2017 Jaaroverzicht tuinvereniging

Beste tuinvrienden,
Trots ben ik op de nieuwe schuilhut, en het is niet het enige wat in 2017 op de vereniging heeft
plaats gevonden.
Ik zal proberen in het kort samen te vatten welke positieve en helaas ook negatieve onderwerpen
ons op het gebied van de vereniging het afgelopen jaar gebracht heeft.
Zoals die nieuwe schuilhut, wat begon als een losse opmerking is in 2017 binnen een paar maanden
uitgegroeid tot een doordacht plan, ter stemming gebracht op de ALV en vervolgens in korte tijd
gerealiseerd. Met hulp van vrijwilligers en de technische kennis van onder andere Hennie is naar mijn
idee een prachtige schuilhut 2.0 geplaatst. Het doel was de schuilhut 2.0 gereed te hebben zodat
deze in gebruik genomen kon worden tijdens de geslaagde en perfect georganiseerde barbecue
begin september (waarvoor dank aan Pemmie en Ed Molle).
De weervoorspelling voor de barbecue-dag was regen, regen en nog eens regen. Echter, de
weergoden waren positief gestemd en het bleef nagenoeg droog. Vervolgens is tijdens een
werkbeurt de oude schuilhut ingericht als opslag voor verkoop van diverse artikelen.
Met enige regelmaat wordt een beroep gedaan op en hulp gevraagd aan vrijwilligers, denk
bijvoorbeeld aan het kruien van 12 kuub zand in het zandhok of het legen en opruimen van de
blauwe watertonnen.
In 2017 zijn helaas ook minder leuke onderwerpen bij het bestuur gemeld, zoals onenigheid tussen
verschillende tuinleden en het slecht onderhouden van tuinen en algemene paden.
Een enkele keer gebeurt er iets op de tuinvereniging waardoor het bestuur door de omstandigheden
gedwongen wordt een artikel uit het huishoudelijk reglement te moeten uitvoeren. Zonder hierover
in details te treden, zijn dit vervelende onderwerpen die minimaal 2 verschillende kanten kent. In dit
soort gevallen is het moeilijk om rationeel te blijven denken en niet de emotie toe te laten. Gelukkig
heeft de tuinvereniging een door de leden gedragen huishoudelijk reglement waarin heel duidelijk
beschreven staat dat bij diefstal van andermans spullen of oogst direct royering volgt.
Doordat de verantwoordelijke stichting van de oude vergaderlocatie had aangekondigd duurder te
gaan worden in 2018 zag het bestuur zich genoodzaakt op zoek te gaan naar een goedkopere optie.
Het bestuur heeft uiteindelijk gekozen voor een vergaderlocatie, die goedkoper en dichterbij is. De
algemene ledenvergadering zal in 2018 ook op deze nieuwe locatie plaatsvinden. Meer hierover in
maart volgend jaar.
Ik wil vooruit kijkend naar 2018 ieder tuinlid vragen na te denken over een bestuursfunctie. Vanwege
uitéénlopende redenen hebben Maggui en Daan hun functie neergelegd. Uiteraard nogmaals dank
voor de inzet door jullie gedaan de afgelopen jaren.
Wat is de invulling van een bestuursfunctie, wat betekent dit en hoeveel tijd kost het?
Het bestuur vergadert 1 maal per maand op een dinsdagavond, we beginnen om 20.00 uur en zijn
één tot anderhalf uur later klaar. In april is de algemene ledenvergadering. De functies die
vrijgekomen zijn, zijn die van tuinuitgifte en tuincontrole. De uitvoering en invulling daarvan vraagt

ook nog wat uren tijd. Heb je zin in een bestuursfunctie of wil je meer weten, schrijf een mail naar de
secretaris@tochthoek.nl
Verder wil ik iedereen hele fijne feestdagen, een gezond en vruchtbaar 2018 toewensen.
Met groet,

Bas Piepenbroek
Voorzitter

