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.
Verhuurt kleine moestuintjes van circa meter 25 m².
Voor informatie ziet http://www.doetuinenhaarlem.nl/

Haarlem 25-1-2015

Verslag Nieuwjaarsreceptie jaarvergadering 2016

1 Na een eerste kop koffie en alvast wat rondgekeken te hebben opent de voorzitter Dik Vonk de
vergadering en heet ieder van harte welkom. Het is dit jaar een vreemd teeltjaar geweest in het begin van
het jaar heel warm daarna een paar te koude maanden, maar over het algemeen hadden we over de oogst
niet te klagen.
2 Mededelingen
2a De Schotertuin heeft een nieuwe website. Die is ook interessant voor de tuinders op andere complexen.
2b Dit jaar bestaat de stichting Doe-tuinen Haarlem 10 jaar.
2c Bij de Nelson Mandelatuin is er per 1-1-2016 een bestuurswisseling geweest Bas Scheepens en Jord
Schaap treden af en een gehele nieuwe commissie treed aan Jurgen Bijwaard en Jeroen Smith. Dik wenst
hen van harte welkom en geeft de aanwezige Jurgen een duurzame bloemengroet in de vorm van een mandje
narcissen en samen met de tuinders van de Nelson Mandelatuin een heel mooi tuinjaar.

* Wat is een Doe-tuin ook weer !
Doetuinen zijn stukken openbaar groen, die niet door gemeente zelf worden beheerd, maar door vrijwillige
tuiniers. De eerste Doe-tuin was de Schotertuin juni 1993. In 2006 heeft de gemeente het beheer van de
doe-tuinen ondergebracht in een zelfstandige Stichting Doe-tuinen Haarlem, onder dezelfde voorwaarden,
van vrijwillig beheer van openbaar groen.
De Doe-tuinen zijn formeel een onderdeel van de openbare groene ruimte met een speciale functie. Het
kweken van bloemen en groenten als vorm van recreatie. Het gezamenlijk werken op een complex heeft
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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 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
seizoensverse 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 verwacht dat een ieder haar/zijn steentje bijdraagt aan het
instant houden van het complex. De tuincommissie zorgt , dat een ieder op passende wijze een bijdrage
levert.
Vacature secretaris van de Stichting Doe-tuinen Haarlem
* Voor het vervullen van de functie secretaris van de stichting hebben zich nog geen kandidaten gemeld.
Het moment is nu toch wel aangebroken dat deze functie definitief vervuld gaat worden. Dik roept
kandidaten op.
3 Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016 van de stichting Doe - tuinen Haarlem.
Andre Kronenburg onze nieuwe penningmeester presenteert het jaarverslag 2015 en de begroting voor 2016,
hij bedankt de vorige penning meester voor de plezierige en gedegen overdracht.
Andre laat op een sheet het verslag van de kascontrole commissie zien, waarbij de kas controle commissie
Annemarieke van Dijk en Hans Flick aangeeft dat zij zich kunnen vinden in het gevoerde financieel beleid
en verlenen penning meester 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 Dirk Dijkstra aan dat hij bereid is deel te nemen
aan de kascommissie. De nieuwe kascontrole commissie 2016 wordt dan Hans Flick en Dirk Dijkstra.
In de post van 31.882,53 zitten nog wel de borgkosten voor tuin en sleutel verborgen. Het is de bedoeling
dat dit jaar uit te splitsen want de borggelden zijn immers dood geld wat niet uitgegeven mag worden Het
kapitaal stijgt elk jaar ongeveer met 1000 euro. Deze reserve wordt opgebouwd voor eventuele calamiteiten
en groot onderhoud , wat zich onvoorzien kan voordoen bij een ieder van de 7 tuinen.
Op een vraag uit de zaal waarom dan de contributie verhoogd moet worden, geeft Dik aan dat de contributie
dit jaar niet verhoogd wordt. Als bestuur zijn we wel akkoord gegaan, als er op een tuin een jaar extra
kosten /voorzieningen zijn, zij dan voor dat jaar een opslag op de contributie mogen heffen.
Na het bespreken van de financiën is de tijd aangekomen om afscheid te nemen van Toine van den Dries.
Toine is de laatste van de drie oprichters van de stichting Doe-tuinen Haarlem en heeft de stichting tot op
heden in financieel veilig vaarwater geleid. Hij was een naast een voortreffelijk penningmeester ook een
nuchter en prettig vast punt in het dagelijks bestuur en wij zullen hem dan ook zeker missen.
Toine bedankt iedereen voor het vertrouwen en wenst de Doe-tuin verder een goede reis toe.
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4 Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
5 Hierna komt Ruby met een korte informatie over de nieuwe tuinreis.
Een reis naar zuid - oost Engeland op 24 tot en met 27 juni 2016 georganiseerd door Garden Tours. De reis
gaat langs en bezoekt 7 prachtige tuinen een kasteel een landhuis en een leuk stadje. De folder met meer
informatie staat de website van de Doe - tuinen Haarlem. www.doetuinenhaarlem.
6 Pauze:
We gaan naar de soepen, voortreffelijk erwtensoep en een heerlijke vegetarische linzesoep , dit met dank aan
de keuken brigade, en dan samen even bijpraten.

7 De lezing is dit jaar gehouden door Dik Vonk : Een kleine hulp in de tuin

De gewone regenworm of te wel de Lumbricus terrestris
Dik legt ons uit, hoe vooral de regenwormen het tuinafval in de bodem trekken en
omvormen tot zachte stabiele humus, de zogeheten MULL. Dit is een heel goede
organische stof (kleverig, kruimelig en sponsachtig die heel langzaam verteerd.
Grondkorrels met deze organische stof geven de zo gewenste kruimel structuur voor
onze tuin.
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Er zijn in Nederland zo'n 22 soorten regenwormen. De soorten zijn moeilijk te onderscheiden. Alleen de
Gewone regenworm = Lumbricus terrestris is goed te herkennen aan de platte staartpunt Ze kunnen slecht
tegen de zon, ze worden maximaal 10 jaar oud, maar meestal worden zij eerder opgegeten door vogels,
mollen en andere zoogdieren. Bij doorsteken gaan beide delen dood. ( pas op met spitten met een spa, los maken
met een vork of Grelinette geeft veel minder problemen), De wormen maken horizontale en verticale gangen
afhankelijk van de wormensoort.
Zorg dat de grond in de herfst en winter bedekt is, de wormen hebben dan te eten en zorgen gelijk voor al
die gangen waardoor onze tuin gratis gedraineerd wordt en lucht in de grond toe kan treden. Hun vijanden
zijn de merel, de mol maar ook de mens, als die chemische stoffen aan de grond toevoegt.
Voor meer informatie zie bij ‘Uitzending gemist de aflevering van Klokhuis van 24 maart 2015 en kijk bij
Wikipeda naar een groot artikel. Regenwormen.
Joost bedankt Dik en geeft hem, duurzaam geen bloemen maar, een mooie pot met Narcissen.
8 Joost sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis een goed tuinjaar en hopelijk tot volgend jaar weer
op onze Nieuwjaarsreceptie en dan 2017
Joost Post
Plaatsvervangend secretaris

Doe tuintip 2016
Tuinier met plezier met de Grelinette of de Woelvork
De bodemlagen en dus het bodemleven wordt niet op zijn kop gezet en toch wordt de grond 30 cm diep
losgewoeld.
De meest ecologische
bodembewerking die
het bodemleven spaart
en zo als je ziet ook je
rug.
M. wat is dat zwaar!

M. Auw, auw, mijn (lende) rug

M. Daar had ik aan moeten denken
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