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	CONCEPT	

Beleidsplan	Stichting	Doe-Tuinen	2020-2024	

Inleiding		

In	dit	eerste	beleidsplan	blikken	we	kort	terug	en	bouwen	we	aan	een	
meerjarenplan,	met	bijdragen	van	de	7	Doe-Tuincomplexen.		

Per	jaar	gaan	we	daar	doelen	uit	realiseren;	gezamenlijk	en	per	tuincomplex;	
ieder	tuincomplex	in	zijn	eigen	tempo.	

Stichting	Doe-tuinen	beheert	7	tuincomplexen	op	terreinen	van	de	gemeente	
Haarlem,	waar	particulieren	een	stukje	grond	van	5x5	m2	bewerken	met	als	
oogmerk	plezier	te	beleven	aan	tuinieren	door	kennis	op	te	doen	van	natuurlijk	
tuinieren,	zaaien	en	oogsten.	Een	nevendoel	is	om	sociale	samenhang	te	
bevorderen	doordat	een	tuincomplex	ook	als	sociaal	trefpunt	fungeert.	
Vanwege	de	kleinschaligheid	kan	tot	op	hoge	leeftijd	worden	getuinierd;	zo	zit	
in	de	opzet	van	de	stichting	de	mogelijkheid	voor	grootouder-kleinkindtuintjes.	
Deze	doelstelling	komt	niet	altijd	over	het	voetlicht	en	onbekendheid	van	de	
stichting	in	het	algemeen,	is	een	van	de	vier	aanleidingen	van	dit	beleidsplan.		

Allereerst	is	het	in-	stand	-houden	van	de	7	tuincomplexen	een	belangrijk	doel	
van	de	Stichting.	Daarnaast	is	het	van	belang	om	uit	te	breiden	met		een	8ste	
tuincomplex	en	ondersteuning	per	tuincomplex		te	verbeteren	(hoofdstuk	1).	
De	gemeente	heeft	sinds	de	oprichting	van	de	stichting	in	2006	éénmaal	een	
terrein	aangeboden,	dat	niet	aan	de	wensen,	c.q.	de	minimale	eisen	voor	een	
tuincomplex	voldoet.	Hieronder	valt	de	minimale	gebruiksduur	van	5	jaar;	in	
bijlage	1	staan	onze	uitgangspunten	voor	een	nieuw	tuincomplex.	
	
	
Ten	tweede	is	het		verbeteren	van	de	communicatie	(hoofdstuk	2)	binnen	en	
buiten	de	stichting	een	belangrijk	doel.	
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Als	derde	doel	wil	de	stichting	de	financiën	op	orde	(hoofdstuk	3)	brengen.	
Kosten	van	onderhoud	worden	bestreden	door	de	bijdrage	per	tuintje,	waarvan	
een	kwart	naar	de	stichtingskas	gaat	voor	groot	onderhoud.	In	contracten	per	
tuin	staat	wat	onder	onderhoud	valt	dat	voor	rekening	van	het	tuincomplex	en	
de	stichting	is	en	wat	onder	verantwoordelijkheid	van	de	gemeente	valt.	
Risico’s	van	grote	uitgaven	liggen	op	de	loer,	alsmede	risico	van	continuïteit	
van	beheer	van	de	gelden	door	verschillende	manieren	van	boekhouden	per	
tuincomplex.	Gezocht	wordt	naar	uniformiteit	om	aan	risicobeheersing	te	doen	
en	financiering	van	de	tuinen	voor	de	toekomst		mogelijk	te	blijven	maken.		

Tot	slot	zijn	voorstellen	voor	verbetering	van	de	bestuurlijke	slagkracht	
(hoofdstuk	4)	onderdeel	van	dit	beleidsplan.	In	het	kader	van	het	eerste	
verbeterpunt	zal	dit	document	een	of	meer	ronden	langs	de	tuincommissies	
maken.	Hieronder	in	bovengenoemde	volgorde	per	onderdeel	een	beschrijving	
van	de	huidige	situatie	met	verbeterpunten	en/of	voorstellen.	

	

1-Het	in-	stand-	houden	van	de	7	tuincomplexen,	uitbreiden	met	een	
achtste	tuincomplex	en	het	verbeteren	van	ondersteuning	per	
tuincomplex	

A. Het	in	stand	houden	van	de	7	tuincomplexen:	

Wat	is	het	belang	van	de	Doe-tuinen	voor	het	openbaar	groen,	de	groene	
buitenruimte	van	Haarlem	?	Zonder	dat	de	gemeente	kosten	maakt	?	

a. Men	kan	groenten	en	planten	zien	in	alle	ontwikkelingsstadia.	Bovendien	
ziet	men	hoe	het	er	aan	toe	gaat	om	groente	en	planten	te	kweken.	

b. De	Doe-tuinen	zijn		educatieve	trefpunten	waar	men	kennis	kan	opdoen	
en	deze	kennis	kan	uitdragen	naar	het	groen	in	de	wijken.	

c. Doe-tuinen	hebben	een	voortrekkersfunctie	en	zijn	een	voorbeeld	van	
een	geslaagd	participatie	project	in	Haarlem.		

500	tuinders	leveren	een	bijdrage	aan	duurzaamheid	en	het	mede	
recreatief	gebruik	van	de	beperkte	openbare	ruimte	in	Haarlem	
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Openbaar	groen	wordt	door	de	gemeente	beheerd.		Maar	niet	alle	groen	is	
vrij	toegankelijk	voor	iedereen.		

Stichting	Doe-tuinen		beheert	een	aantal	tuincomplexen,	die	in	het	bezit	zijn	
van	de	gemeente.	

Dus:	juridisch	is	de	ruimte	openbaar	

Maar:	in	de	praktijk	niet	vrij	toegankelijk	voor	iedereen.	

	

B.	Het	uitbreiden	met	een	achtste	tuincomplex		

Om	de	wachtlijst	weg	te	werken	is	een	nieuw	tuincomplex	nodig	of	uitbreiding	
van	een	bestaand	complex	met	een	substantieel	aantal	tuinen,	waarbij	
uitbreiding	met	40	tuinen	wordt	beschouwd	als	een	werkbaar	minimum.	Het	
Bestuur	zal	bij	de	start	van	een	nieuw	complex	of	uitbreiding	van	een	bestaand	
tuincomplex	op	alle	mogelijke	gebieden	ondersteuning	proberen	te	geven.	

Het	aanbod	van	de	gemeente	in	2017	voor	een	nieuw	tuincomplex	ging	met	
zoveel	onzekerheid	gepaard,	dat	we	een	eisen-	en	wensenlijstje	(bijlage	1)	
hebben	gemaakt	voor	een	toekomstig	nieuw	complex.	Het	aanbod	werd	
bovendien	van	gemeentewege	ingetrokken,	vanwege	verkoopplannen	met	het	
bewuste	terrein.	Lobby	bij	de	politiek,	zoals	bij	punt	2.	Communicatie	
beschreven,	zal	ertoe	leiden	dat	dit	onderwerp	weer	op	de	agenda	komt.	De	
motie	uit	2010	(bijlage	2)	is	weggezakt	bij	de	huidige	bestuurders	en	ook	al	
heten	verschillende	partijen	groen	te	zijn,	dat	biedt	geen	enkele	garantie.		

De	afgelopen	jaren	is	gebleken	en	ook	in	2019	bleek	door	de	druk	die	op	
terreinen	van	volkstuinverenigingen	wordt	uitgeoefend	om	grond	te	annexeren	
voor	woningbouw.	In	2019	zijn	de	volkstuincomplexen	aangewezen	als	
strategisch	vastgoed,	hetgeen	betekent	dat	bij	annexatie	van	tuingrond	voor	
woningbouw	er	compensatie	in	de	vorm	van	nieuwe	tuingrond	in	de	buurt	
wordt	gezocht.	Mogelijk	dreigt	dit	scenario	niet	voor	de	Doe-tuinen,	maar	de	
gemeenteraad	heeft	verschillende	belangen,	dus	wordt	van	ons	ook	actie	en	
toekomstgericht	denken	verwacht.	We	willen	per	tuincomplex	de	plannen	
helder	maken	voor	de	toekomst.	Dit	kan	alleen	met	input	vanuit	de	individuele	
tuincomplexen	en	waar	nodig	en	gewenst	met	ondersteuning	door	het	
Dagelijks	Bestuur.	
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De	komende	maanden	komt	er	een	8e	tuincomplex	bij:	De	Indische	buurttuin,	
gelegen	tussen	Ambonstraat,	Bandoengstraat	en	Nieuw	Guineaplein.	Het	gaat	
om	ca.	5	nieuwe	Doe-tuinen,	en	een	tuingedeelte	voor	buurtbewoners,	jong	en	
oud.	Er	is	een	goede	samenwerking	met:	Dock,	Wijkgroep	Groen,	
Spaarnelanden,	NME,	Stadskweektuin,	Steenbreek.		Stichting	Doe-tuinen	
ondersteunt	met	o.a.	waterpomp,	buurtparticipatieproject	etc.	Ook	letten	we	
op	de	‘schoon-grond	verklaring’,	compostbeleid,	fondsen,	beplantingsplan	etc.	

	

Er	zijn	nog	meer	mogelijkheden	voor	‘satelliettuinen’	van	een	beperkte	
omvang,	maar	makkelijk	is	het	niet	altijd.	Welke	omvang	is	nog	‘satelliettuin’	en	
vanaf	welke	omvang	is	het	een	tuincomplex	met	aparte	tuincommissie	?	etc.		

We	onderzoeken	een	andere	organisatievorm	voor	satelliettuinen,	als	een	
uitbreiding	van	de	mogelijkheden	wordt	gerealiseerd.	

C. Het	verbeteren	van		ondersteuning	per	tuincomplex	

Per	tuincomplex	wordt	gekeken	waar	de	sterke	en	zwakke	punten	liggen.	
Hiernaast	zetten	we	=tuincommissie	en	bestuur	samen	de	kansen	en	
bedreigingen	op	een	rij	en	gebruiken	dat	als	input	voor	dit	(deel	van	het)	
beleidsplan,	zodat	dit	document	geen	papieren	tijger	blijft.	Doorgaans	weet	
een	tuincomplex	wel	waar	de	eigen	kracht	en	zwakte	ligt,	maar	door	daar	de	
kansen	en	bedreigingen	bij	te	benoemen,	ontstaat	een	toekomstbeeld,	waar	
inhoud	aan	kan	worden	gegeven.	Met	andere	woorden:	daar	kan	de	komende	
jaren	aan	worden	gewerkt.	Wanneer	meer	tuincomplexen	dezelfde	kansen	
blijken	te	zien,	kan	dat	voor	de	stichting	als	geheel	richtingbepalend	worden.	

Sterkte-/zwakte-analyse	(volgt	in	2020)	

C1	 De	Componist	

C2	 Nelson	Mandelatuin	

C3	 Nassautuin	

C4	 Abel/Kees	Bunétuin	

C5	 Cornelia	Westendorptuin	
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C6	 Poelbroektuin	bijvoorbeeld:	multiculturele	achtergrond	tuinders/grote	
diversiteit	in	groenten.	Moeilijk	om	bestuursvacatures	in	te	vullen.	

C7	 Schotertuin	

Alle	tuincommissies	kunnen	aan	de	slag	met	de	sterkte/zwakte-analyse.	
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2-	Communicatie/huidige	situatie	

Het	stichtingsbestuur,	bestaande	uit		vertegenwoordigers	van	alle	7	tuinen,	
aangevuld	met	het	Dagelijks	Bestuur,		komt	eens	per	kwartaal	bij	elkaar	om	de	
gang	van	zaken	te	bespreken;	de	tuincommissies,	bestaande	uit	3	deelnemers-	
en	bij	sommige	grotere	tuincomplexen	uit	meerdere	deelnemers	komt	zo	vaak	
als	nodig	wordt	geacht	bij	elkaar	en	draagt	zorg	voor	het	reilen	en	zeilen	op	het	
eigen	tuincomplex.	Overheidsregels,	maatschappelijke	ontwikkelingen	en	
voortschrijdend	inzicht	leiden	tot	regelmatig	updaten	van	de	reglementen,	
zoals	het	algemeen	reglement,	het	financieel	reglement,	het	reglement	per	
tuin,	waarin	staat	vermeld	wat	verder	per	complex	aan	verschillende	regels	
nodig	wordt	geacht.	Naast	de	website	www.doetuinen-haarlem.nl	hebben	
sommige	complexen	een	eigen	website.	Daarnaast	ook	een	eigen	g-mail	
account.		Incidenteel	worden	open	dagen	georganiseerd,	die	al	of	niet	via	de	
(eigen)	website,	Facebookpagina	van	de	Stichting,		de	plaatselijke	krant	en	huis-	
aan-huisbladen	worden	aangekondigd	of	via	een	foldertje	in	de	buurt	worden	
verspreid.	

Verbeterpunten	

De	nadruk	zal	in	de	komende	jaren	komen	te	liggen	op	de	continuïteit	en	
herkenbaarheid	van	de	stichting	en	haar	tuincomplexen,	waarbij	zoveel	
mogelijk	wordt	getracht	de	kwaliteit	van	elk	complex	ten	volle	te	benutten	en	
waar	nodig	voor	het	voetlicht	te	brengen.	Communicatie	hierover	met	de	
buitenwacht	wordt	van	belang	geacht.	Diversiteit	van	de	woonomgeving	per	
tuincomplex	kan	daarbij	van	nut	zijn;	zo	ligt	het	ene	complex	aan	de	rand	van	
Haarlem	in	een	omgeving	met	veel	bewoners	en	tuinders	die	oorspronkelijk	
niet	uit	Nederland	komen,	het	andere	ligt	centraal	in	de	stad	in	een	omgeving	
waar	veel	omwonenden	niet	eens	weten	dat	er	Doe-tuinen	zijn;	een	gebrek	aan	
bekendheid	zou	daarom	eerst	moeten	worden	omgebogen	in	betrokkenheid	
van	de	buurt,	want	wie	de	tuinmogelijkheden	eenmaal	heeft	ontdekt,	is	
doorgaans	blij	verrast.		

A. Verbetering	van	de	communicatie	intern	

Meer	wisselwerking	tussen	de	gang	van	zaken	en	eisen	en	wensen	per	
individuele	tuin	en	meer	nadruk	op	de	kwaliteit	van	de	complexen	zal	via	een	
regelmatig	rondje	langs	de	tuinen	plaatsvinden.	Bezoek	van	de	complexen	over	
en	weer	door	commissie-	en	bestuursleden	kan	helpen	bij	begrip	voor	elkaars	
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situatie.	Mogelijk	kan	de	kwartaalvergadering	eens	op	een	van	de	locaties	
plaatsvinden.	De	bezoeken	kunnen	aangevuld	worden	met	deelname	aan	de	
tuincommissievergadering	als	het	gaat	om	het	zoeken	van	oplossingen	voor	
problemen	die	de	eigen	capaciteit	overschrijden	of	die	vragen	om	secundair	
overleg	met	derden,	zoals	met	de	gemeente.	Meer	concreet:	bij	projecten	van	
de	gemeente	die	raken	aan	een	van	onze	tuincomplexen	is	betrokkenheid	van	
het	bestuur	van	het	begin	af	aan	raadzaam	om	de	belangen	van	de	stichting,	
zijnde	het	behoud	van	de	(eigenheid	van)	de	diverse	tuincomplexen,	te	
behartigen.	We	zien	dat	tuincomplexen	van	volkstuinverenigingen	met	
onteigening	voor	woningbouw	worden	bedreigd.	Vergaderingen	die	roulerend	
op	verschillende	locaties	plaatsvinden,	zijn	misschien	niet	altijd	even	makkelijk	
bij	te	wonen,	maar	dit	kan	wel	het	streven	zijn	en	het	voordeel	bieden	van	een	
kijkje	in	elkaars	keuken.	Zoals	in	het	verleden	tijdens	open	dagen	en	
fietstochten	wel	gebeurde.	Dit	werkt	meestal	beter	voor	begrip	van	elkaars	
situatie	dan	bijvoorbeeld	alleen	contact	via	mail,	waar	het	in	de	praktijk	vaak	
op	neerkomt.	Het	gaat	hier	om	creëren	van	begrip	door	diverse	vormen	van	
communicatie.	Daartoe	is	ook	deelname	aan	het	kwartaaloverleg	door	een	
vertegenwoordiger	per	tuin	een	must	om	de	wisselwerking	op	gang	te	houden	
en	de	diverse	complexen	aangehaakt	te	houden	bij	wat	er	zoal	speelt	binnen	
en	buiten	de	stichting.	Een	vaste	vervanger	van	de	vaste	
tuinvertegenwoordiger	bij	diens	afwezigheid	is	dan	ook	voorwaarde	voor	de	
continuïteit.	Per	tuin	is	een	(1)	afgevaardigde	voldoende	en	meer	zelfs	niet	
wenselijk	om	praktische	redenen,	tenzij	als	toehoorder	of	om	iemand	in	te	
werken	als	opvolger	van	de	vaste	(bij	de	KvK	ingeschreven)	vertegenwoordiger.	
Het	gaat	erom	dat	we	misverstanden	voorkomen	en	elkaar	voeden	met	
informatie	en	dat	werkt	twee	kanten	op:	van	tuinders	naar	tuincommissie	naar	
bestuur	en	andersom.	Uiteraard	aangevuld	met	een	verslag	van	het	overleg,	
dat	samengesteld	wordt	onder	verantwoordelijkheid	van	het	Dagelijks	Bestuur.	

B. Verbetering	van	de	communicatie	extern	

Het	gezicht	naar	buiten	kan	behalve	door	dit	beleidsplan	worden	verbeterd	
door	activiteiten	te	organiseren	en	die	eenduidig	te	profileren	door	gebruik	te	
maken	van	een	standaard-format	voor	aankondigingen,	waarbij	de	missie	en	
het	logo	van	de	stichting	worden	gebruikt	(zie	bijlage	2).	Het	gaat	niet	om	meer	
activiteiten	als	wel	om	met	een	zekere	regelmaat	over	de	tuincomplexen	
verdeeld	de	buurt	te	betrekken	bij	de	tuinen.	Goede	activiteiten	organiseren,	is	
makkelijker	gezegd	dan	gedaan,	maar	elke	tuin	kent	zo	zijn	jaarlijkse	open	dag	
voor	de	buurt	of	zou	bij	open	dagen	van	aanpalende	attracties	aan	kunnen	
haken,	gezamenlijke	activiteiten	met	schooltuinen,	jubilea	en	openstellingen	
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die	samenvallen	met	andere	landelijke	openstellingen,	zoals	de	jaarlijkse	
opentuinen-dag	van	de	Algemene	Vereniging	voor	Volkstuinen.	De	voorjaars-,	
en	najaar-klusmiddagen,	c.q.	-borrels,	zijn	doorgaans	besloten	en	alleen	voor	
de	tuinders	bestemd.	Maar	voor	alle	aankondigingen	geldt	dat	telkens	gebruik	
gemaakt	wordt	van	het	logo	van	de	stichting	en	een	standaardformat	voor	
aankondigingen,	waar	ook	vermelding	van	de	eventuele	sponsoren	een	plek	op	
kan	vinden;	zie	bijlage	2.	De	website(s)	kan	(kunnen)	ook	voor	die	
aankondigingen	worden	gebruikt.	Hoewel	de	website	actief	wordt	
onderhouden,	zijn	we	voor	content	afhankelijk	van	de	input	van	alle	tuinen.	
Content	zal	ook	meer	gaan	bestaan	uit	tuintips	en	bijvoorbeeld	vermelding	van	
de	inhoud	van	de	lezingen	van	de	jaarvergadering.	Hiermee	kan	ook	de	
aantrekkingskracht	naar	die	jaarvergadering	worden	vergroot.	Ook	informatie	
uit	een	eenmaal	vastgesteld	beleidsplan	zal	zijn	weg	vinden	naar	de	website,	
waardoor	die	site	meer	de	functie	van	platform	krijgt.	Ook	zullen	meer	links	
naar	de	voor	ons	van	belang	zijnde	sites	van	andere	organisaties	worden	
geplaatst.	Mensen	die	daar	meer	en	betere	ideeën	over	hebben	dan	het	
huidige	bestuur	worden	opgeroepen	zich	te	melden.	Streven	is	een	(één)	
website	met	een	link	naar	de	websites	van	de	individuele	tuinen	en/of	een	link	
naar	een	eigen	omgeving	op	de	website	van	de	stichting.	Dit	proces	is	al	in	
2019	in	gang	gezet.	

De	nieuwe	website	van	de	stichting	Doe-tuinen	Haarlem	is	in	september	2019	
‘gelanceerd’.		

Ook	naar	buiten	toe,	maar	van	een	geheel	ander	kaliber	is	de	relatie	met	de	
overheid,	voor	ons	is	dat	de	gemeenteraad	en	zijn	dat	de	Haarlemse	politieke	
partijen.	In	2010	is	er	voor	de	enige	en	tot	op	heden	laatste	keer	een	motie	
aangenomen	door	alle	fracties,	waarin	een	nieuw	complex	en	in	het	algemeen	
meer	aandacht	voor	de	Stichting	Doe-tuinen	werd	bepleit;	zie	bijlage	2.	In	2017	
vond	een	bezoek	van	de	PvdA-fractie	aan	een	der	complexen	plaats	en	dit	
leidde	tot	het	idee	dat	type	bijeenkomst	ook	met	andere	fracties	te	
organiseren,	om	de	bewustwording	bij	de	politiek	te	vergroten	voor	een	
groener	Haarlem	in	het	algemeen	en	voor	(meer)	doe-tuinen	in	het	bijzonder.	
We	gaan	dit	bereiken	door	ons	A4-tje	dat	de	stichting	in	het	kort	beschrijft	
(bijlage	3)	te	vernieuwen	en	als	eerste	onderdeel	van	de	uitvoering	van	dit	
plan.	In	april	2019	is	de	GroenLinks-	fractie	op	werkbezoek	geweest	op	een	van	
de	tuincomplexen.		

In	2020	is	het	de	beurt	aan	de	gemeenteraadsfractie	van	het	CDA.	
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Tot	slot	kan	de	communicatie	worden	verbeterd	door	de	relatie	met	de	
journalistiek	aan	te	halen.	Niet	alleen	voor	incidentele	aankondigingen	van	
activiteiten,	maar	ook	om	het	algemeen	belang	en	het	bestaansrecht	van	de	
stichting	warm	te	houden	bij	de	Haarlemse	bevolking.	De	politiek	staat	op	dit	
moment	zeer	welwillend	tegenover	groen/vergroening,	maar	de	bal	ligt	
doorgaans	bij	de	acties	van	stichtingen	of	individuen	en	dat	komt	neer	op	
vrijwilligerswerk,	dat	staat	of	valt	met	de	inzet	van	die	personen.	We	gaan	die	
bal	oppakken	door	meer	items	aan	de	krant	aan	te	bieden	in	de	vorm	van	
persberichten	van	activiteiten.	Dat	werkt	alleen	als	die	berichten	
nieuwswaardig	zijn,	dus	inhoudelijk	van	belang.	Ook	interessante	artikelen	van	
algemeen	belang	voor	het	voortbestaan	van	de	tuincomplexen;	zoals	verhalen	
over	het	belang	van	insecten;	in	het	bijzonder	bijen	en	daarvoor	geschikte	
bloemen	en	planten.	Het	kan	ook	rechtstreekser	door	gebruikmaking	van	de	
contacten	van	individuen	binnen	de	stichting	die	zelf	in	het	Haarlems	Dagblad	
publiceren	en/of	door	goed	gebruik	te	maken	van	de	contacten	met	de	
journalistiek.		
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	 		3-Financiën 

Een	transparant	en	integer	financieel	beleid	onder	juridische	
eindverantwoordelijkheid	van	het	Bestuur	van	de	Stichting	Doe-tuinen	
Haarlem.	

A.	 Internetbankieren	

Met	internetbankieren	is	er	zicht	op	de	financiën	per	tuin	bij	de	
stichtingspenningmeester	en	bij	de	stichtingsvoorzitter.	Streven	is	ook	de	
laatste	tuin	die	nog	niet	internetbankiert	in	2019	daarop	aan	te	sluiten.	Het	
stichtingsbestuur	is	hoofdelijk	aansprakelijk	en	dat	brengt	bij	onvoldoende	
transparantie	risico’s	met	zich	mee.		Daarom	voeren	we	onder	andere	het	4-
ogen	principe	bij	betalingen	in.	De	penningmeester	zet	de	betaling	klaar	en	de	
voorzitter	geeft	akkoord.	Zowel	de	tuincommissies	als	de	stichting	zullen	die	
werkwijze	gaan	volgen.	Zo	zijn	er	altijd	2	personen	die	goedkeuring	geven	aan	
een	betaling.	

Het	gaat	om	de	mentaliteit	bij	alle	tuincommissies	dat	geen	grote	mutaties	
plaats	vinden	bij	de	rekeningen	voordat	een	ander	tuincommissielid		er	ook		
kennis	van	heeft	genomen.	

Ook	behoren	er	geen	grote	bedragen	te	staan	op	de	aparte	rekeningen	die	de	
jaaruitgaven	overstijgen.	

Het	is	noodzakelijk	om	het	financieel	reglement	in	het	najaar	van	2019	te	
herzien,	want	er	dient	één	balans	te	komen	met	rekening	en	verantwoording	/	
begroting.	Het	Bestuur	houdt	de	vermogenstoestand	nauwkeurig	bij	‘zodat	te	
allen	tijde	haar	rechten	en	verplichtingen	kunnen	worden	gekend’	(statuten	
artikel	12).	

Het	Bestuur	is	o.a.	bevoegd	tot	de	volgende	handelingen:	…’het	sluiten	van	
overeenkomsten	waarbij	de	stichting	zich	als	borg	of	hoofdelijk	mede-
schuldenaar	verbindt…of	zich	tot	zekerheidstelling	voor	de	schuld	van	een	
derde	verbindt.’	(artikel	11b).	

B. 							Borggelden	
	

Borg	vormt	als	relatief	groot	bedrag		een	verantwoordelijkheid	van	de	stichting,	
omdat	het	als	zogenaamde	‘schuld	aan	de	tuinders’	op	ieder	gewenst	moment	
moet	kunnen	worden	teruggegeven	aan	de	tuinder(s).	Soms	is	borggeld	nodig	
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wanneer	een	tuinder	weggaat	en	zijn	tuin	niet	goed	achterlaat.	De	borg	wordt	
dan	ingehouden	om	het	bedrag	aan	te	wenden	voor	het	laten	opknappen	van	
de	achtergelaten	tuin.	Het	dient	als	wisselgeld,	waarmee	het	borgbedrag	op	de	
tuinrekening	jaarlijks	fluctueert	en	het	voor	de	tuinpenningmeester	van	een	
tuincommissie	een	lastige	post	is.	Bij	subsidie-aanvragen	zal	dit	bedrag	buiten	
beschouwing	kunnen	worden	gelaten	wanneer	het	als	geoormerkt	geld	bij	de	
stichting	is	geparkeerd.		
	
Het	is	de	bedoeling	om	het	financieel	reglement	t.a.v.	de	borggelden	als	volgt	
te	wijzigen:	
	

a. De	borgsommen/sleutelgelden	worden	voor80%	overgeheveld	naar	de	
centrale	rekening	van	de	Stichting.	

b. De	penningmeester	van	de	Stichting	zet	dit	bedrag		op	een	
spaarrekening.	De	rente	wordt	elk	jaar	gevoegd	bij	het	
solidariteitsfonds.	

c. De	borgsommen/sleutelgelden	blijven	altijd	het	geld	van	de	tuinders	zelf.	
Het	Bestuur	is	financieel	en	juridisch	als	eerste	aansprakelijk	voor	deze	
‘reserveringen	voor	langere	termijn’.	

d. De	tuincommissies	houden	op	hun	internetbankrekening		ca.	20%	apart	
aan	borgsommen/sleutelgelden,	dus	cash	flow	op	hun	lopende	rekening.	
De	borgsommen/sleutelgelden	zijn	namelijk	communicerende	vaten,	
waarbij	regelmatig	ex-tuinders	hun	geld	ophalen	en	nieuwe	tuinders	hun	
geld	storten.	Per	jaar	gaat	het	om	wisselende	aantallen	mutaties.	De	
tuinpenningmeesters	van	de	7	tuincommissies	behouden	dus	het	
overzicht	in	de	fluctuaties	bij	de	borgsommen/sleutelgeld.	

e. Het	Bestuur	staat	garant	voor	de	borgsommen/sleutelgeld.	
	

C. 	Deelnemersbijdragen	en	vrije	tegoeden/stille	reserves	bij	de	
tuincommissies.	
	
1. De	taak	van	de	tuinpenningmeesters	is	het	innen	van	de		jaarlijkse		

deelnemersbijdragen	en	het	bijhouden	van	de	
tuindersadministratie.	De	mutaties	bij	borgsommen/sleutelgeld	
horen	hier	ook	bij.	

2. 30%	van	de	deelnemersbijdragen	wordt	in	het	voorjaar	
overgedragen	aan	de	penningmeester	van	de	Stichting.	

3. 70%	van	de	deelnemersbijdragen		is	elk	boekjaar	door	de	
tuincommissies	vrij	te	besteden.	
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D. Verbeteren	financieel	reglement	
	

Advies	om	het	financieel	reglement	te	herzien:	
	

a. De	tuincommissie	houdt	maximaal	20%	van	de	borgsommen		
als	reserve.		

b. Op	de	centrale	stichtingsrekening	is	dan	één	balans	met	een	
helder	overzicht	van:	
1. De	borgsommen/sleutelgelden=	reserveringen	voor	langere	

termijn	
2. De	geoormerkte	bedragen/reserves	van	de	tuincommissies	

=	reserveringen	voor	kortere	termijn	
3. De	begroting	en	realisatie	van	de	Stichting	voor	de	

korte/langere	termijn	voor	uitvoeren	van	beleidsplanning:	
websites,	jaarvergadering,	WOZ,	uitbreiding	locaties	etc.	

4. Het	solidariteitsfonds	
	

	Zo	ingericht,	is	fondsenwerving	en	aanvragen	van	subsidie	weer	mogelijk.	  
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						4-	 Bestuurlijke	slagkracht	

Voor	een	tuincomplex	is	de	grootste	zorg	de	inzet	van	vrijwilligers.	Dat	komt	
vaak	neer	op	(enkele!)	goedwillenden,	die	daar	tijd	voor	over	vrijmaken.	Vaak	
zijn	dit	ouderen,	die	gepensioneerd	zijn,	en	op	een	gegeven	moment	langer	
doorgaan	dan	ze	zelf	wenselijk	vinden,	omdat	opvolging	moeilijk	is	te	vinden	
.Hoe	de	continuïteit	van	de	stichtingswerkzaamheden	te	borgen	met	de	juiste	
ondersteuning	vanuit	het	bestuur?	Het	bestuur	bestaat	uit	een	vaste	
vertegenwoordiger	van	elk	van	de	7	tuinen.	Verder	uit	een	voorzitter,	
secretaris,	(en	tweede	secretaris),	penningmeester	en	een	onafhankelijk	lid,	die	
het	Dagelijks	Bestuur	vormen.	Er	wordt	viermaal	per	jaar	vergaderd	waar	alle	
bestuursleden	geacht	worden	bij	aanwezig	te	zijn	of	zich	door	een	(één)	
vervanger	te	laten	vertegenwoordigen	om	stemming	over	onderwerpen	
doorgang	te	kunnen	laten	vinden.	Ook	kan	een	extra	DB-overleg	plaats	vinden	
bij	voorbeeld	over	de	uitbreidingsmogelijkheden.	Stemming	kan	in	principe	met	
de	op	dat	moment	aanwezige	bestuursleden,	maar	het	democratisch	gehalte	
wordt	tijdens	een	stemming	verhoogd,	wanneer	alle	bestuursleden	aanwezig	
zijn.	Ter	voorbereiding	op	het	kwartaaloverleg	vergadert	het	Dagelijks	Bestuur.	
Ook	daar	kan	stemming	plaatsvinden,	waarbij	bij	staken	de	stemmen	de	
voorzitter	kan	kiezen	voor	verdaging	of	indien	snelheid	is	geboden	beslist	de	
voorzitter.	

Aan	het	begin	van	elk	jaar	legt	het	bestuur	van	de	Stichting	Doe-Tuinen	
Haarlem	in	een	zogenaamde	jaarvergadering,	die	ook	gebruikt	wordt	als	een	
nieuwjaarsbijeenkomst	verantwoording	af	aan	alle	tuinders.	Overigens	ligt	in	
die	jaarvergadering	de	nadruk	op	een	interessante	lezing.	De	verantwoording	
vormt	een	klein	onderdeel	van	deze	middagen.	

Verbeteren	bestuurlijke	slagkracht	

A. Omvang	tuincommissies	

De	tuincommissies	bestaan		uit	minimaal	3	leden,	waarbij	zoveel	
mogelijk	wordt	gestreefd	naar	continuïteit	door	op	tijd	en	ter	
voorbereiding	op	de	opvolging	van	de	tuinsecretaris	een	tweede	
tuinsecretaris	en	ter	voorbereiding	op	de	opvolging	van	de	
tuinpenningmeester	een	tweede	tuinpenningmeester	mee	te	laten	
draaien.	Daarmee	vormen	5	leden	de	kern	van	een	tuincommissie.	Dit	
aantal	wordt	op	oneven	gehouden	om	stemming	mogelijk	te	maken.	Bij	
afwezigheid	van	iemand	van	de	kernleden	en	bijgevolg	mogelijk	staken	
van	de	stemmen,	beslist	de	voorzitter	of	besluit	de	voorzitter	de	
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stemming	te	verdagen	naar	een	volgende	bijeenkomst.	Voor	zover	nodig	
worden	reglementen	hierop	aangepast.	Tuincommissies	worden	
ondersteund	door	werkgroepen,	die	specifieke	taken	hebben.	Dat	kan	
gaan	om	een	gereedschapsploeg,	die	voor	onderhoud	van	het	
gereedschap	zorgt;	een	ploeg	die	controle-tuinrondjes	doet,	een	
maaiploeg	en	al	dan	niet	een	mestploeg	die	helpt	met	ontvangst	en	
verwerking	van	door	boeren/maneges	aangeboden	mest. 

B. Rooster	van	aftreden	

Verversing	van	de	bestuurssamenstelling	moet	verder	worden	nagestreefd	
door	een	rooster	van	aftreden	te	hanteren;	voor	het	Dagelijks	Bestuur	van	de	
stichting	geldt	dat	eveneens	(bijlage	5).	De	termijnen	moeten	nog	worden	
vastgesteld,	maar	stabiliteit	blijft	natuurlijk	van	groot	belang.	

C. Dagelijks	Bestuur	

Het	Dagelijks	Bestuur	komt	als	hierboven	beschreven	voorafgaand	aan	het	
kwartaaloverleg	bij	elkaar.	Dat	is	ook	bedoeld	om	de	stichtingsbelangen	te	
behartigen	en	de	verplichtingen	na	te	komen,	bijvoorbeeld	naar	aanleiding	van	
wetswijzigingen;	denk	aan	nieuwe	privacywetgeving	of	nieuwe	financiële	
voorwaarden	die	aan	stichtingen	kunnen	worden	opgelegd.	Ook	gaat	het	soms	
om	complex-overstijgende	zaken,	bijvoorbeeld	om	voor	goede	afstemming	met	
de	buren	van	de	tuincomplexen	te	zorgen	voor	zover	een	tuincommissie	daar	
zelf	niet	in	slaagt.	Overleg	met	andere	gremia,	zoals	de	afdeling	Natuur-	en	
Milieu-Educatie	(NME)	van	de	gemeente	Haarlem	en	Spaarnelanden	als	
uitvoerder	van	onderhoud	namens	de	gemeente	en	met	FoodFuture	Haarlem	
(voorheen	Platform	Haarlem	Groener),	BUUV,	de	Algemene	Vereniging	van	
Volkstuincomplexen	(AVVN)	wordt	bij	voorkeur	door	het	DB	gedaan.		

	

Bijlagen		
	

1) Eisen-	en	wensen	voor	een		Doe-Tuin	
2) Motie	raadsfracties	(2010):	laat	Doe-tuinen	groeien	
3) Wat	is	een	Doetuin	?	(2019)	
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Bijlagen	

Bijlage	1	

Eisen	en	wensen	voor		een	Doe-tuin	

Eisen	
	
Inspraak	in	overleg	met	aannemer/uitvoerder	over	indeling	tuintjes,	container	etc.	voor	
logica	van	het	tuinieren.	Overleg	vóór	aanvang	werkzaamheden.	
	
Hek	van	2m	hoog	rondom		
(vandaalproof)	tussen	of	in	een	haag	en	onder	die	haag	30	cm	teelaarde	gemengd	met	30	
cm	van	de	ondergrond.		
	
Entreehek	(met	slot)	van	2,5m	breed	en	2m	hoog,	dus	doorrijhoogte.	
		
Waterpomp	(geslagen)	
	
Elektra-aansluitpunt	
	
2	Containers	voor	opslag	materiaal;	1,5mx2x2	(brxdxh)	
	
	
1m	hoge	verrijkte	tuingrond=teelaarde,	die	gegarandeerd	met	certificaat	wordt	geleverd,	
want	moet	absoluut	vrij	zijn	van	bestrijdingsmiddelen	en	andere	giftige	stoffen	(ondergrond	
puinvrij)	
	
Tegels	op	niet-tuingedeelte,	dus	om	en	tussen	de	tuintjes;	hangt	af	van	exacte	
plaatsing/indeling	tuintjes	
	
Lage	bomen	in	de	directe	omgeving	van	de	tuin	
																								
Gereedschap-basis-set,	bestaande	uit	3	schoppen,	3	harken,	3	schoffels,	3	spitvorken,	3	
gieters	en	1	kruiwagen		
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Wensen	
	
Periode	van	minimaal	vijf	jaar	tuinieren	
	
	
	
	
	
Plaats	entreehek	in	overleg.	
De	haag	hoeft	niet	persé	van	beuk	te	zijn;	mag	ook	veldesdoorn	of	liguster	zijn.	
	
	
Elektraslot	met	druppelopener	
	
	
	
	
	
	
Of	indien	beschikbaar:	1	grote	container	kan	ook	geruild	worden	voor	2	kleine	containers	
van	een	ander	complex		
	
Koeienmest	
	
	
	
	
	
overleg	
	
	
	
Of	meedenken	over	de	daar	te	kiezen	bomen	
	
Extra	gereedschap-set												
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Bijlage	2:		Motie	raadsfracties	2010					

Motie:	Laat	Doetuinen	groeien	

De	Gemeenteraad	van	Haarlem,	in	vergadering	bijeen	op	8	november	2010	

Constaterende	dat:	

-	De	Stichting	Doetuinen	sinds	5	jaar	zes	complexen	beheert	in	Haarlem;	

-	Op	die	complexen	kleine	tuintjes	van	25m2	tegen	een	geringe	vergoeding	
worden	

uitgegeven	aan	inwoners	van	Haarlem;	

-	Doetuinen	hiermee	ook	mensen	met	een	kleine	beurs	en/of	zonder	tuin	
hiermee	de	gelegenheid	

biedt	op	een	positieve	wijze	in	de	natuur	aan	de	slag	te	gaan	en	te	ontspannen;	

-	Doetuinen	groene	trefpunten	zijn	in	de	wijk	waar	mensen	met	verschillende	
achtergronden	

elkaar	kunnen	ontmoeten	en	daardoor	de	sociale	samenhang	bevorderen	en	
een	belangrijke	

activeringfunctie	heeft	;	

-	Doetuinen	een	bijdrage	levert	aan	veiligheid	in	de	buurt;	

-	Doetuinen	ook	jong	en	oud	wil	samenbrengen	door	de	introductie	van	
(groot)ouder-	

kindtuintjes;	

-	Doetuinen	zorgt	voor	functioneel,	recreatief,	educatief	en	duurzaam	groen	in	
de	wijken;	

Overwegende	dat:	
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-	De	behoefte	aan	nieuwe	locaties	voor	Doetuinen	al	vijf	jaar	lang	zeer	groot	is,	
gezien	de	lange	

wachtlijsten;	

-	Er	sinds	2007	middels	brieven,	in	rondvragen,	door	insprekers	en	met	een	
motie,	al	veelvuldig	

verzocht	is	om	uitbreiding	van	het	aantal	locaties	van	de	Doetuinen;	

-	De	PvdA-	motie	uit	2009,	waarin	verzocht	werd	om	aanwijzing	van	nieuwe	
locaties	van	Doetuinen,	

raadsbreed	is	aangenomen;	

-	Er	ondanks	alle	toezeggingen	door	het	College	in	de	afgelopen	jaren,	nog	
steeds	géén	nieuwe	

locaties	zijn	bijgekomen	en	de	wachtlijsten	verder	groeien;	

Verzoekt	het	College	van	Burgemeester	en	Wethouders	om:	

*	Een	onderzoek,	naar	de	mogelijkheid	en	wenselijkheid	om	in	een	gebied	
nieuwe	Doetuinen	te	vestigen,	voortaan	als	vast	onderdeel	mee	te	nemen	in	
alle	gebiedsvisies;	

*	Voor	het	einde	van	het	jaar	2010	met	nieuwe	locaties	voor	Doetuinen	te	
komen,	zoals	eerder	door	de	gemeenteraad	gevraagd.	

En	gaat	over	tot	de	orde	van	de	dag.	

	

	

	

	

	

	



	

	
19	

	

Bijlage	3:	

Wat zijn Doe-tuinen (versie 2019) 

Doe-tuinen zijn de groene trefpunten die zowel het recreatief, 
natuurlijk als het sociaal maatschappelijk gebruik van het 
openbaar groen in Haarlem mede mogelijk maken.  

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt, net zoals 
bevorderen van de gezondheid. Iedere locatie heeft zijn eigen 
ontmoetingsplek.  

Het geeft steeds meer mensen voldoening om dicht bij huis op 
natuurlijke wijze groenten te verbouwen en bloemen te 
kweken. Men deelt er ervaring en kennis met elkaar.   

Men kan de seizoensverse groenten in verschillende groeifases 
op de tuinen zien, en de verschillende groenten leren 
herkennen.  

In juni 1993 is in het Schoterbos de eerste Doe-tuin in Haarlem 
opgericht. Dat was op het terrein van de schoolwerktuin dat 
toen voor een groot deel niet meer in gebruik was. De jaren er 
na zijn er Doe-tuinen bijgekomen. Eerst in de Van Dortstraat 
met De Cornelia Westendorptuinen en daarna de 
Poelbroektuinen in Schalkwijk. 

De stichting Doe-tuinen Haarlem bestaat sinds 2006. De 
stichting nam toenhet beheer van tuinen van de gemeente 
Haarlem over. Dit initiatief was noodzakelijk omdat de 
gemeente, in het kader van bezuinigingen en privatisering van 
het stedelijke beheer, het beheer van de verschillende 
tuincomplexen ging afstoten. De Stichting Doe-Tuinen Haarlem 
draait uitsluitend op vrijwilligers.  

De Doe-tuinen zijn openbaar groen en onderdeel van de 
openbare groene ruimte; alleen overdag geopend of op 
sommige complexen alleen wanneer tuinders aanwezig zijn. 
Naast een persoonlijk belang voor een tuinder, hebben de 
tuinen ook meerwaarde voor de wijken/stadsdelen er omheen.  
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Er zijn 7 Doe-tuincomplexen: de Schotertuinen, de Cornelia 
Westendorptuinen, de Poelbroektuinen, de Abel/Kees 
Bunétuinen, de Nelson Mandelatuinen, de Nassautuinen en de 
tuinen van De Componist. Een achtste tuincomplex is in 
ontwikkeling. Dit wordt door de geringe omvang een 
zogenaamde satelliettuin. Het valt daarmee onder beheer van 
een tuincommissie van een van de grotere tuincomplexen. 

De complexen zijn verschillend van grootte. Het kleinste 
complex omvat 13 tuintjes, het grootste 180 tuintjes. Elk 
tuintje is ongeveer 25 m2 groot en kan tegen een geringe 
vergoeding door een inwoner van de gemeente Haarlem 
gebruikt worden om op natuurlijke wijze eigen groenten, fruit 
en bloemen te telen.  

Op de Doe-tuincomplexen zijn ruim 500 tuintjes in gebruik. Er 
is een wachtlijst. De Stichting onderzoekt voortdurend de 
mogelijkheid om het aantal Doe-tuincomplexen uit te breiden. 
Bijvoorbeeld in het Westelijk Tuinbouwgebied, van oudsher de 
groentetuin van Haarlem. Maar ook de eerdergenoemde 
mogelijkheid voor satelliettuinen op ongebruikte grond her en 
der in de stad verspreid. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 
www.doetuinenhaarlem.nl. Hier kan de folder van de Doe-
tuinen gedownload worden en bijvoorbeeld ook een 
beschrijving van de fietstocht, om een overzicht van de 7 Doe- 
tuinen in Haarlem te krijgen. 

 
 

	


