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              Haarlem 30-1-2015  
                       
Kort verslag jaarvergadering /nieuwjaarsreceptie 2015 
Doe-tuinen Haarlem 
 
 
1   Opening 
De voorzitter Dik Vonk opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. Voor de Doe-tuin was het een 
mooi en redelijk warm jaar zonder wateroverlast en dat hebben wij in andere jaren wel anders mee gemaakt.  
 
Wij hebben onze inspanning om een nieuwe Doe- tuin in het tuinbouwgebied voor de Deka-tuin jammer 
genoeg  niet met succes kunnen afronden.  Maar wij blijven proberen om een Doe-tuin in het 
Tuinbouwgebied te realiseren.  Het tuinbouwgebied van ouds de groentetuin van Haarlem.  
 
2   Mededelingen. 
Niet aanwezig met bericht Tuin Nelson Mandelapark. 
Niet aanwezig zonder bericht Tuin Richard Holkade. 

Dirk Dijkstra is na 10 jaar voorzitter van de Nassautuin teruggetreden als voorzitter van die tuin.  Wel blijft 
hij contactpersoon voor de Nassautuin tuin in de stichting.  
 
Ook Hans Flick treedt terug, hij is 5 jaar secretaris geweest van de stichting Doe- tuinen Haarlem en vindt 
dat nu een ander het maar weer eens moet doen. De voorzitter bedankt Hans voor het vele werk en geeft 
hem als aandenken de plaquette van de Doe -tuinen Haarlem, een boekenbon en een bos bloemen.  
Joost Post heeft begin 2014 onder meer voor zijn werk voor de Doetuinen een lintje gekregen.  
 
Maar ook  hebben we in 2014 minder leuke dingen mee gemaakt. Wout den Hertog die jaren voorzitter van 
de Cornelia Westendorptuin was, is in het begin van vorig jaar overleden. Leo Visser en Mariëtte Grootveld 
hebben in verband met gezondheidsproblemen hun werkzaamheden in de tuincommissies moeten 
neerleggen. 
 
Door het aftreden van Hans Flick als secretaris van de stichting " Doe-tuinen Haarlem"  is er nu een vacature 
ontstaan.   
Wij doen een dringend oproep op een tuinder, een echtgenoot of echtgenote is natuurlijk ook perfect, om 
de functie van secretaris bij de stichting  "Doe-tuinen Haarlem" te komen vervullen.  Hij of zij die wil 
komen helpen de stichting "Doe-tuinen Haarlem"  instant te houden maar liefst wil helpen uitbreiden om 
aan aspirant tuinders ook een Doe-tuintje te geven. 
Gegadigden kunnen zich opgeven;   secretariaat Doe- tuinen Haarlem    Doetuinen@gmail.com  
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3   Financieel jaarverslag 
Financieel was het voor de Doe-tuinen Haarlem een rustig jaar. Alleen op de post diversen is wat meer 
uitgegeven dan begroot. De reden hiervan is dat wij van de zomer mee gedaan hebben met de landelijke 
actie de “Dag van de tuin”. Wij hebben aandacht besteed vanuit een van onze doelen “Openbaar wijkgroen 
in Haarlem dat door bewoners zelf wordt onderhouden,  de groene trefpunten in de wijken.” 
Voor wat de Spaarrekening betreft gaan we dit jaar over naar S.N.S Real waar we wat meer rente krijgen.  
Er waren verder geen op of aanmerkingen over de begroting en de realisering ervan. 
 
  
4  Verslag kascontrolecommissie 
De kascommissie  Marian Janssen en Annemarieke van Dijk gaat unaniem akkoord met het gevoerde 
financiële beleid en verleent de penningmeester en het bestuur decharge. 
 
Ook de vergadering gaat unaniem akkoord met het gevoerde financiële beleid.  Naar aanleiding van een 
vraag voor kandidaten voor de kascontrole commissie geeft Hans Flick aan dat hij bereid is deel te nemen 
aan de kascommissie. 
 
5    Gelegenheid tot het stellen van vragen.  
Het vijvertje achter de Cornelia Westendorptuin;  Is er een mogelijkheid dit te laten uitbaggeren. Dit is 
duidelijk een beheer verhaal dat door de gemeente, respectievelijk Spaarnelanden waaraan de gemeente het 
beheer heeft uitbesteed, zal moeten worden uitgevoerd.  

Uitbreidingen aantal tuinen is er een mogelijkheid om  hier meer haast achter te zetten;  
Als stichting proberen wij hier actie in te ondernemen maar als tuinder op de wachtlijst is het ook mogelijk 
een brief te downloaden van onze website en te sturen aan de gemeente waarop je je wensen duidelijk 
maakt. 
 
Fijn stof is dat een probleem voor onze tuincomplexen; 
Fijn stof is vooral een probleem voor de longen bij mens en dier. Stof dat op beplanting komt spoelt er met 
de regen af en wordt dan vast gelegd in de bodem. Goed wassen van groente is natuurlijk altijd aan te 
bevelen. 
 
Door het sluiten van 2 tuincentra is het kopen van jonge groenteplanten een probleempje geworden; 
Uit de vergadering wordt gewezen op Welkoop, Ecosol  maar er zullen ook best weer nieuwe tuincentra 
komen die hierin gaan voorzien.  
 
6    Pauze     
Waarin zoals vanouds een lekkere kop soep werd geserveerd en nieuwe contacten werden gemaakt en oude 
vernieuwd  of hersteld.   Het was zoals van ouds een gezellige boel.  
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7   Onze lezing was dit jaar;  "Een nieuwe kijk op een gezond bodemleven"  door Dik Vonk 
 
Dik had weer een enthousiast verhaal. 
Grond is n.l. meer dan zand of klei en het is voor een tuinder belangrijk om te weten wat er zoal in die grond 
gebeurd. Kort komt het er op neer, dat tussen de kruimels (zand en klei korrels met humus is een kruimel) 
verschillende ruimtes zijn, de een gevuld met water en andere met lucht waar heel spannende dingen 
gebeuren. 
Een goede tuin heeft lucht in de bovenlaag, voldoende organische stof, daarnaast passen we teeltwisseling 
toe en zorgen voor verstopplaatsjes voor beestjes in en rondom de tuin. 
 
Toine bedankt Dik en geeft hem een mooie bos bloemen. 
 
 
Joost Post 
Plaatsvervangend secretaris 


