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1. Overzicht van het jaar
In 2016 hadden we een leuke en betrokken groep moestuiniers. Het was een relatief rustig jaar na
twee drukke jaren rond de verhuizing. Daar kwam veel voorbereidend werk bij kijken. Vervolgens
vond de verhuizing plaats en hebben we de tuin helemaal opnieuw ingericht.

Als afronding van de verhuizing hebben
we in 2016 de kruidencirkel aangelegd.
Door een aantal leden is een mooi
ontwerp gemaakt dat we vervolgens
gezamenlijk hebben aangelegd. De
kruidencirkel is ingeplant met kruiden
en bloemen en er is plek gecreëerd
voor diverse kleine dieren. Het is een
mooie afronding van onze tuin
geworden!

Afgelopen jaar konden we gebruik maken van de kas van de Steede. Een aantal moestuiniers heeft
hier gebruik van gemaakt en o.a. pepers en tomaten voorgekweekt.
Er zijn in 2016 een nieuwjaarsborrel, tien gezamenlijke tuinwerkdagen en twee ledenvergaderingen
georganiseerd.

Tuinwerkdagen
De tuinwerkdagen zijn steeds door twee wisselende leden van de tuin georganiseerd. Dit principe
werkt steeds makkelijker. Langzamerhand weten veel leden wel wat er zoals te doen is in de tuin en
kennen de manier van werken van een tuinwerkdag. Nieuwe leden haken aan en doen actief mee.
Op de tuinwerkdagen is veel werk verzet. Zaaien, maaien, snoeien, oogsten, compostbak
omscheppen, kleine reparaties uitvoeren, opruimen etc. Maar het meeste werk is het onkruid te lijf
gaan! Naast het verzetten van werk zijn het altijd heel gezellige ochtenden of middagen waar je
andere moestuiniers ontmoet.
Ook dit jaar was er tegenslag. Het weer was wispelturig; of het was te nat of te droog. Veel zaaigoed
is daarom niet opgekomen. Daarnaast hadden we last van de kippen, slakken en woelmuizen
waardoor de oogst en pret wat minder was.
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2. Ontwikkeling ledenbestand
De moestuin heeft 30 leden. In het begin van 2016 zijn Nuray Sonmez en Eveline Donk als nieuw lid
welkom geheten. Rob heeft aan het einde heeft eind 2016 een tuintje gekregen (feitelijk tuinieren is
in 2017 gestart). Aan het eind van 2016 hebben 5 leden om diverse redenen hun lidmaatschap
opgezegd.
Nieuwe belangstellenden krijgen van de secretaris informatie over de buurtmoestuin, waarbij de
gezamenlijk afgesproken bijdrage aan de vereniging wordt benadrukt (naast je eigen tuin je ook
inzetten voor het collectieve deel van de tuin). Pas na een keer kennismaken en meewerken op een
tuinwerkdag kunnen geïnteresseerden op de wachtlijst komen. Hiermee sluiten wederzijdse
verwachtingen beter op elkaar aan. De huidige groep tuiniers zijn nagenoeg allemaal actief in hun
eigen- en collectieve deel van de tuin.
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4. Verantwoording bestuur
Het bestuur heeft zich in 2015 vooral bezig gehouden met de vaste taken













contact met nieuwe geïnteresseerden en wachtlijstbeheer;
nieuwe leden: zorgen voor betaling en ondertekening van deelnameovereenkomst
informeren en rondleiden op de tuin;
contact met leden die vaak afwezig zijn en (afhankelijk van de situatie) contact met hen
hebben daarover;
regelmatig overleg met de beheerder van Steede Hoge Woerd over zaken die spelen zoals
kippen, kas, gereedschap, reparaties, gezamenlijke tuinwerkdag, houtsnippers etc.;
financiën: begroting 2017 opstellen, financiële verantwoording van 2015 verzorgen,
betalingen verrichten, contributies innen, sleutelborg innen en terugbetalen, financiële
administratie bijhouden;
jaarverslag maken;
voorbereiden en organiseren van de ALV en de jaarvergadering;
tussentijds communiceren met leden;
presentielijsten voor tuinwerkdagen en vergaderingen bijhouden;
knelpunten signaleren en oplossen;
andere voorkomende werkzaamheden.

Samenstelling bestuur 2016:






Roos Kooiman - voorzitter (vanaf 24 maart 2015)
Ingeborg de Haan - secretaris (van 26 november 2015 tot 24 november 2016)
Brigit Valentijn - secretaris (vanaf 24 november 2016)
Ron Pollemans - algemeen lid (van 20 november 2014 tot 24 maart 2015) en penningmeester
(24 maart 2015 tot 24 november 2016)
Jonneke Naber - penningmeester (vanaf 24 november 2016)

Taken door andere leden
Enkele vaste taken werden door andere leden verricht:





compostmeester: Margot Herwig
webmaster: Tjeerd Verbeek
zaden beheren en bestellen: Dorothy Schreurs
kascommissie: Machtelijn Brummel en Magrit Norde
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