Stichting Doe-tuinen te vinden op 9 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 biodiversiteit.
Stelt moestuintjes van circa 25 m²beschikbaar.
Kijk op http://www.doetuinenhaarlem.nl/ of op Facebook

Jaarverslag Stichting Doe-Tuinen Haarlem 2021
Hoewel door overheidsmaatregelen de contacten beperkt moesten blijven, is tuinieren in het verslagjaar een uitkomst
gebleken. Via 8 nieuwsbrieven hield het dagelijks bestuur de tuincommissies op de hoogte. Naast een virtuele
vergadering op 10 mei via TEAMS vonden nog 2 fysieke bijeenkomsten plaats: in september op de Poelbroektuin en in
november in speeltuingebouw De Papegaai.
Bestuur
Er werd een nieuw dagelijks bestuurslid gevonden in de persoon van Petra Lodewijk. Zij werd in de fysieke
novembervergadering bij acclamatie aangesteld als secretaris.
Jaarvergadering
In deze vergadering twee lezingen: Sjoerd Andela, stadsecoloog gemeente Haarlem over bevorderen biodiversiteit in de
stad en Maaike Sillmann, landschapsarchitect gemeente Haarlem over inzet van burgers bij het groenbeheer. Ook werd
aan 4 mensen de penning van verdienste uitgereikt: Hein Kramers en Bert Prins van de Poelbroektuin, Hans Bronstring
van de Schotertuin en Joost Post, een van de oprichters van de st. Doe-tuinen en nog steeds actief bestuurslid.
Doe-tuin De Papegaai
In september werd door wethouder Meijs als negende tuincomplex doe-tuin De Papegaai geopend. Een twintigtal
tuintjes op een verwaarloosd stuk groen naast speeltuin De Papegaai in de Van Zeggelenbuurt in Haarlem-Oost.
Frans Hals Hoftuin
Eerdergenoemde landschapsarchitect tekende -samen met bestuurslid Dik Vonk- ook voor het ontwerp van de tuin van
het Frans Hals Museum, waar een groep vrijwilligers (van de wachtlijst van de stichting afkomstig) onder aanvoering
van nieuwbakken bestuurslid Petra Lodewijk in het verslagjaar het onderhoud voor is gaan doen. Hoewel geen
oorspronkelijk doel van de stichting omarmde het algemeen bestuur deze activiteit.
Wachtlijst
De wachtlijst met potentiële tuinders is onverminderd groot: 293 wachtenden op een totaal van 539 tuinen.
De Schotertuin realiseerde een 10-tal tuintjes extra. De stichting is uitgenodigd in te spreken bij een raadsvergadering
over het beleidsplan Groen van de gemeente Haarlem. Dit heeft nog niet plaatsgevonden.
Discussie
Het algemeen bestuur zal bij verschillende opvattingen over tuinieren altijd rekening houden met de eventuele overlast,
die dat mogelijk voor andere tuinders geeft.
WBTR
Sinds 1 juli is de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen van kracht.
De WBTR ondersteunt goed bestuur van stichtingen als de onze. We zullen de regels van de wet overnemen en daarnaar
handelen ter voorkoming van wanbestuur. Een werkgroep Verbeteren Beleidsplan en een subwerkgroep Financiën
bogen zich over diverse punten, waaronder vereenvoudiging van de procedure van kascontrole voor kleinere
tuincomplexen.
Website
Alle Doe-tuinnieuws verschijnt vrijwel direct op de website. Het laatste nieuwsfeit van het jaar betrof de gift van 750
euro, ontvangen van hoveniersbedrijf Wesseling.

