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Verslag nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering 21 januari  2017. 

 
Een wat vertraagde opstart dit keer omdat de beoogde zaal in de Parochie van de 
Mariakerk nog in gebruik bleek te zijn van een zangkoor. Prachtige muziek uiteraard 
maar we waren toch blij dat we, uiteindelijk met een vertraging van een half uur, de 
zaal konden inrichten. Na een wat aarzelend begin vulde de zaal zich met tuinders, 
genodigden w.o.  wethouder Cora-Yfke Sikkema, enkele raadsleden en een 
vertegenwoordiger van de pers. 
 

  
 
 

Het programma voor deze middag: 
1. Opening en mededelingen 
2. Terugblik over het jaar 2016 
3. Vooruitblik op het jaar 2017 
4. Kenmerken van de Stichting Doetuinen 
5. Financieel jaarverslag en begroting 2017 
6. Toelichting op de verhoging van de deelnemersbijdrage 
7. Decharge penningmeester(kascontrole) 
8. Vragenrondje 
9. Pauze 
10. Presentatie Janneke Tops 
11. Sluiting overleg 
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1)Opening en mededelingen:  
 
Voorzitter Dik Vonk verwelkomt van harte alle aanwezigen, in het bijzonder raadsleden 
en wethouder, en geeft een korte uitleg over het feit dat onze Pater Familias Joost Post 
verhinderd is vanwege ziekte van zijn vrouw. Er is met hulp van bestuursleden, 
commissieleden en keukenbrigade hard gewerkt om de aanwezigen een boeiend maar 
toch ook gezellig programma aan te kunnen bieden. En blijf na de pauze vooral zitten, 
gastspreekster Janneke Tops zal ook nu weer voor een ‘groen vuurwerk’ zorgen. 

 
2)Terugblik over 2016:  
 
* Op alle tuintjes is weer met veel enthousiasme gewerkt. Uiteraard eerst spitten of 
schoffelen, vervolgens zaaien, poten, leggen en wat meer zei en dan oogsten. Over 2016 
konden we over het weer  melden: ‘soms viel het mee en soms viel het tegen’. Na een 
veel te warme winter met voorjaarstemperaturen volgde een veel te koud voorjaar met 
winterse temperaturen. Vervolgens een wat rommelige zomer, maar dat is wel gewoon 
in ons kikkerlandje, en dan ineens in september een hittegolf. Maar uiteindelijk hebben 
de tuintjes toch weer veel heerlijke producten opgeleverd en niet te vergeten, en 
misschien wel zo belangrijk: een beetje kletsen met medetuinders, wetenswaardigheden 
uitwisselen met medetuinders en veel nieuwe ideeën opdoen! 
 
* Een echte tegenvaller is het feit dat de ‘ontvanger der belastingen’ na enig speurwerk 
onze complexen op de gemeentelijke kaart heeft gevonden. Er werd tevens ontdekt dat 
onze complexen ook in 2013,2104 en 2015 al bestonden. Het gevolg is dat de 
Schotertuin als 1e complex een fikse WOZ aanslag kreeg gepresenteerd. Vele 
gesprekken met de ambtenarij en bestuurders leverden op dat 2013 t/m 2015 zijn 
kwijtgescholden maar een gewaarschuwde tuin telt voor twee dus we houden rekening 
met het feit dat alle complexen over 2017 zullen worden ‘aangeslagen’. De 
penningmeester zal bij zijn prognose over het boekjaar 207 verder uitleg geven over de 
gevolgen hiervan. 
 
* Het 10 jarig bestaan viel in enkele opzichten wat tegen. Door de lokale media werd 
helaas geen ruchtbaarheid gegeven aan dit feit terwijl stadslandbouw toch een 
onderwerp is wat regelmatig de krantenkoppen haalt. Men beschouwt onze activiteiten 
kennelijk niet als stadslandbouw en is ons kennelijk een beetje vergeten of uit het oog 
verloren. Een schone taak om in 2017 ons image wat op te poetsen. 
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  3)Vooruitblik: 
 

* Ook in 2017 verwachten we weer een mooie opbrengst van groenten, kruiden en 
bloemen. Er zullen nieuwe contacten gemaakt worden en oude kontakten worden weer 
opgehaald. Maar de stichting dient zich ook te realiseren dat roerende en onroerende 
zaken aan slijtage onderhevig zijn. We zullen dus moeten sparen voor nieuwe 
investeringen. 
 
* We blijven hopen op het realiseren van een nieuw complex. Het Westelijk 
Tuinbouwgebied biedt mogelijkheden met…………………een vette knipoog richting 
het college en i.h.b. - nu ze toch in de zal aanwezig is - de wethouder! 
 
* We zullen er meer werk van moeten maken om de Stichting beter op de kaart te zetten 
en onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Kennelijk hebben we het al die 
afgelopen jaren zo goed gedaan dat er geen redenen waren om veel aandacht te besteden 
aan onze inspanningen. 
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4)Kenmerken Stichting Doe-tuinen Haarlem:      
                                                                                                

Wat zijn nu de belangrijkste kenmerken van stichting:  
1) Het bieden van de mogelijkheid om dicht bij thuis kennis op te doen over natuur 

en milieu; 
2) Beheert ‘groende trefpunten’ waar mensen elkaar ontmoeten; 
3) Bevordert de sociale samenhang in de wijken; 
4) Stelt moestuintjes van circa 25 m2 beschikbaar; 
5) Deelnemers betalen een relatief laag bedrag voor het gebruik																	 

5,6,7)Financieel jaarverslag: 
 
Aan de hand van de Powerpoint presentatie lichtte penningmeester André 
Kronenburg de financiële gang van zaken bij de Stichting toe. Na het tonen van het 
financieel verslag over 2016 en de begroting van 2017, kon hij tevreden melden dat 
Dirk Dijkstra en Hans Flick de boeken hadden gecontroleerd en André namens het 
bestuur decharge konden verlenen. En op een verzoek aan de zaal of er een nieuw lid 
voor de kascontrolecommissie zich wilde aanmelden, gaf Ton van Angeren een 
positief signaal. Ton gaat komend jaar samen met Dirk de boeken controleren. Dank 
aan Hans Flick voor 2 jaar lidmaatschap. 
 
Vervolgens gaf André toelichting op twee belangrijke zaken: en die ook al 
aanbevolen was door de kascontrole commissie van 2015 : 
 

           à 1. Maak de reserves inzichtelijk in borg, geoormerkte- en vrije reserve. 
En wat Tijdens Kwartaaloverlegvergaderingen ruim aan de orde is geweest : 
à 2. Met welk bedrag dient noodzakelijkerwijs deelnemersbijdrage verhoogt te 
worden 

 
ad 1. Om goed inzicht te krijgen in de Borg- en Sleutel gelden per tuin, diende al de 
tuinen behoorlijk in hun administratie ‘te spitten’. In de loop der jaren was er een 
grote verscheidenheid aan geïnde bedragen. Om een zuiver beeld te krijgen was het 
soms een hele puzzel. Maar gelukkig zijn de cijfers nu kloppend met de 
werkelijkheid. Van de € 32.000 die op de spaarrekening staat, is maar een gedeelte 
echt beschikbaar om straks calamiteiten en noodzakelijke vervangingsinvesteringen 
te kunnen doen. 
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Van de zgn. “liggende” gelden is de Stand per 31 december 2016 : 
 

*   € 10.407 aan borg- en sleutelgelden  
    (zgn. ‘dood’ geld, mag alleen worden gebruikt bij opheffing tuinen) 
*   € 8.565 geoormerkte reserves van de tuinen 
    ( door de respectievelijke tuinen naar eigen inzicht te besteden) 
*   € 14.585 “vrije”-reserve bij de Stichting 
 Totaal als echte beschikbare reserve : € 23.150,= 

 
Dit lijkt veel geld, maar Hans Flick gaf als aanvulling, dat alleen al de aanschaf van 
één zeecontainer zo’n € 2.500 kost (Sorry Hans, echt geen € 10.000)  en dat is dan 
nog los van dure vervoers- en plaatsingskosten. Zijn schatting was dat er zeker voor 
in totaal zo’n € 100.000 aan materialen bij de tuinen staat. 

 
ad 2. Dus waarom deelnemer bijdrage verhoging van £ 20 naar € 25: 

 
€ 2,50 voor de tuinen : 
- Al 10 jaar geen verhoging, ondanks inflatie 
- Kosten op de tuinen nemen toe, helaas alles wordt duurder…… 

 
€ 2,50 voor de Stichting : 
- WOZ aanslagen door Gemeente Haarlem 
- Bankkosten omdat ‘sigarendoosje’ met geld uit de tijd is 
- Scherp dalende rente op onze “liggende” gelden. 

 
8)Vragen rondje: 
 

- Heeft de Stichting een zgn. ANBI-status. Het antwoord daarop was neen, maar de 
penningmeester gaf aan dit te gaan onderzoeken. Met een ANBI status is 
makkelijker om giften  
(waaronder bijvoorbeeld ook erfenissen) en subsidies mogelijk binnen te halen.  
 
- Dirk Dijksta hielp de aanwezigen Facebook herinneren aan het feit dat al enige tijd 
Doe-tuinen op Facebook te vinden is. Op de website is een makkelijke link te 
vinden. Hij vroeg iedereen lid te worden of minimaal de berichten te ‘liken’ onder  
het mom : “hoort, zegt het voort”. 
 
 



    
                Stichting Doe-tuinen Haarlem  
                              Biedt de mogelijkheid om dicht bij huis kennis op te doen over natuur en milieu. 

Beheert: “ Groene trefpunten” waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
Bevordert de sociale samenhang in de wijken.  
Stelt kleine moestuintjes van circa meter 25 m² beschikbaar.. 
Voor informatie ziet http://www.doetuinenhaarlem.nl/ 
 

 

 

  

- Op een vraag hoe het stond met het vinden van een nieuwe secretaris, diende helaas 
gemeld te worden, dat het een zeer lastig zaak blijft. Joost Post neemt al bijna 2 jaar 
deze positie (op een voortreffelijke manier) tijdelijk waar, maar dat is niet wat wij 
willen.  Er dient echt een nieuwe secretaris met enige bestuurlijke ervaring gevonden 
te worden en liefst iemand bekend in het groen of in ieder geval met een groen hart. 
De suggestie om op de site (en ook op Facebook) de Profielschets secretaris te 
vermelden en via dat kanaal te zoeken zal uitgevoerd worden. Tevens werd een ieder 
nogmaals dringend verzocht in zijn of haar netwerk te onderzoeken of er wellicht 
iemand te vinden is die daar geschikt voor is. 
 
9)Pauze: 
 
De keukenbrigade verzorgde heerlijke glühwein of warme chocolademelk met een 
warme appelflap! Net als zij voor een prima ontvangst zorgde middels kopje koffie 
of thee en overheerlijk koekjes. Hulde. 
 
10)Lezing Janneke Tops Meewerken met de natuur i.p.v. er tegen ingaan: 
 
Tijdens de jaarvergadering van  2014 vertelde Janneke ons al iets over het gebruik 
van biologische zaden en het opkweken van ’vergeten groenten’. Dit ‘smaakte’ naar 
meer dus hebben we haar wederom uitgenodigd, nu om iets te vertellen over 
combinatieteelten in de biologische moestuin. Uien en wortels, afrikaantjes en 
tomaten, kool en sla gaan goed samen, dat weten veel moestuinders, maar er zijn 
meer combinaties mogelijk waarbij planten elkaar ondersteunen. En dat kunnen ook 
meer dan 2 soorten zijn die naast of door elkaar gezaaid of geplant worden, in de 
vorm van polyculturen, die je bijvoorbeeld in permacultuurtuinen tegenkomt. 
Tijdens de lezing werd ingegaan op verschillende manieren om te kijken naar 
combinatieteelten en worden veel praktische tips gegeven. De tijd vloog om, als het 
aan Janneke had gelegen had ze nog wel een uurtje door willen gaan. We hadden 
graag ook nog iets gehoord over het winnen van zaden uit de eigen tuin maar dat 
bewaren we dan maar voor een volgende gelegenheid!!! 
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11)Afsluiting: 
 
Dik bedankt Janneke voor haar boeiende presentatie, zij krijgt een mooie bak blauwe 
druifjes mee naar Groningen die na de bloei uiteraard de tuin in kunnen. Verder 
wordt de keukenbrigade bedankt, voor hen staat er een klein presentje klaar in de 
keuken. 
 
 

 
 
 
En natuurlijk voor alle aanwezigen: dat het maar weer een mooi 2017 mag worden 
op onze moestuintjes ! 
En als extraatje het overzicht Combinatieteelten van Janneke Tops. 
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  Overzicht combinatieteelten   

          in de eco-moestuin           
door Janneke Tops 

 

Gewas Gaat goed bij Gaat niet goed bij 
Slasoorten ui, prei, wortel, radijs  
Spinazie aardbei  
Knolselderij prei  
Prei knolselderij, wortel, sla  
Koolsoorten knolselderij, tomaat, boon, aardappel, sla aardbei 
Radijs sla, wortels  
Komkommerfamilie mais, boon, erwt aardappel 
Tomaat wortel, kool, prei, asperge, selder erwt, venkel 
Suikermais boon, erwt, aardappel, pompoen  
Wortel ui, sla, erwt, prei, radijs, knoflook  
Knolvenkel  tomaat, boon 
Rode biet ui, kool, koolrabi  
Ui wortel, biet, sla, aardbei, kamille boon, kool 
Knoflook aardbei, wortel boon, erwt 
Aardappel boon, maïs, kool, mierikswortel tomaat, selder 
Erwt wortel, sla, maïs, komkommer, radijs boon, ui, knoflook, tomaat 
Boon aardappel, wortel, erwt, ui, knoflook, 
 knolselder, kool, komkommer, radijs venkel 
Aardbei sla, boon, spinazie, prei  
Asperge tomaat, peterselie  
 Bron: Velt Handboek Ecologisch Tuinieren 10e druk 2006 

 
Tips: 

- Observeer: kijk zelf goed hoe de planten groeien en op elkaar reageren in jouw tuin, 
- Rasverschillen: er is ook verschil tussen verschillende rassen van eenzelfde plant, dus het 

ene ras zal het beter doen naast een andere plantensoort dan een ander ras (bv niet alle 
afrikaantjesrassen zijn even effectief tegen bodemaaltjes), 

- Overige invloeden: allerlei andere invloeden, zoals de bodem en het weer kunnen de 
effecten van combinatieteelten beïnvloeden, 

- Volhouden: probeer combinaties daarom meerdere jaren voordat je conclusies trekt, 
- Bio-divers: een tuin met veel verschillende plantensoorten is altijd goed voor bodem en 

omgeving (nuttige insecten etc.), 
- Ervaring: Tuiniers en organisaties met ervaring in combiteelten: Gertrud Franck, Margaretha 

en Jacobus Langerhorst, Louise Riotte, Bob Flowerdew, Vera Greutink, Terre Vivante 
(Frankrijk). Boeken kun je via internet vinden, 

- Doen: gewoon proberen en lekker genieten van al die mooie planten en beestjes!  
 

      Veel plezier en succes met je eco-moestuin!        
z.o.z. voor de totale combi-tuin:  

voorbeeld Gertrud Franck 


