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Hoofdstuk 1

Inleiding

Voor u ligt het aangepaste beleidsplan 2016. Aanpassing heeft plaatsgevonden in het voorjaar van
2018. Een deel van de plannen zijn gerealiseerd. Een deel van de plannen zijn bijgesteld en aangepast
en de ideeën van 2018.

1.1: Geschiedenis
De tuindervereniging ZWN is opgericht op 16 december 1931 op initiatief van de A.V.V.N. in
Haarlem-Noord. Het was de tijd van de grote crisis. Het doel is de arme bevolking van HaarlemNoord de mogelijkheid te bieden zelf groente en fruit te telen. De stad kende grote armoede en een
stijgende werkloosheid door de recessie. Met een stukje grond in bruikleen, konden velen
gedeeltelijk in hun dagelijkse voedselbehoeften voorzien.
Door de gemeente werd een stuk grond van 1 hectare beschikbaar gesteld ten noorden van de Jan
Gijzenkade bij de jeugdherberg. Binnen zeer korte tijd waren bijna alle 44 tuinen verhuurd voor een
contributie van 12 gulden per jaar.
Na de oorlog breidde de stad zich snel uit. ZWN moest plaats maken voor het bouwplan Sinneveld. In
1951 verhuisde de tuindervereniging naar het huidige complex aan de Slaperdijk. Dit stuk grond was
aanvankelijk gereserveerd voor de begraafplaats en was reeds in 1870 verhoogd met een laag van 60
cm blauwe hafklei afkomstig van het uitgegraven Noordzeekanaal.
Velen gingen met tegenzin omdat ze de afstand te groot vonden. De ingang was toen nog gesitueerd
aan de Slaperdijk. Pas in 1956 werd een ingang aan de zuidzijde gerealiseerd.
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2.2: Beschrijving volkstuincomplex
Het volkstuincomplex van ZWN heeft 135 tuinen die voor leden beschikbaar zijn. Hiervan zijn enkele
zogenaamde halve tuinen. Iedere hele tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 300 m2. Daarnaast
zijn er tuinen in gebruik voor de natuurspeeltuin en de natuur- en heemtuin.
De lanen waaraan de tuinen gesitueerd zijn hebben namen en de tuinen zijn genummerd. Van zuid
naar noord zijn de even nummers rechts en de oneven nummers links.
Tussen de lanen bevinden zich aan de achterzijde van de tuinen afwateringssloten.
Aan de westzijde van de Berkenlaan is een talud gesitueerd.
De Berkenlaan, heeft 29 tuinen.
De Lijsterbeslaan heeft 37 tuinen waarvan enkele halve tuinen. Het is vanaf de hoofdingang de
tweede laan in noord-zuid richting.
De derde laan is de Hazelaarlaan met 32 tuinen. Aan de oostzijde bevindt zich de zogenaamde
treksloot. Belangrijk voor de afwatering en afvoer van het water van de sportvelden.
De achterste laan noemen wij Singellaan omdat de tuinen aan de achterzijde, alleen tuinen gelegen
aan de oostzijde, een brede Singel heeft. Er zijn 22 tuinen aan de Singellaan. In de gezichtslijn aan de
achterzijde bevindt zich de Noorderbegraafplaats en het crematorium.
Op de kopse kanten is aan de noordzijde van het complex de Noorderlaan met 2 tuinen. Ook hier aan
de achterzijde een talud. Aldaar is ook de achteringang aan de Slaperdijk. Tevens vinden wij daar een
manege. Aan de zuidzijde is er dan nog de Maluslaan met 13 tuinen, de natuurtuin en de
natuurspeeltuin. Hier bevindt zich aan de achterzijde eveneens een talud waarachter een water en
de sportvelden.
De vereniging heeft op het complex diverse gebouwen. Zo is er een vergaderruimte annex kantine. Er
is een gereedschappenloods waar ook de machines staan. Tevens is er een winkel waar de leden
grondstoffen, gereedschap en materialen kunnen inslaan. Naast de winkel is de bestuurskamer en
nog een loods. Hier worden tuinmaterialen van tuinders verzameld die dan tweedehands aan andere
tuinders verkocht worden. Die worden verzameld en dan verkocht om de verenigingskas te spekken.
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1.3: Uitgangspunten
Beleidsplan 2007-2015
Het vorige beleidsplan dateert uit 2007 en heeft als titel “Beleidsvisie ZWN, waar willen wij in 2015
staan”. In bijlage 2 is dit stuk te vinden. Het huidige stuk sluit wat betreft de chronologie hierop aan.
De visie die het toenmalig bestuur uitdroeg zou ook vandaag de dag kan nog gebruikt kunnen
worden. Hieronder cursief gedrukt nog een keer deze tekst.
“Het behouden en ontwikkelen van een openbaar toegankelijk, groen en natuurvriendelijk
tuinenpark, waarvan hobbytuinen de ruggengraat vormen; het tuinenpark van ZWN vormt samen
met de omliggende gebieden een groene zone in de stad en is voor de tuinders, omwonenden en
recreanten een bron van rust en groen.
De vereniging is financieel gezond, communiceert met de leden en met de gemeente, andere
tuinverenigingen en omwonenden en haar werk is gebaseerd op onderlinge betrokkenheid en
solidariteit van alle leden".
In 2012 heeft het bestuur een schematisch overzicht gemaakt van het bestuursplan, zie bijlage 3.
Beleidsplan 2016-2020
In het “Beleidsplan 2016-2020”, dat de komende vijf jaar omvat, zal het bestuur met medewerking
van een aantal leden, haar visie, verwachte ontwikkelingen en meerjarenplanning opschrijven. Soms
is een stukje geschiedenis nodig om de ontwikkeling in de tijd te kunnen volgen. Wij hebben de
verschillende aandachtspunten per hoofdstuk ingedeeld. Daar waar wij niet volledig zijn is het altijd
mogelijk tijdens de Algemene Leden Vergadering, of spontaan, input aan het bestuur te geven. Uw
inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Ook indien deze kritisch is en deze opbouwend van aard is.
Schematisch
Naast de geschreven tekst zal in het hoofdstuk “Meerjarenplanning” de onderdelen die daarvoor in
aanmerking komen schematisch worden weergeven. Tevens zijn er schema’s te vinden in het
hoofdstuk “Natuurvriendelijk tuinieren”.
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Hoofdstuk 2 Beleidsvisie

2.1: Leden
Was het tuinieren in de beginjaren van ZWN vooral gericht op het verbouwen van groente en
bloemen uit economische overwegingen, heden ten dage is het vooral een hobby met verschillende
accenten.
De aspiranttuinder kan zich inschrijven op de wachtlijst. De aanwas van nieuwe tuinders verschilt per
jaar maar beweegt zich de laatste jaren rond de 20 nieuwe leden. Soms is de wachttijd 1 tot 2 jaar
maar je kan soms ook na een half jaar al aan de beurt zijn. Waren het voorheen veelal mannen die
zich inschreven en tuinierden. Op dit moment is er een evenwicht in het aantal mannen en vrouwen.
Bij het intakegesprek wordt altijd aangegeven dat het onderhouden van een tuin niet onderschat
moet worden. Helaas zien wij soms toch dat men zich verslikt in het werk en ontstaat er achterstallig
onderhoud. Voor het merendeel zijn het echter enthousiaste leden die naast hun tuin ook voor de
vereniging actief willen zijn.
Het bestuur stelt zich tot doel de leden een goed onderhouden tuincomplex te bieden en door
allerlei activiteiten het verenigingsgevoel te stimuleren. De aspirant leden worden goed voorgelicht
over de verwachtingen van onze kant met betrekking tot het onderhoud van de tuin. Eenmaal lid
worden de leden middels gesprek, website of een artikel in de Tuinfluiter voorgelicht over de
verantwoordelijkheden ten opzichte van de medetuinders. Hinder en overlast dient vermeden te
worden. Om dit doel te bereiken zal het bestuur een veilige en open communicatie bevorderen. Het
is de verantwoordelijkheid van de leden om op een prettige manier met elkaar om te gaan en open
te staan voor een andere mening. Nu komen tuinders soms klagen over andere tuinders. Beter is om
elkaar aan te spreken.

2.2: Tuincomplex
Op het complex van volkstuinvereniging ZWN kan je vrij wandelen. Hiervan wordt ook regelmatig
gebruik gemaakt. Opvallend is de diversiteit die je te zien krijgt. Er is geen tuin hetzelfde en ook de
lanen verschillen onderling. Vaak een lust voor het oog en een plek waar een rust heerst. Als je de
tuinders aanspreekt krijg je iets te horen over hun passie en motivatie. In het algemeen kunnen wij
trots zijn op ons complex.
De openingstijden verschillen tijdens de zomer- en wintertijd. In de winter is dit van 10.00 uur tot
16.00 uur en in de zomer tot 18.00 uur.
Het tuincomplex heeft tuinen, lanen, borders, sloten en aarden wallen. Het bestuur streeft er naar
het tuincomplex een zo gevarieerd en verzorgd mogelijk uiterlijk te geven. De middelen die wij
hiervoor hebben zijn naast de financiële middelen inzet vanuit het Algemeen Werk en veel
vrijwilligerswerk.
In de jaarlijkse begroting spreken wij af welke ruimte er is voor onderhoud en beplantingen maar ook
voor gereedschappen en machines.
In het Algemeen Werk onderhouden tuinders bezittingen van de vereniging, en zorgt men dat het
complex vrij blijft van onkruid en wildgroei. Dan wordt ook de natuurtuin en heemtuin onderhouden
alsmede ook de natuurspeeltuin. Heggen aan de Singel en Noorderlaan worden jaarlijks eenmaal gesnoeid. Aan
de Maluslaan zijn er graskanten en borders te onderhouden. De inzet van de tuinders in het Algemeen Werk
kan heel divers zijn. Het omgaan met zware en gevaarlijke machines willen wij beperken tot een aantal
daarvoor aangewezen tuinders die hier veilig mee om kunnen gaan.
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De borders worden onderhouden door de tuinders en daardoor zie je een grote variëteit in
beplantingen. Het is belangrijk dat dit onderhoud ook daadwerkelijk plaats vindt en daarvoor is
toezicht nodig. Hierover straks nog iets meer. De borders zijn van de vereniging en die zorgt voor
aanplant van bomen op de tuingrenzen. Bomen die te groot werden of niet in de borders thuis
hoorden worden door het bestuur verwijderd. Wanneer nodig zullen nieuwe bomen geplant worden.
Rondom ons tuincomplex (uitgezonderd de Singellaan) liggen aarden wallen met daarachter water.
Het is van groot belang dat deze aarden wallen voldoende begroeit blijven met struiken en bomen.
Daarvoor moet onderhoud gedaan worden. Ongewenste begroeiing zoals bamboe moet verwijderd
worden. De wallen en de begroeiingen zorgen voor luwte op het tuincomplex.
Voor de afwatering zijn de sloten van essentieel belang. Op dit moment wachten wij nog op
uitsluitsel van de Gemeente Haarlem of zij het baggeren voor hun rekening nemen. Inmiddels ligt de
verantwoordelijkheid bij het Hoogheemraadschap Rijnland. Indien geen van beide het baggeren gaat
uitvoeren zit er niets anders op om daar zelf een plan voor te maken. Overigens wordt verwacht dat
iedere tuinder zelf de sloot achter zijn/haar tuin jaarlijks schoonmaakt en uitbaggert. Nu blijkt dat na
hevige regenval veel water op sommige tuinen blijft staan en dat zal zonder goed werkende sloten
nog meer toenemen.
De duikers op ons complex moeten regelmatig schoongehouden worden. Hiervoor zullen wij een
plan moeten maken. Zelf doen of laten doorspuiten. De treksloot wordt ieder jaar door de vereniging
(vrijwilligers) of in het Algemeen Werk schoongehouden.
De tuincommissie waakt over het onderhoud van het tuincomplex en de tuinen. Voor iedere laan is
een laanhoofd benoemd die zitting heeft in de tuincommissie. De leden van de tuincommissie zijn
tevens aangesteld als ploegleiders Algemeen Werk. Jaarlijks vindt er in het voorjaar en najaar een
keuring plaats. De voorjaarskeuring wordt door de leden van de tuincommissie aan de hand van een
puntenlijst uitgevoerd. De najaarskeuring wordt door de leden van de tuincommissie te laten
uitvoeren. Ieder laanhoofd heeft ook gedurende het tuinjaar een signalerende functie en een
luisterend oor voor de tuinders. Hierin wil het bestuur een proactief beleid voeren om tijdig hulp of
ondersteuning te bieden of te organiseren daar waar het op de tuin mis dreigt te gaan. Daar waar
conflicten tussen tuinders ontstaan of aanwezig zijn kunnen zij zorgen dat tuinders met elkaar in
gesprek blijven.
De afscheiding tussen de manege en ons complex zal na diverse mislukkingen ook een vorm moeten
krijgen die de lelijkheid van de opstallen van de manege uit het zicht brengt.
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2.3: Tuinen
Zoals al eerder benoemd is er een grote diversiteit in de tuinen van onze leden. Zo vinden wij op ons
complex tuinen die volledig ingericht zijn als productietuin voor groente en fruit. Siertuinen met veel
bloemen en helaas een enkele tuin met alleen gras. Het merendeel van de tuinen is echter een
combinatie van sierteelt, fruitteelt en groentetuin. In het tuinreglement staan de aan de leden
gestelde eisen omtrent de inrichting van de tuin. De visie en het beleid van het bestuur is om deze
diversiteit te behouden. Juist omdat tuinieren niet meer uit economische noodzaak plaats vind maar
als hobby. Ook staan wij te kijk voor de bezoekers van ons complex die immers vrijelijk kunnen
rondwandelen. Ons complex heeft dus ook een educatieve functie: laten zien wat voor
mogelijkheden er zijn. De natuur- en heemtuin dragen daar ook aan bij. Het is dus zaak de tuinen
goed te onderhouden en het is aan de tuinders en het bestuur daarop toe te zien. Eenzijdigheid en
verwaarlozing is niet gewenst en dat moeten wij voorkomen. Het nastreven van die diversiteit ligt in
de eerste plaats bij de tuinders die ieder een eigen invulling geven. Alleen op recreatie gerichte
tuinen willen wij als bestuur niet. Grote stukken gras of vol bomen en struiken en vooral de natuur
zijn gang laten gaan zal de uitstraling van ons volkstuincomplex drastisch veranderen. Het beleid is er
op gericht om dat te voorkomen en dat willen wij in de komende jaren voortzetten.
Veel klachten van tuinders betreffen schaduw en afval van (hoge) bomen op de tuinen. In het
tuinreglement staat het wel benoemd dat wij elkaar niet moeten hinderen maar het blijft altijd een
heikel punt. Een klager wordt al snel voor zeurpiet uitgemaakt en er heerst vaak onbegrip. Regels zijn
er om rekening mee te houden terwijl iedereen zo min mogelijk regels op zichzelf van toepassing wil
laten zijn. Het bestuur is geen rijdende rechter maar zal zo nu en dan toch moeten handhaven.
Bedenk dat dit ook voor het bestuur geen leuk tijdverdrijf is. De komende jaren zullen wij verder
gaan met hinderlijke bomen te verwijderen en stimuleren dat hiervoor aanvaardbare nieuwe
aanplant komt. Het handhaven van de afgesproken regels zal een grotere rol krijgen en iedere tuin
die vrij komt zal worden aangepast aan de regels.

2.4: Gebouwen
De vereniging heeft op haar volkstuincomplex diverse gebouwen in eigendom. Dit zijn de kantine, de
grote loods achter de kantine, de winkel, de krantenloods en het kruidhuis
De opstallen op het tuinencomplex zijn echter particulier bezit. Dit particulier bezit wordt
overgedragen bij afstand van een tuin.
Het bestuur streeft ernaar om overdracht mogelijk te maken voor elke beurs. Als maatregel is
hiervoor een maximale verkoopprijs van particulieren bezittingen bij tuinoverdracht vastgesteld. De
maximale verkoopprijzen van tuinhuisjes en kassen worden jaarlijks in de ALV vastgesteld.
De bouwcommissie voert taxaties uit en doet voorstellen m.b.t. het meer jaren onderhoud van de
verenigingseigendommen. Daar waar het noodzakelijk onderhoud niet in verenigingsverband
uitgevoerd kan worden zal de bouwcommissie het uitbesteden begeleiden.
In de grote loods bevindt zich de opslag voor gereedschap, werktuigen en kantinevoorraad. Aan de
loods zit nog een toiletgebouw vast. Verder is er natuurlijk de winkel met daarnaast de
bestuurskamer en gasflessenopslag. Ook hebben wij nog de voormalige krantenloods die nu als
opslag voor tuinaarde gebruikt wordt. Tenslotte hebben wij op het achterplein nog het kruidhuis.
De kantine en keuken hebben in 2015 een grote verbouwing doorgemaakt. Er is nieuwe
keukenapparatuur geplaatst en de kantine is opnieuw geschilderd. Het bestuur vind het belangrijk
een verenigingsgebouw te hebben waar vergaderingen en bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Ook
vinden wij de kantine belangrijk als ontmoetingsplaats voor de leden van onze vereniging met als
doel de sociale cohesie en verenigingsgevoel te bevorderen. Wij willen jaarlijks enkele malen
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evenementen organiseren in de kantine en het voorplein. Te denken valt aan nieuwjaarsreceptie,
pannenkoekendag, open tuindag, kerstbijeenkomst en natuurlijk de voor- en najaarsvergadering. Wij
zullen het onderhoud aan de buitenzijde van het gebouw in de meerjarenplanning meenemen.
De grote loods achter de kantine is dit voorjaar opgeruimd en ontdaan van, niet meer in gebruik
zijnde, opgeslagen materialen om ruimte te maken. De stelling achterin is afgemaakt en beslaat nu
de gehele achterzijde. De grote werktuigen zoals hakselaar, tractor, aanhanger en grondfrees staan
hier opgeslagen. Het bestuur zal het onderhoud van de loods in het meerjaren onderhoudsschema
meenemen. Voor het onderhoud van de machines zullen wij een ter zake deskundige tuinder vragen.
Voor de krantenloods zal het bestuur dit jaar een bestemming bepalen en aan de hand daarvan een
plan opstellen en een onderhoudsschema maken. Op diverse plekken is er bij de krantenloods
sprake van fors achterstalling onderhoud.
De gasflessenopslag is aan de achterzijde behoorlijk vergaan. Hiervoor zal een plan gemaakt worden.

2.5: Voorzieningen

De volkstuinvereniging Zonder Werken Niets voorziet ook in een aantal services aan de leden. Zo is er
de winkel en de kantine. Maar wij hebben ook een toiletgebouw en een loods voor opslag van
gereedschappen.
In het vorige hoofdstuk hebben wij al iets gezegd over het nut en belang van de kantine. Als
aanvulling merkt het bestuur op dat er ook nog inkomsten gegenereerd worden met een positief
resultaat voor de verenigingskas.
De winkel is een service aan de leden die daardoor dichtbij gereedschap en materialen kunnen
aanschaffen voor de tuin. Het bestuur zal kritisch gaan kijken naar de inkomsten en uitgaven. Ook
hier gaan wij uit van een positief saldo.
Op initiatief van een van onze tuinders is er omvangrijke handel in grond ontstaan. Dit lid heeft ook
de gezamenlijke inkoop van kassen geregeld. Hierdoor kunnen kortingen bedongen worden. Het
bestuur zal dit niet gaan organiseren maar wel aanmoedigen en daar waar nodig ondersteunen.
De vereniging bezit ten behoeve van het Algemeen Werk diverse tuingereedschappen. Deze worden
onder voorwaarden ook aan leden van onze vereniging ter beschikking gesteld.

2.6: Statuten en reglementen

De statuten zijn in 2009 voor het laatst gewijzigd. Om de statuten te wijzigen is een meerderheid van
de Algemene Ledenvergadering vereist en daarna dienen ze te passeren bij de notaris. Hieraan zijn
kosten verbonden dus dat doe je niet zo gemakkelijk. Als wij naar de huidige statuten kijken en wij
vergelijken ze met de modelstatuten van de AVVN( versie mei 2015) zien wij dat ze grotendeels
overeenkomen. Het bestuur vindt wijziging van de statuten op dit moment niet noodzakelijk.
Het voordeel van de modellen van de AVVN is dat ze door ter zake deskundigen opgesteld zijn en
juridisch getoetst zijn. Het scheelt veel schrijf- en denkwerk en voldoet aan de moderne eisen.
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Het bestuur is van mening dat wij moeten aansluiten bij de AVVN modellen, nu en in de toekomst,
omdat die weldoordacht zijn en opdat wij niet iedere keer het wiel hoeven uitvinden. Specifiek voor
ZWN toegevoegde regels of artikelen geven wij aan met een markering.
Naast de statuten hebben wij de reglementen. Dit zijn het huishoudelijk reglement, het
tuinreglement en het bouwreglement. In 2015 heeft het bestuur een commissie de opdracht
gegeven deze opnieuw te beoordelen en daar waar nodig te wijzigen. Dit is aan de leden voorgelegd
en hierop zijn veel reacties gekomen. Door omstandigheden is in 2015 geen voortgang gemaakt met
de nieuwe reglementen.
Inmiddels heeft het AVVN in mei 2015 de nieuwe modellen gepubliceerd en zijn er veel reacties
ontvangen op de voorliggende nieuwe reglementen. Beide feiten heeft het bestuur doen besluiten
een andere weg in te slaan. Het bestuur zal hiertoe aan de ALV een voorstel doen.
Het voorstel en beleid van het bestuur is om nu en in de toekomst aan te sluiten bij het model AVVN
aangaande alle reglementen. Hierbij geven afwijkingen en aanvullingen aan met een markering. Dit
plan willen wij in 2016 realiseren. De modellen zullen door een door het bestuur benoemde
commissie worden opgesteld zoals gezegd op basis van de AVVN modellen. Het bestuur zal met
enkele leden deel uitmaken van deze commissie. Daar zal via een enquête het resultaat aan de leden
worden voorgelegd. Het bestuur is van mening dat een Algemene Ledenvergadering daar minder
geschikt voor is. Immers niet alle leden komen op de ALV en middels de enquête willen wij iedereen
proberen te bereiken.

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

3.1: Opbouw kosten lidmaatschap

Als lid van onze vereniging betaalt iedereen jaarlijks contributie. Deze bijdrage is opgebouwd uit
onderdelen.

2016-2020
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Zo moet de vereniging huur betalen voor het tuincomplex en zijn er afdrachten zoals Onroerend Zaak
Belasting.
Aan de overkoepelende organisatie is voor ieder lid een afdracht verschuldigd. Deze organisatie is
het AVVN. Als tegenprestatie kan de vereniging een beroep doen over juridische, financiële en zaken
van algemene aard. Ook is er vanuit het AVVN een vertegenwoordiger aangewezen voor onze
vereniging. De leden ontvangen vier keer per jaar het blad “De Tuinliefhebber” van het AVVN.
Tenslotte is er de contributie voor de vereniging. Hiervan moeten alle door de vereniging
georganiseerde evenementen, de website, het verenigingsblad, het onderhoud van het tuinenpark
en het onderhoud van de gebouwen alsmede aanschaf en onderhoud gereedschappen betaald
worden.
De reserves dienen in verhouding te zijn met de doelen die de vereniging zich stelt en met de hoogte
van de jaarbegroting. Het bestuur stelt voor een minimale reserve aan te houden gelijk aan 2 maal
het contributiebedrag exclusief de grondhuur en afdracht AVVN.

3.2: Financieel Beleid volkstuinvereniging ZWN

Uiteraard is het van groot belang een financieel gezonde vereniging te hebben. Hiervoor zorgt het
bestuur samen met de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af
voor het gevoerde financiële beleid en vraagt aan de ALV goedkeuring voor de opgestelde begroting.
De penningmeester zorgt voor een adequate administratie van de inkomsten en uitgaven. De
penningmeester is de bewaker van de financiën van de vereniging. Ook is het zaak dat iedereen zijn
contributie betaalt.
Eenmaal per jaar is het de kascommissie die een kijkje neemt in deze administratie en vaststelt of
deze op orde is. Tijdens de ALV verleent de kascommissie dan decharge aan de penningmeester en
het bestuur. De jaarcijfers zijn ieder jaar uiterlijk 15 februari gereed.
Belangrijk is ook om reserves te hebben voor grotere kostenposten zoals bijvoorbeeld onlangs de
verbouwing van de keuken in de kantine. Reserves voor bepaalde grote projecten kunnen in de loop
van jaren opgebouwd worden.
Het bestuur streeft naar een bestendige gezonde bedrijfsvoering van onze vereniging. Daarbij zal het
onderhoud van het tuincomplex, de gebouwen en het tuingereedschap voortdurend optimaal
moeten zijn binnen het beschikbare budget. De begroting voor het volgend jaar is de komende 5 jaar
op 1 oktober gereed. De reserves dienen in verhouding te zijn met de doelen die de vereniging zich
stelt en de hoogte van de jaarbegroting. Het bestuur stelt voor een minimale reserve aan te houden
gelijk aan 2 maal het contributiebedrag.
Hoofdstuk 4 Website en ICT beleid

4.1: Website

Een website behoort actueel en informatief te zijn. Een website die nauwelijks wordt vernieuwd
verliest al snel de belangstelling van de beoogde gebruikers. Voor een vereniging geldt bovendien dat
de informatie niet slechts vóór de leden bedoeld is maar waar mogelijk ook door hen gevoed moet
worden.
2016-2020
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De huidige website van ZWN is tot stand gekomen door de bereidwillige inzet van studenten van het
Nova college voor wie het mogelijk ook nog studiepunten heeft opgeleverd. De versie van de
software waar de site mee werd gebouwd is niet de huidig beschikbare versie dus die zal
opgewaardeerd moeten worden. Ook is onduidelijk of (en zo ja hoe regelmatig) back-ups van de site
worden gemaakt en ook de verdeling van autorisaties m.b.t. site beheer is onduidelijk. Daar gaan we
structuur in aanbrengen.
Om de archief functie van de site te verbeteren zijn recent digitale versies van de Tuinfluiters vanaf
medio 2011 verkregen bij de drukker, die zullen binnenkort op de site verschijnen net als alle
toekomstige exemplaren. Ze zullen in een online bladerbare variant verschijnen voor PC’s maar ook
in PDF formaat omdat mobiele apparaten (tablets/smartphones) doorgaans niet met de bladerbare
versies overweg kunnen.
Er zal gewerkt worden aan een modus om input van medetuinders zoals foto’s van ZWN
evenementen of mooie tuinfoto’s op de site te kunnen publiceren zodat de betrokkenheid bij de site
toeneemt.

4.2: ICT
Informatie en Communicatie Technologie neemt in bijna ieders leven een steeds belangrijker rol in.
Dat niet alleen de jeugd ICT als iets gewoons beschouwd werd nog eens bevestigd met de recente
actie die ondernomen is om gehele ledenbestand op te schonen waarin een reactie van een 80+
tuinder aangaf: beantwoord vanaf mijn Samsung tablet. Ruim 92% van de tuinleden beschikt over
een email adres.
De meeste tuinders hebben een mobiele telefoon en velen daarvan zijn van het type smartphone.
Om datakosten te besparen wordt het liefst gebruik gemaakt van een draadloze verbinding (WiFi), de
meesten hebben dat tegenwoordig thuis maar ook ZWN beschikt over een WiFi verbinding. Die
verbinding is nu nog niet publiekelijk opengesteld maar voorbehouden aan bestuur en commissies
maar wellicht moet daar verandering in komen. Overigens is het bereik beperkt tot kantine,
bestuurskamer, winkel en terras, complex brede WiFi ligt niet in het verschiet. Voor anderen is het
trouwens juist een verademing om even in het geheel niet bereikbaar te zijn.
Recent hebben leden van de bouwcommissie de ethernetkabel die de internetverbinding tussen
bestuurskamer en kantine vormt en die altijd door de lucht tussen de panden gespannen was
vervangen en ingegraven onder de asfaltweg door zodat hij nu niet meer door een hoge vrachtwagen
kan worden stuk gereden.
Ook de administratieve kant van ZWN is in de afgelopen tijd met inzet van ICT verder gestructureerd.
De boekhouding wordt nu gedaan in de cloud. Dat houdt in dat de data niet op een PC van de
penningmeester(s) staat maar bij een bedrijf dat gecertificeerd is voor het verlenen van beveiligde
toegang en backup. Ook de overdracht naar een toekomstige penningmeester is hiermee veel
eenvoudiger. Bovendien hebben bestuursleden allen lees- (geen edit-) toegang tot de boekhouding
om indien gewenst over de schouders van de penningmeesters mee te kunnen kijken.
Om het eenduidig gebruik van verenigingsdocumenten te stroomlijnen wordt nu gebruik gemaakt
van Google Drive (ook in de cloud) zodat alle gestandaardiseerde documenten centraal zijn
opgeslagen en worden onderhouden. Alle in gebruik zijnde ZWN formulieren zijn van een
documentnummer voorzien, opgeknapt met eenduidige briefhoofden en in Google Drive opgeslagen
voor gemeenschappelijk gebruik door de bestuurders. Een voorbeeld is het nieuwe verhuur contract
van de aanhanger. Ook naar de toekomst toe zal ICT waar zinvol worden ingezet ten dienste van
ZWN.
2016-2020
13

Beleidsplan Haarlemse volkstuinvereniging ZWN
8 februari 2016

Hoofdstuk 5 Natuurlijk tuinieren

5.1: Wat is natuurlijk tuinieren en hoe doen wij dat bij ZWN?

Natuurlijk tuinieren betekent tuinieren op een manier dat planten en dieren zich optimaal in de tuin
kunnen ontwikkelen. Bij natuurlijk tuinieren staan inheemse bloemen en planten zoveel mogelijk op
een plek waar ze van nature thuishoren. Dus op kleigrond (zoals bij ZWN) soorten die er thuishoren,
zoals IJzerhard, Kattenstaart en Smeerwortel. Inheemse planten leveren vervolgens het voedsel voor
de dieren die hier ook van nature voorkomen. Een paar ‘specialiteiten’ bij ZWN zijn Groene Specht,
Bont Zandoogje, IJsvogel, Bosmuis, Egel en Kleine Watersalamander.

Bij ZWN proberen we de natuurwaarden van ons volkstuinenpark zo groot mogelijk te maken door
goede inrichting en onderhoud. Er is al sinds 2004 een werkgroep natuurlijk tuinieren en het
onderwerp is ook vertegenwoordigd in de tuincommissie. In het Algemeen Werk wordt expliciet
aandacht besteed aan een zo’n natuurlijk mogelijk onderhoud.

5.2: Wat houdt het keurmerk in en wat willen wij hiermee bereiken?
ZWN heeft sinds 2012 drie (van de maximaal vier te behalen) stippen van het Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren. We zijn daarvoor twee jaar begeleid door AVVN (tuindervereniging), KNNV
(natuurvereniging) en IVN (vereniging voor natuureducatie). Het doel van het keurmerk is dat
volkstuinenparken in Nederland zo hoog mogelijke natuurwaarden krijgen.
2016-2020
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Dankzij allerlei maatregelen, zoals de aanleg van een heemtuin, takkenwallen en een IJsvogelwand(
IJsvogel zie bladzijde 30), hebben wij het Keurmerk ontvangen: wij voldoen nu aan de uitgangspunten
van natuur- en milieuvriendelijk beheer en onderhoud.

5.3: Wat doen wij in de natuurtuin?
De natuurtuin is de tuin achter de winkel op Maluslaan 2. De natuurtuin is in 2005 aangelegd. Sinds die
tijd zijn daar takkenwallen, een vijver, een stapelmuur en een kruidenspiraal gemaakt. Jarenlang heeft
de Bosbeekschool uit Santpoort op de vakken getuinierd, maar de school is inmiddels gestopt.

De natuurtuin is openbaar toegankelijk. Om dit beter zichtbaar te maken is er een nieuw pad aangelegd
direct vanaf de hoofdingang. Om het een aantrekkelijke verblijfplaats te maken voor tuinders en
bezoekers staat er sinds 2015 een picknickbank. De vakken zijn ingezaaid met bloemrijke
kruidenmengsels.

5.4: Wat doen wij in de heemtuin?
De heemtuin is de tuin direct links van de hoofdingang aan de zuidkant van de loods. Deze is in 2011
aangelegd op een plaats die voorheen bestond uit een dicht begroeid en donker bosje. Er zijn paden
aangelegd, takkenwallen en een paddenpoel. Er zijn inheemse planten ingekocht bij de
Stadskweektuin (kwekerij van de gemeente Haarlem) en uitgeplant.
De heemtuin loopt door tot aan de bijenhoek, waar bijenkasten van onze imkers staan. In de heemtuin
staan zoveel mogelijk planten die ook voor de bijen interessant zijn.
5.5: Wat is de meerjarenplanning voor bovenstaande zaken?
Voor de periode 2016-2020 hebben wij een aantal plannen. Een deel van die plannen stonden al in het
advies van het AVVN over het keurmerk en in het ZWN eindrapport Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
(beide uit 2012). Onderstaand de plannen voor de natuurtuin, de heemtuin en voor de overige
onderdelen van ons volkstuinenpark of voor ZWN.
In 2016 zal het AVVN een keuring uitvoeren voor het keurmerk. Adviezen van het AVVN zullen mogelijk
meegenomen worden in de planning voor de komende jaren.
Natuurtuin
Wat
1.

Wanneer

Toelichting

2016

Water is aantrekkelijk en voor natuur belangrijk.
Bestaande vijver uitbreiden.

Aanleg/inrichting

Vijver uitbreiden

2016-2020
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Vleermuizenkasten
2.

2017

Maken en ophangen

Onderhoud/beheer

Kruidenrijk grasland

2016-2020

Twee keer per jaar maaien en soms inzaaien met
kruidenrijk mengsel

Kruidenspiraal

2017

Opknappen

Wanneer

Toelichting

2017

Langs sloot links naast ingang mooie ondiepe
oeverzone maken met kleurige moerasplanten

Heemtuin
Wat
1.

Aanleg/inrichting

Oeverzone
2.

Onderhoud/beheer

Takkenwallen

2016-2020

Jaarlijks bijvullen

Overige onderdelen van het volkstuinenpark ZWN

Wat

Wanneer

Toelichting

Eendentrapjes

2017

Maken en aanbrengen langs Singel

Oever treksloot Singel

2018

Maaien en inzaaien met kruidenrijk mengsel

2016-2020

Bloemrijke randen, deel van heg in bloei laten
komen

1.

2.

Aanleg/inrichting

Onderhoud/beheer

Speeltuin
Verkoop nestkasten

Verkoop in de winkel

Insectenhotel

2016

Opknappen

Informatiepanelen

2017

Slechte panelen vervangen en nieuwe bijplaatsen

Takkenwallen

2016-2020

In jaarrooster standaard opnemen dat takken in
feb/mrt kunnen worden aangeleverd + op
takkenwallen leggen

IJsvogelwanden

2016-2020

Jaarlijks opknappen indien nodig

Cursus snoeien

2017

Snoeiochtend, minicursus en elkaar helpen bij
snoeien (november).

Excursies

2016-2020

In jaarrooster standaard opnemen een of meer
excursies (planten/vogels)
2016-2020
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Hoofdstuk 6 Natuurspeeltuin

6.1: Hoe het is ontstaan

De basis voor de Natuurspeeltuin werd gelegd op de ALV in het voorjaar van 2013. Toen
raadpleegde het Bestuur haar leden over 2 dilemma’s/problemen op het complex, beide op de
Maluslaan. Daar lagen 2 aangrenzende halve tuinen zonder huisje. Zij waren in het verleden
overwoekerd met onkruid door het jaren achtereen mislukken van beginnende tuinders en de grond
was veel te laag gelegen en te nat. Zelfs een zware grondfrees had geen schijn van kans op deze
bodem. Hierin moest dus hoe dan ook flink geïnvesteerd worden door de vereniging.
Letterlijk daarnaast lag de speeltuin van het complex. Met het toenemen – de laatste jaren – van
een nieuwe generatie tuinders, de jonge gezinnen met kinderen, bleek een speeltuin een schot in de
roos. Echter de metalen speeltoestellen in de speeltuin waren geroest en afgekeurd en de vraag aan
de leden was dus: hoe nu verder? Deze speeltuin dan maar laten vervallen?
Het antwoord kwam snel: geheel in overeenstemming met de tijdgeest zou er een grote
Natuurspeeltuin komen, die de drie percelen in zich zou verenigen.
Er werd ter plekke een 6-koppige werkgroep geformeerd met zelfs een echte ervaringsdeskundige,
en de vereniging stelde ruimhartig € 5.000,- ter beschikking. Er werd een ontwerp gemaakt en deze
vond een zeer enthousiaste ontvangst door de leden.
Nog voor de zomervakantie ging grondwerkbedrijf Peter Heeremans aan de slag. Na het verwijderen
van het hek tussen de beide percelen en de speeltoestellen werd op het voormalige terrein van de
oefentuinen 80 kuub zand en aarde aangebracht. In een hoek van de natuurspeeltuin werd een
waaiervorm bak gemaakt door dit stuk een halve meter uit te graven. De aldus verkregen grond werd
verwerkt in een grote heuvel boven op een spannende betonnen doorkruipbuis. Het geheel werd
uitgevlakt met een afschot naar de sloot en er werd gras ingezaaid. Na de vakantie werd gezamenlijk
een 8 meter lange, halfronde muur gemetseld langs de ronde kant van de waaier. Toen werd daar 25
m3 speelzand gestort en ontstond ‘de grootste zandbak van Haarlem’ in de vorm van een naar de
muur oplopende zandberg. Op de top werd tenslotte een waterpomp geplaatst.

6.2: Hoe het verder ging

Naast de werkgroep werden er meer leden actief. Er werd met hun hulp fruitbomen geplant , er
kwam een beukenhaag als afscheiding naar de sloot, en aan de bestaande wilgenhut kwam een
gevlochten tunnel. Met behulp van de Grote Clubactie en de Deka Wensputactie werd extra geld
ingezameld en besteed aan een zware kastanje houten bank en picknicktafel. Er kwam een klimhut,
2016-2020
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een schommeltouw en een glijbaan. De speeltuin trok van meet af aan veel ledenbezoekers, maar
ook kinderen en hun ouders van buitenaf en was en is een succes.
Het onderhoud van de tuin wordt inmiddels geregeld door het Algemeen Werk. Daar is steeds een lid
van de werkgroep bij, die bijvoorbeeld aan kan geven wat wel en niet gesnoeid wordt. De werkgroep
heeft ook een logboek in gebruik genomen, waar in de toekomst, consequenter dan voorheen, in
bijgehouden wordt of er veiligheidsincidenten zijn en welke preventieve maatregelen genomen
worden. Zo is er bijvoorbeeld een valbodem van een dikke laag houtsnippers bij de klimtoren
aangelegd.

6.3: De plannen voor de komende jaren

De werkgroep komt 2 keer bij elkaar, in het voorjaar en in het najaar, en maakt dan een
inventarisatie van klussen die gedaan moeten worden in de natuurspeeltuin, anders dan het
algemeen onderhoud. Als dat zo is worden alle werkgroepsleden daarvan op de hoogte gesteld via
een gezamenlijke mailgroep en wordt afgesproken wie wat gaat repareren of herstellen of wie met
nieuwe initiatieven aan de slag gaat. Zo wordt er de komende tijd een verhoogd bloemenperk
aangelegd om insecten te trekken, er wordt actie ondernomen om de pomp nu eindelijk eens te
doen functioneren en er zal binnenkort weer een paar kuub zand aangevuld moeten worden in de
zandbak. Ook boomstammen die verrottingsverschijnselen gaan vertonen moeten straks afgevoerd
worden. Voor het overige organische afval is een eigen composthoop gemaakt.
De speeltuin is niet af en is, vergelijkbaar met het hele complex, eerder een proces dan een ding.
Voor meer informatie kan men zich in verbinding stellen met Ad Otten.

Hoofdstuk 7 De Tuinfluiter

DE ROL VAN ONS VERENIGINGSBLAD; NU EN IN DE TOEKOMST
2016-2020
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7.1: Terugblik
Ons officiële verenigingsblad, al jaren verschijnend onder de naam “De Tuinfluiter”
beleeft dit jaar zijn 60-jarig bestaan.
In het verleden kwam het blad tot stand door de inzet van leden die niet alleen de
stukjes schreven maar ook de stencil- en nietmachine bedienden. Voorts zorgden
de bezorgers voor het verspreiden ervan. Later werd een kopieerbedrijf in de arm
genomen om de ongeveer 200 bladen in zwart-wit te maken. Sinds 2009 wordt “De
Tuinfluiter” in full colour gedrukt bij het grafische bedrijf Editoo in Arnhem. Na een
uitgebreide kostenvergelijking bleek deze omschakeling bovendien een aanzienlijke
besparing op te leveren. Een ander groot voordeel is natuurlijk dat het maken van
het blad door het gebruik van internet en digitale opmaak meer mogelijkheden biedt en minder
arbeidsintensief is geworden.
7.2: Waarom een verenigingsblad?
De sociale cohesie binnen een tuindervereniging is, vergeleken met bijv. een
sportvereniging gering. Meestal gaan de contacten niet verder dan de naaste buren.
En dan moeten deze ook op dezelfde dag aanwezig zijn. Toch suggereert het
woord vereniging, dat de leden een gemeenschappelijk doel hebben en zich hierin
met elkaar verbonden voelen. In tegenstelling tot vroegere jaren is de gezamenlijkheid
alleen zichtbaar in de verplichte aanwezigheid bij Algemeen Werk.
Het uitgeven van een blad levert een weliswaar bescheiden, maar toch ook weer
niet te onderschatten bijdrage om de tuinders nader tot elkaar te brengen.
Verder is volgens artikel 3 lid 1g van onze Statuten het uitgeven van een verenigingsblad
één van de acht doelstellingen van de vereniging. De vereniging zal alles
doen wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken, dit alles in de ruimste zin
van het woord (artikel 3 lid 2).
Ook dient in het verenigingsblad de voorjaars- en najaars-ALV aangekondigd te
worden (artikel 15 de leden 2a en 2b), alsmede de bij deze vergaderingen behorende
agenda (artikel 17 lid 1).
In deze gevallen is het ook mogelijk om elk lid afzonderlijk schriftelijk uit te nodigen,
maar dat is wel omslachtig. De bedoeling hiervan is dat elk lid in staat wordt gesteld
zijn stem te laten horen. Natuurlijk kan dit in deze tijd ook bereikt worden door middel
van een uitnodiging via de “mail”. Nu de e-mailadressen van veel leden bij de
secretaris bekend zijn, kan men besluiten ook dit communicatiemiddel te gebruiken
al dan niet in combinatie met publicatie in het verenigingsblad. Alleen zullen in dat
geval de leden die niet via een e-mailadres bereikbaar zijn, alsnog per brief geïnformeerd
dienen te worden.
Samenvattend: naast de “juridische” en administratieve aspecten is de sociale en
voorlichtende rol van het blad minstens zo belangrijk. Over dat laatste hieronder
meer.
7.3: De inhoud van het verenigingsblad
Het blad komt vier keer per jaar uit en dat moet als een minimum gezien worden wil
het een bindende rol in de vereniging kunnen uitoefenen.
Het blad tracht op een beschouwende en evenwichtige manier diverse aspecten
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van het volkstuinieren onder de aandacht van de leden te brengen.
Men wordt op de hoogte gebracht van het wel en wee van andere tuinders op het
complex. Nieuwe tuinders stellen zich voor. Er wordt verteld over specifieke onderdelen
van de tuinhobby, de plek waar de aardappels gepoot dienen te worden en in
welke Algemeen Werkgroep men is ingedeeld. Daarnaast is er ruimte voor mededelingen vanuit het
bestuur en worden er de aankondigingen en notulen van de ALV’s geplaatst.
Waar meer aandacht aan moet worden geschonken is de communicatie tussen bestuur
en tuinder. Wat verwachten we van elkaar? Wat is de zienswijze van het bestuur?
Wat zijn de prioriteiten en wat zijn de doelstellingen op langere termijn van
de Tuincommissie? Dat zijn zaken die in alle rust in het verenigingsblad gelezen
moeten kunnen worden.
Ook de winkel en de kantine kunnen zich profileren via informatieve en wervende stukken in het
blad. Willen beide geledingen behouden blijven voor onze vereniging, dan zullen de leden op de
hoogte gebracht moeten worden dat hun aanwezigheid op prijs wordt gesteld.
In elk verenigingsblad valt op dat er zo weinig leden zijn die iets willen/kunnen
schrijven over hun ervaringen. Zelfs een fotootje opsturen schiet er bij in. En toch
maken juist dit soort verhalen het blad aantrekkelijk. De redactie zal op zoek moeten
gaan naar deze verhalen. Daarnaast is een select aantal advertenties een wezenlijk onderdeel van
het blad. Behalve dat het bijdraagt aan de financiering, verhoogt het ook de leesbaarheid.
Het bestuur wordt gevraagd om bij grote uitgaven de leverende partij de mogelijkheid
van het plaatsen van een advertentie aan te bieden.

7.4: Toekomstige ontwikkeling
Voor het brengen van het actuele nieuws en het opnieuw onder de aandacht brengen
van belangrijke zaken zijn de nieuwsbrief en de website complementair aan het verenigingsblad.
Omdat de digitale revolutie van “De Tuinfluiter” al jaren geleden heeft plaats gevonden
is ons blad helemaal van deze tijd en zal deze ook in de nabije toekomst in zijn huidige vorm door de
leden gewaardeerd worden.

7.5: Meerjarenplanning tot 2020
De redactie gaat er vanuit dat de komende jaren De Tuinfluiter in zijn huidige vorm
als een onvervangbaar communicatiemiddel zal worden gehandhaafd en wel vier keer per jaar met
een gemiddeld aantal pagina’s van 12.

7.6: Aanbevelingen
De kanalen die het bestuur ter beschikking staan om de leden te informeren dienen
nader gedefinieerd te worden. Daartoe zou een in te stellen commissie de volgende
punten moeten onderzoeken:
1. op welke wijze kan er meer samenhang komen tussen de website, de nieuwsbrief,
De Tuinfluiter en de informatieborden
2. welke informatie kan een plaats krijgen op een deel van de website, dat alleen
voor leden toegankelijk is. (bijv. tuinen die voor ruil in aanmerking komen)
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3. hoe de kwaliteit van m.n. de digitale informatievoorziening verbeterd kan worden, zowel qua
content als qua techniek.

Tuinfluiter

Hoofdstuk 8 Bijen op ons volkstuincomplex

8.1: Geschiedenis van het bijen houden op ons volkstuincomplex
Sinds lange tijd worden er op ons complex bijeen gehouden. In de loop der jaren zijn er verschillende
imkers geweest die op uitnodiging van het bestuur hun kasten mochten plaatsen. In het verleden zijn
er zelfs wachtlijsten geweest. Bijen zijn onmisbaar voor ons complex en gelukkig zijn er ook nu nog
steeds imkers die hun bijenkasten op ons complex hebben staan. Zo heeft Henk van Schagen sinds 8
jaar enkele kasten op het complex staan. Hij moest aanvankelijk wachten op toestemming omdat er
nog andere imkers met hun kasten op het complex stonden. Henk is al 40 jaar imker en heeft veel
ervaring met het houden van bijen. Tuinders kunnen bij Henk en Crista honing kopen.
In 2012 zijn Wil Maris en Raymond van der Poll erbij gekomen. Ze hadden cursus gevolgd en mochten
in samenspraak met het bestuur ook imkeren op het complex. Ze hebben onder andere een
demonstratiekast. Ook staan er 8 kasten in de heemtuin. Wil verkoopt de honig en bijenwas kaarsen
op haar tuin.
Er zijn uiteenlopende meningen over het aantal kasten dat op ons complex zou kunnen staan en over
de soort bijen. Als bestuur is de inzet om de gezichten dezelfde kant te laten uitkijken. Dat is op dit
moment niet het geval dus daar ligt een opdracht aan het bestuur.
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8.2: De bijdrage van Wil en Raymond
Wij zijn gevraagd om een lange termijn visie te geven over bijen houden op het tuinencomplex van
tuindervereniging ZWN.
In de loop der tijd zijn er diverse imkers op het complex aanwezig geweest.
Sinds een aantal jaren zijn wij Raymond van der Poll en Wil Maris ook met deze bijzondere en zeer
interessante hobby in aanraking gekomen d.m.v. een imkers cursus die we gevolgd hebben bij
imkervereniging Haarlem. Door het volgen van deze cursus (praktijk en theorie) zijn wij na een
examen gediplomeerd imker geworden.
Samen onderhouden wij onze eigen bijenkasten op de bijenstal achter de kantine en de
demonstratiekast van de vereniging in de heemtuin. Deze demonstratiekast is destijds aangekocht
door de vereniging zodat een tuinder of bezoeker kan zien hoe een bijenvolk leeft en werkt.
Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het houden van bijen in een demonstratiekast niet erg
makkelijk is en dat we hier veel werk aan hebben om dit in de hand te kunnen houden. Ondanks dit
blijven we hiermee doorgaan omdat we het belangrijk vinden dat meer mensen weten hoe een bij
leeft en werkt en dat deze onmisbaar zijn voor mens en natuur.
Sinds 2015 zijn wij over gegaan naar het kweken van zachtaardige bijen die een grote haaldrift
hebben. Deze grote haaldrift heeft als gevolg dat veel fruit bomen en struiken, bloemen en groente
goed bevlogen worden waardoor deze goed bestoven wordt en er dus veel fruit, groente en bloemen
gaan groeien en bloeien.
De berichten over meer fruit horen we de afgelopen jaren regelmatig over het complex gaan. Men is
hier zeer blij mee. Ons doel is om bijen op een zo diervriendelijke manier te houden. Dit betekent dat
we bijvoeren als dit nodig is en we geen honing afnemen als dit niet kan.
Deze hobby en het onderhoud hiervan willen wij in de aankomende jaren gezamenlijk blijven doen.
De bijenstal achter de kantine gebruiken wij volledig i.v.m. het kweken van de zachtaardige bijen. Wij
staan niet onwelwillend tegen een uitbereiding van het aantal kasten op het complex mocht de
andere bijenstal in de toekomst vrij komen. Deze willen we dan opknappen en voorzien van een
aantal kasten.
Afgelopen jaren en ook aankomende jaren kan men aanspraak op ons doen om bijenzwermen van de
tuin af te laten halen als deze plotseling bij iemand is aan komen vliegen. Hierbij maakt het niet uit
waar de bijenzwerm vandaan is gekomen.
Afgelopen jaren wordt er een stukje aangeleverd voor de tuinfluiter die over het wel en wee van de
bijen gaat op het complex en hoe wij onze hobby uitvoeren. Hierbij gaat het er ook om, om mensen
kennis te laten maken met de bijen en dat men inziet dat deze zeer belangrijk zijn voor het complex
en de omgeving. Mensen kunnen ons altijd aanspreken en ons vragen stellen over de bijen en wij
zullen ze zo goed als mogelijk te woord staan.
Ook bestaat er een mogelijkheid in de toekomst om bv een lezing te geven over de bijen in b.v. de
kantine.
De honing en kaarsen (gewonnen bijenwas) die van de kasten van Wil en Raymond wordt gehaald is
te koop en worden aangeboden via de tuin van Wil Maris.
8.3: De bijdrage van Henk en Crista
Het bestuur heeft een gesprek gevoerd met Henk en Crista en hieronder wordt een verkorte
weergave gegeven van het besprokene.
Wat opvalt is het enthousiasme waarmee Henk vertelt over zijn hobby bijen houden en de lange tijd
dat hij hier al mee bezig is. Behalve op ons complex staan zijn kasten bij andere verenigingen en ook
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in de openbare ruimte. De kasten op ons complex staan aan het eind van de Maluslaan achter de
laatste tuin tegen de sportvelden. Henk legt uit dat het aantal kasten op een bepaalde oppervlakte
bepaald wordt door de dracht. Dracht is de hoeveelheid bloesem die op een oppervlakte aanwezig is.
Als wij alleen gras hebben op ons complex is er dus niets te halen voor de bijen.
De opbrengst in zijn kasten is de laatste jaren minder en Henk denkt dat dit door een te grote
hoeveelheid bijen komt. Hij zou het liefst minder kasten zien. Hij heeft momenteel 2 kasten waarvan
er een voor de koninginnenwissel bestemd is.
Er zijn verschillende soorten bijen en ook dat is belangrijk voor de houders. Welke soorten zijn in
elkaars buurt? De ene soort zorgt ervoor dat de andere stekerig worden en andersom. Henk
adviseert het bestuur een duidelijk beleid te voeren en rekening te houden met de belangen van alle
imkers.

Hoofdstuk 9 Meerjarenplanning schematisch

6.1:Tuinen en tuincomplex

Onderwerp planning
Sloten uitbaggeren
Duikers
Bomen Lijsterbeslaan
Bomen Hazelaarlaan
Bomen Singellaan
Bomen Maluslaan
Onderhoud wallen
Heraanplant wallen
Verwijderen bamboe wallen
Verwijderen klimop wallen
Hek manege plaatsen
Planten Hedra manege
Aanschaf tractor
Aanschaf heggenschaar
Natuurtuin
Natuurspeeltuin
Vijver herinrichten
Onderhoud gereedschap
Tuinkeuring voorjaar
Tuinkeuring najaar
Plantjesmarkt

2016
gemeente
AW
10 bomen
10 bomen
AW

2017
tuinders
AW
10 bomen
10 bomen

AW

2018

2019

2020

tuinders
AW

tuinders
AW

10 bomen
AW
.. bomen

AW

AW

hoofdst 5
hoofdst 6

hoofdst 5
hoofdst 6

hoofdst 5
hoofdst 6

AW
eind mei
oktober
april

AW
eind mei
oktober
april

AW
eind mei
oktober
april

tuinders
AW
10 bomen

AW
AW
bouwcommissi
e
AW
begroting
hoofdst 5
hoofdst 6
vrijwilliger
AW
eind mei
oktober
23 april

begroting
hoofdst 5
hoofdst 6
AW
eind mei
oktober
april
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Open Tuindag
Snoeien beukhaag
Onderhoud achterplein
Onderhoud voorplein
Waterleiding open
Waterleiding dicht
Banken plaatsen
Banken opslaan

2 juli
eind juni
taak
AW
eind mrt
eind okt
eind mrt
eind okt

1 juli
eind juni
taak
AW
eind mrt
eind okt
eind mrt
eind okt

30 juni
eind juni
taak
AW
eind mrt
eind okt
eind mrt
eind okt

29 juni
eind juni
taak
AW
eind mrt
eind okt
eind mrt
eind okt

28 juni
eind juni
taak
AW
eind maart
eind okt
eind mrt
eind okt

2018

2019

2020

AW=Algemeen Werk

6.2: Gebouwen
Onderwerp planning
Muur technische ruimte rep.
Krantenloods herstellen
Bestuurskamer herinrichten
Repareren vlaggenmasten
Hemelwaterafvoer winkel
Technische ruimte opknappen
Opslag gereedschap opknappen
Hekwerk binnenzijde loods
Sleutelplan gebouwen
Schilderwerk winkel buiten
Schilderwerk kantine buiten
Hek plaatsen manege
Extra hek achteringang
Gasflessenopslag renoveren
Repareren asfalt lanen
Plaat winkelmuur vervangen
Buitentoiletten schilderen
Dakrand loods schilderen
Bestuurskamer schilderen
Hek vooringang lakken
Balken winkeldak vervangen
Deur bestuurskamer schilderen

2016

2017
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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6.3: Vereniging
Onderwerp planning
Nieuwjaarsreceptie
Kerstviering
Pannenkoeken eten
Reglementen herschrijven
De Tuinfluiter verschijnt
Website update
Beleidsplan maken
Meerjarenplanning 5 jaar
Oprichting 16 december 1931
EHBO-commissie oprichten
Aftreden/herkiezen voorzitter
Aftreden/herkiezen secretaris
Aftreden/herk. penningmeester
Aftreden herkiezen vz tuincie
Aftreden /herkiezen vz bouwcie
Aftreden/herk. Vz kantine-cie
Aftreden/herk. penningm/ict
Open Tuindag
ALV voorjaar
ALV najaar
Vergaderingen tuincommissie
Vergaderingen bouwcommissie
Kascommissie
Vergadering bestuur 2e maandag
Jaarverslagen commissies gereed
Jaarverslag voorzitter
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Planning Algemeen Werk gereed
Werkgroep Natuurspeeltuin
Werkgroep Natuurlijk tuinieren

2016

2017

2018

9-jan
7-jan
6-jan
21-dec
20-dec
19-dec
28-mei
medio mei medio mei
gereed juli
4x
4x
4x
april
update
update
2016-2020
update
nieuw
2016-2020
update
nieuw
85 jaar
86 jaar
87 jaar
mei
ALV maart
ALV maart
ALV april
ALV maart
ALV maart
ALV april
ALV april
2-jul
1-jul
30-jun
2 april
1 april
31 mrt
29 okt
11 nov
10 nov
4x
4x
4x
6x
6x
6x
10-feb
8 feb
7 feb
12x
12x
12x
1-feb
1 feb
1 feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
ALV april
ALV april ALV maart
22 jan
25 jan
24 jan
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2016-2020
25

2019

2020

12-jan
18-dec
medio mei

11-jan
17-dec
eind mei

4x
update
update
update
88 jaar

4x
update
nieuw
nieuw
89 jaar

ALV maart
ALV maart

ALV maart
ALV maart
29-jun
28-jun
30 mrt
29 mrt
9 nov
8 nov
4x
4x
6x
6x
6 feb
5 feb
12x
12x
1 feb
1 feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
ALV maart ALV maart
23 jan
22 jan
2x
2x
2x
2x
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Hoofdstuk 10 Nawoord

10.1: Bijdragen

Dit beleidsplan van onze volkstuinvereniging is mede tot stand gekomen door de bijdragen van
enkele leden.
1. Het hoofdstuk natuurlijk tuinieren is geschreven door Evert van Huijssteeden.
2. Het hoofdstuk “De Tuinfluiter” is geschreven door de redactie van de Tuinfluiter. Dick Saher,
Hans van Dijk en Joke Groskamp.
3. Het hoofdstuk Bijen op ons volkstuincomplex is tot stand gekomen door bijdragen van Henk
van Schagen en Crista, Raymond van der Poll en Wil Maris.
4. Het hoofdstuk natuurspeeltuin is geschreven door Ad Otten.
Bij deze danken wij ze voor hun visie op ons verleden, heden en toekomst.

10.2: Bestuur

Het bestuur is er van overtuigd dat wij in dit beleidsplan niet volledig zijn maar wij willen hier in
ieder geval een aanzet geven tot voortvarend en doordacht beleid voor de komende 5 jaar. Wij zijn
van plan de komende jaren volgens het beschrevene te besturen met medewerking van alle leden.
Tevens zal er ieder jaar kritisch gekeken worden naar de voortgang. Daar waar nodig zullen er
aanpassingen plaats vinden. Het meest voor de hand liggend zou zijn om dat via updates te doen.
Zoals vaker in dit document aangegeven kan het alleen lukken in samenwerking met alle leden.
Kritisch zijn is prima zolang het maar opbouwend van aard is.

Het bestuur
Bert van Velzen, voorzitter
Leo Pel, secretaris
Bert Mooijekind, penningmeester
Rob Zwart, penningmeester,website en ICT beheer
Bart Tromp, vicevoorzitter, voorzitter evenementencommissie, beheer kantine
Wouter de Groot, voorzitter bouwcommissie
Cees Pel, voorzitter tuincommissie
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IJsvogel
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