Jaarverslag
Buurtmoestuin Castellum 2014
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1. Voorwoord
In 2014 hebben we een periode afgesloten: vier jaar na de start van de buurtmoestuin
gaan we verhuizen naar een ander deel van Steede Hoge Woerd.
Nadat we eind 2013 al een paar tuintjes hadden moeten afstaan, rukte het Castellum in
2014 steeds verder op.
Sinds de zomer is duidelijk waar onze nieuwe plek komt en zijn we hard bezig geweest
met de voorbereiding van de verhuizing.

2. Ontwikkeling ledenbestand en wachtlijst
Leden en tuintjes in 2014
In het voorjaar van 2014 was nog niet bekend hoe groot ons nieuwe terrein zou worden
en of de bouw van het Castellum nog meer ruimte van de oude moestuin zou vergen.
Daarom hebben we niet alle vrijkomende tuintjes uitgegeven.
We startten het jaar met 29 leden. Voordat het seizoen begonnen was, besloten twee
leden toch niet verder te gaan en twee anderen stopten in de loop van het seizoen. De
eerste drie vrijkomende tuintjes zijn aan nieuwe leden uitgegeven, maar er een al na een
paar maanden heeft opgezegd.
Zo waren we aan het eind van het seizoen nog met 27 leden over. In verband met de
verhuizing is in oktober al gevraagd wie er door wilden gaan op het nieuwe terrein. Drie
leden hebben toen opgezegd en bij twee anderen, die meerdere mails onbeantwoord
lieten, heeft het bestuur het lidmaatschap opgezegd.
We hebben 2014 afgesloten met 22 leden, van wie er zestien vanaf het begin in 2011
meedoen.

Wachtlijst en wachttijd
We begonnen 2014 met negen mensen op de wachtlijst. Bij het aanbieden van tuintjes
bleek dat twee van hen wilden wachten tot na de verhuizing en drie inmiddels geen
belangstelling meer hadden voor een tuintje. Van de resterende vier kregen er drie een
tuintje. Zij hadden daar iets minder dan een jaar op moeten wachten. De laatste van de
wachtlijst kwam in 2014 niet meer aan de beurt en moest anderhalf jaar wachten op een
tuintje.
In het voorjaar van 2014 hebben we besloten dat alleen het sturen van een mailtje niet
meer voldoende zou zijn om op de wachtlijst te komen. Nieuwe belangstellenden krijgen
nu eerst meer informatie over de buurtmoestuin, waarbij de verlangde bijdrage aan de
vereniging wordt benadrukt. Als ze dan nog interesse hebben worden ze uitgenodigd
voor tuinwerkdagen. Pas na een keer meewerken op een tuinwerkdag kunnen ze op de
wachtlijst komen. Hiermee proberen we te selecteren op motivatie.
De eerste maanden van 2014 groeide de lijst met belangstellenden snel. Om te
voorkomen dat de wachttijd te lang zou worden, hebben we vanaf eind februari aan
nieuwe belangstellenden gevraagd om zich begin 2015 weer te melden. Uiteindelijk
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bleken de meeste belangstellenden toch niet op tuinwerkdagen te komen, zodat er maar
drie nieuwe mensen op de wachtlijst kwamen.
Een van degenen die wilde wachten tot na de verhuizing, meldde zich in het najaar
alsnog af voor de wachtlijst. Aan de vijf die overbleven op de wachtlijst konden wij eind
2014 melden dat ze een tuintje op het nieuwe terrein konden krijgen.

3. 2014: jaaroverzicht in vogelvlucht
WINTER
Het moestuinjaar begon met onze
traditionele Nieuwjaarsborrel (tweede
editie) bij een kampvuurtje.

Al in februari hadden we de
eerste tuinwerkdag. Hier worden
onze fruitstruiken op hun
tijdelijke locatie voorzien van
houtsnippers. Onder de
houtsnippers hebben we karton
gelegd om onkruid tegen te gaan.

3

LENTE

Vele handen
maken licht werk!

Ik heb er echt àlle
aarde vanaf
gehaald!
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ZOMER

Oogst uit de moestuin!

Alles groeit...

.. en bloeit
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HERFST

In het voorjaar op proef karton onder
houtsnipperpaden verwerkt. Zie hier het
resultaat.

WINTER

We gaan volgend jaar
verhuizen. Dit wordt onze
nieuwe moestuin.
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4. Verantwoording bestuur
De in 2013 ingezette lijn om de betrokkenheid van leden te vergroten is in 2014
voortgezet. Mensen die zich aanmelden wordt sinds eind 2013 eerst geïnformeerd over
wat een tuintje bij ons met zich meebrengt en over het minder veeleisende alternatief
van een vrijetijdstuintje. Pas na deelname aan een tuinwerkdag kunnen ze op de
wachtlijst komen en bij het aanbieden van een tuintje wordt er nogmaals verwezen naar
de bijkomende verplichtingen.
Onder bestaande leden is de noodzaak van een bijdrage aan de orde gekomen in de
ledenvergaderingen en bij de mail over het wel of niet doorgaan in het volgende jaar. De
meeste leden die in 2014 weinig hebben gedaan, besloten daarop te stoppen. Bij een
enkeling was iets meer druk nodig.
We hopen hiermee 2015 in te gaan met een actief ledenbestand, zodat we het vele werk
dat de nieuwe moestuin met zich meebrengt goed aan zullen kunnen en de nieuwe
moestuin een lust voor het oog wordt.
Een ander belangrijk aandachtspunt in 2014 was de verhuizing. Veel van het
voorbereidende werk is verzet door de werkgroep verhuizing, bestaande uit Marja, Ria
en Maarten. Niet lang nadat bekend was wat ons nieuwe terrein zou zijn, konden zij een
eerste ontwerp aan het bestuur voorleggen, dat na enkele aanpassingen is goedgekeurd
in een speciale algemene ledenvergadering in oktober. Op de algemene
ledenvergadering van november werden de tuintjes in goed onderling overleg verdeeld.
Ondertussen probeerde het bestuur de kosten van de verhuizing van waterbakken,
paden en elektra vergoed te krijgen van de gemeente. Het was even spannend, maar
uiteindelijk sprokkelde de gemeente het budget hiervoor uit verschillende potjes bij
elkaar.
Naast deze thema's hield het bestuur zich bezig met haar vaste taken:
– contact met belangstellenden en wachtlijstbeheer
– nieuwe leden: tuintje aanbieden en na betaling en ondertekening van
deelnameovereenkomst informeren en rondleiden op de tuin
– regelmatig overleg met de beheerder van Steede Hoge Woerd over gebruik van het
terrein
– jaarverslag 2013 maken
– begroting 2015 opstellen, betalingen verrichten, contributies innen, sleutelborg innen
en terugbetalen, financiële administratie bijhouden, subsidie NLDoet aanvragen
– voorbereiden en verslag leggen van drie ALV's (een extra in oktober over ontwerp
nieuwe tuin)
– tussentijds communiceren met leden, bijv. over tuinwerkdagen
– presentielijsten voor tuinwerkdagen en vergaderingen bijhouden
Begin 2015 zal de coördinatie van de verhuizing nog aandacht vragen van het bestuur.
Naast de vaste bestuurstaken zal de betrokkenheid van de leden een terugkerend
agendapunt zijn.
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Samenstelling bestuur 2014:
Margo Herwig
voorzitter+penningmeester (vanaf 22 november 2012)
Dorothy Schreurs secretaris (vanaf 1 maart 2012)
Petra Alleman
algemeen lid (vanaf 22 november 2012-begin januari 2014)
Anja Vijn
algemeen lid (vanaf 21 november 2013)
Ron Pollemans
algemeen lid (vanaf 20 november 2014)
Taken door andere leden
Enkele taken worden, waar nodig in overleg met het bestuur, door andere leden
verricht:
– compostmeester en webmaster: Tjeerd Verbeek
– zaden beheren en bestellen: Roos en Machtelijn
– tijdelijke werkgroep ontwerp nieuwe tuin: Marja, Ria, Maarten
– kascommissie: Magrit en Hanneke
– organisatie tuinwerkdagen: wisselend

8

