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Samenvatting van de toespraak van de voorzitter op 8 januari 2017 

Goedemiddag allemaal, beste tuinleden en belangstellenden. 

Als voorzitter kijk ik terug op een mooi jaar. Met de inzet van de leden die hebben 
geholpen, de commissies en het bestuur, hebben we een hoop voor elkaar 
gekregen. Namens het bestuur wil ik dan ook iedereen die zich in 2016 heeft 
ingezet voor de vereniging, daarvoor bedanken.   

Ik zal drie zaken nader belichten. Dat is altijd wat riskant, want dan noem ik 
ongetwijfeld andere belangrijke zaken niet. 

Ten eerste de 4e stip voor het natuurlijk tuinieren, en het internationale certificaat. 
Met die 4e stip hebben we onszelf op de kaart gezet, en ook onze plaats bij de 
gemeente en in de ecologische zone van het Erasmusveld versterkt. Zoiets is goed 
voor onze PR. 

Dan de verkoop van maar liefst 19 tuinen. Gebruikelijk is de verkoop van zo’n 8 
tuinen per jaar, 10 is veel, 19 is heel veel. Een groot aantal leden heeft om uiteen-
lopende redenen afscheid moeten nemen. We hebben natuurlijk ook 19 nieuwe 
leden gekregen, wat tot gevolg heeft dat ook een groot aantal tuinen en opstallen 
opnieuw worden aangepakt. 

Tot slot het nieuw leven inblazen van de tuincontrolecommissie en een controle van 
het hele complex. Het opnieuw uitvoeren van tuincontroles zal niet iedereen tot 
tevredenheid hebben gestemd. Het zij zo, maar dankzij aanmeldingen in de laatste 
algemene vergadering kunnen we ermee doorgaan. Ook dat zal het complex en de 
vereniging ten goede komen. 

Tijdens onze laatste algemene vergadering heeft een flink aantal mensen zich 
gemeld voor deelname aan commissies, waardoor we o.a. de winkel open kunnen 
houden. We hebben nu ook een activiteitencommissie, de taxatiecommissie en de 
kantinecommissie zijn versterkt, de commissie van toezicht is geheel nieuw samen-
gesteld, evenals de tuincontrolecommissie. We hebben een redactiecommissie, 
waardoor o.a. de Informandjes regelmatig kunnen verschijnen. 

Kortom: gaat het goed? Ja, maar het gaat niet gemakkelijk. Moet dat dan? Ja, want 
het is allemaal vrijwilligerswerk.  

Het bestuur dat in september 2015 is aangetreden, heeft zich sindsdien nogal op de 
bedrijfsmatige kant van de vereniging moeten toeleggen, omdat er veel zaken te 
lang waren blijven liggen. Meer daarover in de algemene vergadering van 1 april 
aanstaande. 
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In het komend jaar zal het gaan om het lidmaatschap van de vereniging. Wat 
betekent het om lid te zijn van een vereniging als de onze? Kort gezegd: lid zijn 
van Zonnegaarde betekent niet alleen een tuin onderhouden – dat is tenslotte je 
hobby – maar ook helpen het complex te onderhouden.  

En dat betekent: je houden aan de door u, de leden zelf, vastgestelde voorschriften 
en reglementen, meedoen aan werkbeurten en andere werkzaamheden. Hierdoor 
wordt het voor de vrijwilligers die commissie- en bestuurstaken op zich hebben 
genomen, ook een stuk plezieriger. 

Ik ben trouwens heel benieuwd hoe het spontane besluit van de afgelopen 
algemene vergadering om huishoudelijk en keukenafval voortaan mee naar huis te 
nemen, gaat uitwerken. U brengt het mee, neem het dan ook s.v.p. weer mee 
terug! Als het een beetje wil, kunnen we daarmee jaarlijks zo'n 10 euro per tuinlid 
besparen op het laten legen van de rolcontainers. 

Het lidmaatschap betekent ook: meedoen aan de werkbeurten. Niet alleen maken 
vele handen licht werk, maar je doet het met elkaar en ook voor elkaar. Die 
werkbeurten zijn ook de momenten om anderen al harkend, vegend, snoeiend of 
poetsend te ontmoeten, waarna je gezamenlijk een kop koffie of thee gaat drinken 
en met elkaar in gesprek kunt komen.  

Ten slotte: uw hulp bij verenigingsactiviteiten is altijd welkom. Er zijn altijd wel 
incidentele klussen, zoals het opzetten van de partytent in de zomerperiode, of 
onderhouds- en schilderwerk. Zo zijn we erin geslaagd tegen minimale kosten de 
verwarming van het clubgebouw uit te breiden. Het bankstel dat hier nu staat, is 
ook niet uit zichzelf komen aanlopen. We willen het komende jaar onderhoud gaan 
plegen aan het clubhuis, en ook in 'tuin 105' is het nodige te doen. Dus als u in 
staat bent te helpen, al is het maar een paar uurtjes, zeg het dan, dan hoeven wij 
als bestuur niet te gaan 'leuren' met karweitjes. Zo kunnen we met elkaar dit mooie 
complex onderhouden, het gezellig met elkaar hebben en plezier van onze tuinen 
hebben. 

Heeft u een voorstel, wensen, vragen, klachten of stelt u zich enkele uren 
beschikbaar? U bent welkom. Het bestuur is er weer op 4 februari en 4 maart, en 
vanaf 25 maart weer wekelijks op de zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur.            
Een e-mail of een briefje in de groene brievenbus kan natuurlijk ook. 

Namens het bestuur en de leden van de commissies wens ik allen een voorspoedig 
en mooi 2017. 

 

 


