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 2020
In januari werd in de laatste jaarvergadering aan de Rijksstraatweg (de locatie gaat dicht) vertrekkend bestuurslid Dirk Dijkstra
in het zonnetje gezet. De nieuwe stadsecoloog Sjoerd Andela stelde zich voor en de oud-stadsecoloog Dik Vonk hield een
boeiend verhaal, dat op doetuinenhaarlem.nl is terug te lezen/kijken. Op deze vergadering en lezing kwamen zo’n 65 personen
af.
De opening van de Indische buurttuin in april door wethouder Jur Botter was na een jaar van intensief voorbereiden een feit.
Ook voor deze nieuwe tuin is een overeenkomst met de gemeente opgesteld, die garandeert dat wij hier blijvend kunnen
tuinieren. Een ongebruikt terrein bij speeltuin De Papegaai aan de Anna Kaulbachstraat in Haarlem-Oost is een potentiële
volgende doe-tuin, waar in het verslagjaar al fondsen voor zijn geworven. Met een flinke wachtlijst is er nog steeds behoefte aan
meer doe-tuinen. De gemeente realiseert zich dat ook. Het Haarlems Dagblad besteedde ook in het verslagjaar diverse artikelen
aan de stichting Doe-tuinen. Zie de website.
Het plan om voor de derde keer een politieke partij –na PvdA en GroenLinks is wat ons betreft CDA aan de beurt- om uit te
nodigen op een van onze tuinen- kon door corona niet doorgaan. Om dezelfde reden vielen ook twee van de vier algemene
bestuursvergaderingen uit. Om de communicatie op peil te houden verscheen in december een eerste nieuwsbrief van het
dagelijks bestuur.
Secretaris Ton van Angeren stopte na twee jaar met zijn werk voor de stichting in verband met drukke andere
vrijwilligerswerkzaamheden: hij maakte voor ons een begin met fondsenwerving en vereenvoudiging van de administratieve
taken van het secretariaat. Zo spraken we af om terug te gaan van vier naar drie vergaderingen plus een jaarvergadering.
Bestuurlijk vormt zijn vertrek vooralsnog geen probleem en invulling van de vacature kondigt zich al aan, omdat al wat langer
vacatures op de website zijn geplaatst, waarop nog in het verslagjaar twee aspirant-bestuursleden reageerden.
De website wordt verder ontwikkeld en is in goede handen van de penningmeester, waardoor de afhankelijkheid van een aparte
webmaster langzaamaan vervalt.
We zien dit naast een aantal andere ontwikkelingen als professionalisering van het bestuur zonder daarbij het vrijwillige
karakter van de stichting en haar deelnemers geweld aan te doen. Zonder alle tuinders, die als legertje vrijwilligers de stichting
vormgeven, zijn we niets. Daarover gaat soms de discussie, die bijvoorbeeld gevoerd wordt naar aanleiding van het beleidsplan,
dat in de eerdergenoemde jaarvergadering werd genoemd. Gedurende het verslagjaar zijn we het beleidsplan meer als
werkdocument gaan zien, waar nog van alles aan verbeterd kan worden. In september werd daarom een werkgroep Verbeteren
Beleidsplan in het vooruitzicht gesteld. Deze werkgroep werd bij het sluiten van het jaar nog net niet operationeel.
Verder werd in het verslagjaar nog eens benadrukt dat de tuinders helpen het terrein te onderhouden in ruil voor het eigen
gebruik van een stukje grond op het tuincomplex. Dat principe wordt niet altijd zo gevoeld door de individuele tuinder. We
omschrijven dat wel als het ‘halen en brengen-principe’: je krijgt wat, maar je doet ook wat terug voor de instandhouding van
het complex waarop je tuiniert. In de communicatie hierover hebben alle tuincommissies een taak.

