Jaarverslag Tuincommissie 2019
Afgelopen jaar heeft de tuincommissie een aantal acties ondernomen om goed onderhoud van de
tuinen te blijven waarborgen. Ook voor het komende jaar staan er met dit doel een aantal
actiepunten op de planning. Hieronder zijn deze acties puntsgewijs weergegeven. De toelichting op
deze punten staat in de tekst beschreven.
Ondernomen acties in 2019:
-

Regelmatig tuinronde gelopen en gesprekken met leden gevoerd over het tuinonderhoud
Lidmaatschappen van tuinders beëindigd
Aardappelpootplan (APP) gecontroleerd
Locatie van opstallen geïnventariseerd
Samenwerking met de tuincoach

Actiepunten voor 2020:
-

Regelmatig tuinronde lopen en met leden in gesprek blijven
Samenwerking met de tuincoach vervolg geven
Staat van de opstallen controleren
Controleren van het nieuwe APP

Staat van onderhoud
Afgelopen jaar is er om de zes à acht weken door de tuincommissie een tuinronde gelopen. Hierbij is
er weer gekeken naar staat en onderhoud van de tuinen en hoe dit eventueel beter zou kunnen.
Mocht er sprake zijn van achterstallig onderhoud, is er in overleg met de tuinder gekeken naar wat
de achterliggende reden hiervan kan zijn en hoe dit kan worden verbeterd. Afgelopen jaar waren er
drie tuinen die ernstig zijn verwaarloosd, wat de aanblik van ons tuincomplex geen goed deed. Wij
zijn ons ervan bewust dat het op dit soort momenten lijkt alsof er vanuit de tuincommissie
onvoldoende wordt gedaan om hier tegenop te treden. Het tegendeel is echter waar. Het is niet
eenvoudig om dit soort zaken met desbetreffende tuinder te bespreken. De tuinder is weinig op de
tuin aanwezig en veelal slecht telefonisch of per mail bereikbaar. Na een moment van feedback en
een officiële waarschuwing, hebben wij als tuincommissie in overleg met het bestuur besloten om
het lidmaatschap van deze drie tuinders te beëindigen.
Tuincoach
Gekeken naar staat en onderhoud van de tuinen, is ons opgevallen dat met name beginnende
tuinders moeite kunnen hebben om hun tuin bij te houden. Hierbij gaat het niet om onwil, maar om
onervarenheid. Wanneer een tuinder niet weet hoe die efficiënt zijn tuin kan onderhouden, is de
kans groter dat de tuin zal worden verwaarloosd. De tuinder zegt gedesillusioneerd zijn tuin op en de
vereniging blijft achter met een verwaarloosde tuin. Om tuinders dan ook bij te kunnen staan met
raad en advies, is er afgelopen seizoen een tuincoach aangesteld. Ruud Baardolf is beschikbaar voor
alle leden en heeft al verschillende tuinders goed op weg kunnen helpen. De aanblik van een aantal
tuinen is er hierdoor al stukken op vooruit gegaan, wat heel mooi is om te zien.
Aardappelpootplan (APP)
Afgelopen voorjaar heeft de tuincommissie het aardappelpootplan (APP) nagelopen. Hierbij is
opgevallen dat er een heel aantal plannen niet waren ingeleverd of onduidelijk waren ingetekend.
Met een nieuw in te tekenen schema is de hoop dat het makkelijker is om op te geven waar de
aardappelen gepoot zijn. Mocht aanstaand jaar blijken dat er nog plannen missen, zal de tuinder

worden verzocht dit plan alsnog in te leveren. Wanneer hier niet of te laat op wordt gereageerd,
dienen de aardappels vroegtijdig gerooid te worden. Eveneens wordt er van de leden verwacht dat
zij ieder jaar een nieuw APP indienen.

Opstallen
Over de gehele vereniging zijn door de jaren heen huisjes, kassen en hekjes geplaatst die niet volledig
voldoen aan de huidige voorschriften. We verwachten dat wanneer er iets wordt vervangen, er door
de leden strikt aan de in het Huishoudelijk Reglement vastgelegde voorschriften wordt gehouden.
Tijdens de ALV 2020 zal er een stemming onder de leden plaatsvinden om een punt aan artikel 7.3 uit
het Huishoudelijk Reglement toe te voegen. Wanneer de leden hiermee instemmen, zal er in de
toekomst opnieuw een bouwverzoek moeten worden ingediend wanneer een huisje of kas wordt
vervangen. We hebben vastgelegd wat de huidige situatie op de tuinen is, om deze te kunnen
vergelijken met de nieuwe situatie wanneer er iets wordt gewijzigd. Wanneer er bij nieuwbouw of
wijziging niet aan de voorwaarden wordt voldaan, zal de tuinder worden opgedragen dit te wijzigen
of af te breken. Dit geldt zowel voor huisjes en kassen, als hekjes. Komend jaar zal de tuincommissie
de staat van de huisjes en kassen bekijken en aan een aantal leden vragen hun huisje of kas op te
knappen, al dan niet af te breken.
Wij wensen eenieder weer een prachtig tuinjaar toe!
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