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Jaarvergadering 2018 stichting Doe-tuinen Haarlem  
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een eerste kop koffie en alvast wat rondgekeken te hebben bij de tuinstandjes opent Wybe Dekker de 

vergadering en heet ieder van harte welkom.  Hij neemt het voorzitterschap van Dik Vonk waar omdat Dik 

door de griep geveld is.  Hij heet Anna Maria van den Berg van Velt welkom die ons na pauze wat komt 

vertellen over   composteren, mulchen en kruiden: Bedek je grond, de Grelinette  en Kruiden in de moestuin. 

 

Wybe geeft Dirk Dijkstra het woord die kort de stichtingszaken met de aanwezigen doorneemt. 

 

Stichting Doe-tuinen Haarlem 

Biedt de mogelijkheid om dicht bij huis kennis op te doen over natuur en milieu.   Beheert “de Groene 

trefpunten”.  Bevordert de sociale samenhang in de wijken. Stelt moestuintjes van circa meter 25 m² 

beschikbaar.  

 

Een Doe-tuin, wat is een Doe-tuin?   

Doe-tuinen zijn stukken openbaar groen, die niet door de gemeente zelf worden beheerd, maar door 

vrijwillige tuiniers.  De tuinen zijn door de gemeente opgezet onder de toen geldende voorwaarden van 

vrijwillig beheer van het openbaar groen.  De Doe-tuinen zijn nog steeds formeel een onderdeel van de 

openbare groene ruimte met een speciale functie.  Het kweken van bloemen en groenten als vorm van 

recreatie.    
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De eerste Doe-tuin was de Schotertuin, gestart in juni 1993.  Er zijn nu 7 Doe-tuincomplexen.: de Schotertuin,  

de Cornelia Westendorptuin, de Poelbroektuin,  de Abel Tasmantuin,  de Nelson Mandelatuin,  de Nassautuin 

en de tuinen van  De Componist.  

De stichting Doe-tuinen bestaat sinds 2006.  De stichting nam in 2006 het beheer en de organisatie van de 7 

tuinen van de gemeente over.   

 

Het gezamenlijk werken op een complex heeft ook een sociale en educatieve functie.   Naast een persoonlijk 

belang, hebben deze tuinen ook een duidelijke meerwaarde voor de wijken er omheen. Het is een bron van 

dierenleven, zoals van zangvogels, vlinders en bijen. 

 

Halen maar ook brengen bij de Doe-tuinen Haarlem  

Dicht bij huis op een natuurlijke wijze groenten verbouwen en bloemen kweken.  Kennis maken met de 

seizoenverse groenten in verschillende groeifases en de verschillende groenten leren herkennen. Men deelt 

ervaring en kennis met elkaar en maakt al doende contacten met de andere tuinders.  

 

Binnen een tuincomplex wordt van de tuinders wel verwacht dat een ieder haar / zijn steentje bijdraagt aan het 

in stand houden van het complex. Een tuincommissie per complex zorgt er voor, dat een ieder op een 

passende wijze zijn bijdrage levert. 

 

Terugblik op het afgelopen jaar  

De burendag 2017 op de Cornelia Westendorptuin was een groot succes en trok veel bewoners van rondom de 

tuin, maar ook de tuinders en kinderen van de schooltuinen kwamen opdraven. Er was ook van alles te zien op 

de tuin en in de omgeving, o.a. de bijenkasten en de oude watermolen, die ook nog in bedrijf was.  

 

De beoogde nieuwe Duinwijcktuin aan het Badmintonpad; de gesprekken over de mogelijkheden, hoe hij 

opgeleverd wordt, het aantal tuinen en de looptijd om de grond te kunnen gebruiken, lopen zeer moeizaam. 

 

Dit jaar hebben wij bezoek gehad van de gehele PvdA-fractie.  Wij hadden ze uitgenodigd op de Cornelia 

Westendorptuin; een tuin waar alle aspecten van de Doe-tuinen duidelijk in beeld komen. Tevens kunnen wij 

daar gebruikmaken van een mooie en ruime vergaderlocatie waar je wat grotere groepen kan ontvangen. 

Duidelijk kwam hier ook weer naar voren dat de huidige leden van de fractie, op een na, weinig van het 

bestaan, de opzet en het belang van de Doe-tuinen Haarlem wisten. 

Wij hebben interessante gesprekken gevoerd, de tuin bekeken en de educatieve functie van de tuin maar ook 

voor de omgeving vastgesteld.  Daarna met een kop koffie besproken waar Doe-tuinen in Haarlem nog 

mogelijk zijn.  De afspraak is gemaakt dat wij maar ook de fractie verder zal zoeken en ons op de hoogte 

houden. 

 

Vooruitblik op het komende jaar  

Als vervolg op de burendag 2017 gaat dit jaar de Poelbroektuin zich inzetten om dit jaar ook een echt tuin- en 

buurtfeest te houden.  Zodat heel Schalkwijk weet wat daar gebeurt en wat op tuingebied mogelijk is in die 

zuid-oosthoek van Schalkwijk. Want ook hier is naast de tuin meer te zien en te beleven. Dit jaar proberen we 
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het fractiebezoek een vervolg te geven en weer op de Cornelia Westendorptuin.  Vooral om te zorgen dat wij 

de stichting Doe-tuinen bekendheid geven en in de belangstelling blijven staan om nog eens een mooie grote 

tuin met alle voorzieningen voor tuinders te realiseren en met goede educatie-voorzieningen voor de wijk er 

omheen. 

Dit jaar wil de stichting zich serieus voorbereiden op de toekomstige vervangingsinvesteringen.  Gelijktijdig 

willen we plezier blijven beleven aan onze groene avonturen en aan de onderlinge contacten.  

 

Er waren geen vragen over de bovenstaande punten. 

 

Wybe bedankt Dirk voor de duidelijke uitleg en vraagt aan André Kronenburg om de financiële punten met de 

aanwezigen door te nemen.  

 

Aan de hand van de bijgevoegde Power Point Presentatie lichtte André de financiële situatie binnen de totale 

stichting toe.  

 

Te weten :  

1 .Financieel jaarverslag 2017 

2.  Begroting 2018 

3. Totale Reserves begin 2018 

 

Anders dan andere jaren is deze jaarvergadering later in het jaar. Enerzijds omdat het beter aansluit bij de start 

van onze groene doe-tuinen en anderzijds om niet alleen de financiën van de stichting onder de loep te nemen, 

maar met name een totaal beeld inclusief alle tuinen te schetsen. En dat blijkt voornamelijk bij de sheet Totale 

Reserves. Bij alle tuinen opgeteld is er zo’n € 11.500 liquide middelen aanwezig. Dit levert een totaal reserve 

op van bijna € 36.000,= Dat lijkt veel, maar is nodig om eventuele calamiteiten en duur onderhoud in de 

komende jaren te kunnen betalen. Mede gelet op het totaal geïnvesteerde vermogen bij alle tuinen te samen, 

geeft deze reserve een geruststellend gevoel 

 

Waarom alles bij de ING en niet bij ASN of Triodos was een vraag. Een goede vraag. ING geeft een nare 

bijsmaak. Maar het heeft de afgelopen twee jaar al veel inspanningen gekost om het te krijgen zoals het nu is. 

Opnieuw zo’n proces is arbeidsintensief en geeft veel verandering binnen alle tuinen. Immers nog maar net 

hebben bijna alle tuinen en eigen rekening en is er een structuur neer gezet, waarbij de penningmeester van de 

stichting (indien nodig) grip kan uitoefenen op die rekeningen.  Onze gastspreekster meldde dat VELT 

uitgebreid onderzoek had gedaan naar overstapmogelijkheden. Ook zij zitten met al hun afdelingen bij ING. 

En ING is de enige die een structuur biedt die zij maar ook de stichting nodig heeft. André was blij met haar 

opmerking, anders had overbodig onderzoek moeten doen. 

 

De vergadering gaat unaniem akkoord met het gevoerde financiële beleid en verleent de penningmeester en 

het bestuur décharge. 
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Op verzoek van Ton van Angeren,  meldt Marian Janssen zich als nieuw lid van de kascontrole commissie 

voor de komende 2 jaar.  De kascontrole commissie voor 2018 bestaat dus uit Ton van Angeren en Marian 

Janssen. 

 

Wybe bedankt André voor de duidelijke uitleg en kondigt de pauze aan. 

 

 

Na de pauze introduceert Wybe Anna Maria van den Berg van vereniging Velt; zij verzorgt dit jaar de lezing: 

Bedek je grond, de Grelinette en Kruiden in de moestuin. 

 

Anna Maria stelt op haar beurt de vereniging Velt aan ons voor.  Vereniging voor Ecologisch Leven en 

Tuinieren, van oorsprong een Belgische vereniging  met totaal 15000 leden, waarvan nu al 2250 in Nederland. 

 

Als eerste bedek je grond  

Bijgaand doe ik een uittreksel van het besprokene. 

 

Enkele punten haal ik eruit. 

Het belang van een bedekte grond t.b.v. een beter bodemleven en minder uitspoeling. 

Compostering kan in de compostbak, maar kan natuurlijk ook in de wintermaanden op de open grond, 

restanten die dan overblijven kunnen alsnog in het voorjaar in de compostbak. De grond is dan wel de gehele 

winterperiode bedekt, wat de vruchtbaarheid het aankomende jaar weer ten goede komt. 

 

Als overgang tussen: Bedek je grond en Kruiden in de Moestuin  laat Anna Maria een filmpje zien over de 

Grelinette.  
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Kruiden in de Moestuin   

 

In het bijgaande uittreksel komt -naast een korte beschrijving van 6 kruiden- de vraag naar voren 

waarom je kruiden in je tuin zou moeten hebben en tot slot nog wat algemenen tips over de standplaats 

van kruiden in de tuin. 

 

Wybe bedankt Anna Maria voor de duidelijke uitleg en overhandigt haar een bak met narcissen, zodat ze de 

komende weken nog eens herinnerd wordt aan de stichting Doe-tuinen in Haarlem.  

 

 

Sluiting 

Aan het eind van de middag sluit Wybe de vergadering, bedankt een ieder voor zijn inbreng en de Nassautuin-

medewerkers voor het verzorgen van de catering.  Hij hoopt dat het besprokene een ieder op ideeën heeft 

gebracht om weer enthousiast met het nieuwe tuinjaar 2018 te starten. 

 

 

 

 


