
    
                    Stichting Doe-tuinen te vinden op 8 tuinen verspreid over Haarlem    
                                               Biedt de mogelijkheid om dicht bij huis praktische kennis op te doen over natuur en milieu.              
                                                            Beheert groene trefpunten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

                               Bevordert de sociale samenhang in de wijken en de bio-diversiteit.  
                               Stelt moestuintjes van circa 25 m²beschikbaar. 
                               Kijk op  http://www.doetuinenhaarlem.nl/ of op Facebook              

 

  
  

 
Jaarverslag stichting Doe-Tuinen Haarlem 2018 
 
In het verslagjaar werd viermaal een algemene bestuursvergadering gehouden en daarnaast in maart de 
jaarvergadering voor belangstellenden met als belangrijkste item een inhoudelijk interessante tuinlezing  
‘Bedek je grond en kruiden in de moestuin’ door Anna Maria van de Berg van stichting Velt.  
Hier kwamen 65 personen op af.  
Wybe Dekker nam in de vergadering van 14 mei 2018 het voorzitterschap over van Dik Vonk. Het streven is de 
vacature van secretaris nog dit jaar in te vullen. Joost Post neemt die functie al een paar jaar waar.  
Afgesproken is dat aan een beleidsplan voor de stichting wordt gewerkt en aan een inventarisatie van de roerende en 
onroerende zaken per tuincomplex. Tuinen die nog geen eigen internetrekening hebben, worden daartoe gestimuleerd 
en geholpen door de penningmeester van de stichting. Ook wordt gezocht naar een boekhoudpakket dat door iedere 
tuin kan worden gebruikt. 
 
 

 
 
 
Op 25 mei werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, waardoor de stichting ook 
nieuwe regels moest opstellen over de omgang met de privacy van haar tuinders. Het privacyreglement staat op de 
website. Een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming voor toezicht op de naleving van de privacyregels 
werd gevonden in de persoon van Theo Plasschaert, oud-tuinier en actief als journalist, die bij uitstek het 
burgerbelang vertegenwoordigt en in ons geval het belang van de tuinder dient bij eventuele klachten. 
De Poelbroektuin hield op zondag 17 juni 2018 een open dag, waarvoor veel aandacht is gevraagd in de lokale media 
en waar desondanks een beperkt aantal bezoekers op af kwam. Onder andere deze tuin en nog twee van de grotere 
tuincomplexen hebben bijenkasten staan, zodat we op die manier ook een bijdrage aan de biodiversiteit leveren. 
Kleinere complexen missen de ruimte voor bijenvolken. 
 
De poging tot uitbreiding met een achtste tuincomplex strandde, omdat de gemeente geen garantie kon geven dat we 
van die plek aan het Badmintonpad minimaal vijf jaar gebruik kunnen maken. Naar aanleiding van die ervaring is een 
eisen- en wensenlijstje opgesteld dat bij eventueel nieuw aanbod van potentiële doe-tuincomplexen zal worden 
gebruikt.  
Het reglement van de penning van verdienste werd in dit verslagjaar vastgesteld en dat schrijft onder andere voor dat 
de penning slechts eenmaal per jaar kan worden uitgereikt aan een tuinder met speciale verdiensten. Iedere 
tuincommissie kan iemand voordragen. 
Icke ten Hallers nam in verband met verhuizing afscheid als bestuurslid en kreeg de penning van verdienste 
overhandigd in de laatste kwartaalvergadering van dit verslagjaar. Zij heeft meegeholpen bij de realisatie van de Abel 
Tasmantuin en heeft die tuin jarenlang vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de stichting Doe-tuinen 
Haarlem.  
 
 
 


