuur en milieu.
Beheert: “ Groene trefpunten” waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Bevordert de sociale samenhang in de wijken.
Stelt kleine moestuintjes van circa meter 25 m² beschikbaar.
Voor informatie kijk op http://www.doetuinenhaarlem.nl/ of op Facebook

Haarlem 28-1-201

Nieuwjaarsreceptie jaarverslag 2019.
Er waren dit jaar ruim 80 mensen aanwezig op onze nieuwjaarsreceptie/ jaarvergadering; een verdubbeling
ten opzichte van vorig jaar. Daar was door vele hard aan gewerkt om de tuinders goed te informeren o.a. door
gebruikmaking van facebook en de website.
Heel belangrijk was dat alle tuinen vertegenwoordigd waren.
Na een kopje thee/ koffie gedronken te hebben en bekenden de hand gedrukt, opent de voorzitter Wybe
Dekker de vergadering en heet iedereen welkom. We beginnen dit jaar direct met de lezing en na de pauze de
huishoudelijke zaken van de stichting.
Wybe geeft het woord aan Janneke Tops, lesgevende bij Velt.
Velt staat voor Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren in Vlaanderen en Nederland, zij telt ruim
17.000 leden.
Zij willen een bijdragen leveren bij de ontwikkeling naar een duurzame levensstijl, een groene, actieve en
plezierige leefomgeving.
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“ Een slimme groente tuin”

Janneke heeft met heel veel voorbeelden ons proberen uit te leggen dat de natuur hier het inspirerend
voorbeeld is.
Er zijn heel wat systemen ontwikkeld: permacultuur, polycultuur, maar evenwicht in de bodem, daar komt het
op neer, balans in vocht-, lucht- en humusgehalte.
Onder onze voeten gebeurt heel wat, van eten en gegeten worden, wat dan weer zorgt dat er een gezonde
bodem ontstaat. Waar wij “slim“ gebruik van kunnen maken.
Kort wat praktische punten:
Niet te veel spitten, maar wel lucht in de grond houden. Niet te veel lopen op de grond waar de planten
moeten groeien. Zorgen dat er genoeg humus in de grond aanwezig is of komt. Waar mogelijk de grond
bedekt houden (b.v. de paadjes) dit om de structuur en het bodemleven (en daardoor de humus) in de grond te
behouden / te krijgen.
Wybe bedankt Janneke voor de heel interessante lezing waar elke tuinder, naar eigen inzicht, mee verder kan
gaan en zijn voordeel mee kan behalen. Hij geeft haar een bloemetje en hoopt ook in de komende jaren nog
eens van haar expertise gebruik te mogen maken. De voorzitter wijst op de intekenlijst voor de hand-out van
de presentatie, die zal worden gemaild naar de ingevulde mailadressen.
In de pauze, genietend van een lekker kopje koffie of thee, werd druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om de boeken die Janneke had meegebracht te bekijken en er met elkaar over te spreken. De koffie en thee
met een lekkere versnapering bereid door de weer voortreffelijk acterende keukenbrigade.
Omstreeks 16 uur, na de pauze, starten we met de huishoudelijke zaken van de stichting, waar nog zo’n
40 belangstellenden voor waren gebleven.
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De voorzitter geeft Dirk Dijkstra het woord om toe te lichten waar de stichting Doe tuinen Haarlem voor staat.
✓ Biedt de mogelijkheid om dicht bij huis kennis op te doen over natuur en milieu.
✓ Beheert ‘de Groene trefpunten’ waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
✓ Bevordert de sociale samenhang in de wijken.
✓ Stelt moestuintjes van circa meter 25 m² beschikbaar.
Daarvoor zijn natuurlijk wel wederzijdse wat afspraken gemaakt.
‘Het halen en brengen’
Halen
✓ Dicht bij huis op een natuurlijke wijze groenten verbouwen en bloemen kweken.
✓ Kennis maken met de seizoen verse groenten in verschillende groeifases en de verschillende groenten
leren herkennen.
✓ Men deelt ervaring en kennis met elkaar en maakt al doende contact met de andere tuinders.
Brengen
✓ Van alle tuinders wordt verwacht hun steentje bij te dragen; bij de organisatie, het beheer en het
uitstralen van de open ‘Groene trefpunten’, ook voor de wijken er omheen.
✓ Naast het persoonlijk belang, hebben de tuinen ook een duidelijke meerwaarde voor de wijken c.q.
stadsdelen er omheen.
Wybe bedankt Dirk en gaat dan zelf door met ….
Een terugblik op het jaar 2018
✓ Waarin een heel geslaagde Burendag gehouden is op de Poelbroektuin.
✓ Er is geen nieuwe tuin nabij de Duinwijckhal gekomen, omdat de periode van minimaal 5 jaar niet
door de gemeente kan worden gegarandeerd.
✓ In 2 parken: het Schoterbos en het Nelson Mandelapark zijn ontwikkelingen gaande waar de Doetuinen bij betrokken worden. In deze projectgroepen praat iemand van de tuincommissie cq. van de
stichting mee i.v.m. de nieuwe indeling.
✓ En dit afgelopen jaar is door de stichting een Privacyverklaring vastgesteld, waarin de omgang met de
privacy van de tuinders is vastgelegd; zie de website.
Beleid voor de komende jaren
✓ Als bestuur zijn we bezig met een visie op te stellen voor de komende jaren. Als deze schetsmatig
gereed is zal deze met alle tuincommissies worden besproken om in de eerstvolgende jaarvergadering
vast te kunnen stellen.
✓ Wij hebben de GroenLinks-fractie van de gemeente Haarlem uitgenodigd om bij ons op een van de
tuinen te komen kijken en te discussiëren over het bestaan van de tuinen en het beheer en als het
mogelijk een uitbreiding ervan. De keus is gevallen op de Cornelia Westendorptuin om dat daar ook
een onderkomen is dat groot genoeg is voor de ontvangst van de fractie. Het overleg zal 8 april 2019
plaatsvinden.
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✓ Ook zal de Poelbroektuin in 2019 weer een open dag houden en de wijken eromheen daarbij
betrekken.
✓ En de Cornelia Westendorp tuin bestaat dit jaar 95 jaar. En daar zal ook aandacht aan worden besteed.
✓ Inventarisatie opstallen; wij moeten een duidelijk beeld krijgen over de waarde van de opstallen die bij
de stichting in beheer zijn en de kosten die gemoeid zijn met de instandhouding cq de vernieuwing
ervan. Zodat de continuïteit van de tuinen gewaarborgd kan worden.
✓ Een nieuwe website voor de stichting is in de maak; waar vanuit ook alle 7 tuinen kunnen worden
benaderd. In principe krijgt iedere tuin een eigen website ( pagina of pagina's of als onderdeel)
Het volgende punt is het Financieel jaarverslag 2018
Het verslag doe ik hierbij, zodat u het verslag eens rustig en goed leesbaar kunt bekijken.

Stichting Doe-tuinen Haarlem
Begroting en realisatie 2018
afdrachten Schotertuin
afdrachten Nelson Mandela
afdrachten Nassautuinen
afdrachten Cornelia Westen (60+15+12)
afdrachten Abel Tasman
afdrachten Poelbroektuin
afdrachten de Componist
rente rentemeerrekening
subsidie Gem. Haarlem Burendag

Inkomsten
begroot
1350,00
210,00
135,00
675,00
165,00
1095,00
112,50
35,00
0,00

aantal
180
28
18
90
22
146
15
P.M.

€

3.777,50

€

werkelijk
1.350,00

210,00
135,00
675,00

165,00
1.095,00
112,50
36,17

uitgaven
begroot
werkelijk
340,00
342,73
500,00
421,40
170,00
296,38
500,00
465,85
1.000,00
413,34
400,00
54,20
867,50
1.198,11
0,00
0,00
0,00
586,66

aansprakelijkheidsverzekering
jaarvergadering
administratiekosten stichting
bankkosten voor tuincommissie's
WOZ
diversen
toevoegen aan vrije reserves
burendag 2018
Voorziening WOZ aanslagen

3.778,67

€

3.777,50

€

3.778,67

Balans 2018
DEBET

01-01-18
539,23
35.500,00

bank
spaarrekening

€

36.039,23

31-12-18
1.576,50
37.000,00

CREDIT
Borg- en sleutelgeld
Vrij tegoed tuinen

01-01-18
12.642,90
7.042,25

31-12-18
13.753,00
6.684,65

Reserve Stichting
Voorziening WOZ aanslagen

15.737,58
616,50

16.935,69
1.203,16

€ 38.576,50

€ 36.039,23

€ 38.576,50

Er was een vraag over de borg- en sleutelgelden of die nu in beheer bij de stichting of bij de tuin moesten zijn.
Dit is duidelijk een administratieve aangelegenheid. Dit jaar zullen de penningmeesters van alle tuinen zich
over dit onderwerp buigen.
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Begroting 2019
Er waren geen op- of aanmerkingen op onderstaande begroting. Zie hieronder.

Stichting Doe-tuinen Haarlem
Begroting en realisatie 2019
afdrachten Schotertuin
afdrachten Nelson Mandela
afdrachten Nassautuinen
afdrachten Cornelia Westen (60+15+12)
afdrachten Abel Tasman
afdrachten Poelbroektuin
afdrachten de Componist
rente spaarrekening

Inkomsten
begroot
1350,00
210,00
135,00
675,00
165,00
1095,00
112,50
10,00

aantal
180
28
18
90
22
146
15

€

3.752,50

€

uitgaven
begroot
werkelijk
345,00
600,00
0,00
450,00
0,00
150,00
0,00
565,00
0,00
1.000,00
0,00
400,00
0,00
-1.357,50
0,00
1.600,00

werkelijk
aansprakelijkheidsverzekering
jaarvergadering
website onderhoud Stichting
bankkosten Stichting
bankkosten voor tuincommissie's
WOZ
diversen
toevoegen aan vrije reserves
voorziening WOZ aanslagen
nieuwe website

-

€

3.752,50

€

-

Balans 2019
DEBET

01-01-19
1.576,50
37.000,00

Bank
Spaarrekening

€

38.576,50

31-12-19

€

CREDIT
Borg- en sleutelgeld
Vrij tegoed tuinen
Reserve Stichting
Voorziening WOZ aanslagen

-

01-01-19
13.753,00
6.684,65
16.935,69
1.203,16
0,00
0,00
€ 38.576,50 €

31-12-19

-

Controle van kascommissie 2019
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De kascommissie heeft de boekhouding en de bescheiden goedgekeurd.
De vergadering gaat unaniem akkoord met het gevoerde financiële beleid en verleent de penningmeester en
het bestuur decharge.
De nieuwe kascommissie voor 2019 zal bestaan uit Marian Janssen en het nieuwe lid Marjolein Kroon. De
voorzitter bedankt het aftredende kascommissielid Ton van Angeren voor zijn kascontrole-taak de afgelopen
twee jaar.
Afsluiten
Wybe bedankt de aanwezige en sluit de middag af, hij hoopt dat veel tuinders nieuwe ideeën hebben
opgedaan en enthousiast met de uitwerking hiervan in de tuinen aan de slag gaan.
Met een hapje en een drankje sluiten we de middag af.

Als bijlage
1 Hand-out combinatieteelten
2 In een slimme moestuin staat de bodem op nr. 1
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