“Stichting Doe -Tuinen Haarlem”
Besluitenlijstje jaarvergadering van 18 januari 2014
1. Opening en mededelingen.


Toine van den Dries, die sinds enige tijd als ad interim voorzitter optreedt, opent de
jaarvergadering en het eenieder welkom.

2. Terugblik op het afgelopen jaar












Toine brengt in herinnering dat 2013 een goed tuinjaar was. Er is helaas niets veranderd aan de
omvang van de wachtlijsten, betekent wel dat er nog steeds behoefte is aan Doetuinen.
In 2013 is er overleg gevoerd met wethouder Van Doorn inzake grond voor Doetuinen. De
stukken grond die naar mening van de wethouder permanent beschikbaar waren, bleken
verhuurd, niet beschikbaar dan wel niet geschikt.
Toine vertelt dat zijn echtgenote, Truus Smits, lid van de tuincommissie van de Cornelia
Westendorptuin, in 2013 is overleden. Hij bedankt iedereen voor de belangstelling en
steunbetuigingen vanuit de stichting Doetuinen.
In 2013 is bij de Schotertuin een greppel aangelegd, waardoor er geen wateroverlast meer is.
In 2013 was er wederom een fietstocht waarbij op de laatste stop is stilgestaan bij het
afscheid van Reinoud Ruiterman als voorzitter. Geconstateerd is dat we met de fietstocht
weinig bereiken om de stichting te presenteren. Voor 2014 denkt het bestuur aan iets anders,
suggesties via de tuincommissies zijn welkom.
Toine vertelt dat Dik Vonk, voormalig stadsbioloog van Haarlem, bereid is gevonden de
voorzittersrol van de stichting op zich te nemen. Op verzoek van Toine stelt Dik zich kort voor
aan de aanwezigen.
Dik vertelt dat hij sinds kort gepensioneerd is. Hij is sindsdien voor een aantal
bestuursfuncties benaderd, maar heeft die afgewezen. Omdat Dik de Doetuinen een warm hart
toedraagt, heeft hij besloten de positie van voorzitter op te pakken. Dik vertelt dat hij een
positief beeld heeft van de stichting , een klein bestuur en goed functionerende
tuincommissies. Dik vertelt dat duurzaamheid en standslandbouw zaken zijn die volop in de
belangstelling staan en waaraan met Doetuinen al jaren invulling wordt gegeven. Hij vertelt dat
hij het voorzitterschap geleidelijk overneemt van Toine en dat zijn aandacht met name gericht
zal zijn op de externe kant van de stichting, waaronder contacten met de gemeente. Dik krijgt
applaus en Toine gaat over naar het volgende punt.

3. Financieel jaarverslag




Toine van den Dries, licht in zijn rol als penningmeester, de begroting en realisatie over 2013
toe. Aan de vrije reserve van de Stichting is circa € 1.700,- toegevoegd. In 2013 zijn er geen
grote uitgaven gedaan.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat meer rente zou kunnen worden gekregen. Toine
merkt op dat een deel van het geld direct beschikbaar moet blijven en dat hij zal bezien welk
deel tegen een hogere rente kan worden weggezet.
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4. Verslag kascontrolecommissie




Toine vertelt dat de kascontrole van de Stichting over 2013 op 2 januari door Henk Hooglugt
en Marianne Janssen heeft plaatsgevonden. Marianne leest een verklaring voor dat de
administratie correct is bevonden en dat decharge wordt verleend. Vanuit de vergadering
wordt opgemerkt dat alleen de ledenvergadering decharge kan verlenen. Op de vraag of de
ledenvergadering decharge verleend aan het bestuur is het antwoord van de vergadering
bevestigend.
Henk heeft 2 jaar meegedraaid in de kascontrolecommissie en treedt dus af. Annemarieke van
Dijk meldt zich als nieuw lid van de kascontrolecommissie aan.

5. Gelegenheid tot het stellen van vragen en sluiting
Van de gelegenheid tot het stellen van vragen wordt beperkt gebruik gemaakt. Ondermeer wordt
gevraagd of het mogelijk zou zijn voorlichting aan nieuwe tuinders, workshops of cursussen te
organiseren. Toine geef aan dat het hem goed lijkt als dergelijke ideeën eerst in de tuincommissies
worden besproken en vervolgens in het bestuur. Toine bedankt iedereen zijn of haar aanwezigheid
en inbreng, sluit het onderdeel Stichtingszaken en deelt mede dat er in de pauze erwtensoep is.

***********************************
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