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Nieuwjaarstoespraak Andre Rietvelt
Ruud Smit had aan de tweede voorzitter te kennen gegeven vanwege zijn gehoorprobleem de
nieuwjaarstoespraak graag aan hem over te laten. Deze heeft die taak dan ook graag van hem
overgenomen. Diens toespraak volgt hierna.
Dames en heren,
Namens het bestuur van Houtwijk
de Noord heet ik u van harte welkom op onze traditionele nieuwjaarsreceptie en ik wens u, namens bestuur en mijzelf, allen een
gelukkig, maar vooral gezond
2015. Het is voor mij de eerste keer
dat ik de nieuwjaarstoespraak op
deze bijeenkomst op verzoek
uitspreek. Elke keer lijkt het achter
ons liggende jaar nog sneller te zijn
gegaan dan de voorgaande jaren.
Dit is de gelegenheid waarbij we
terugblikken en vooruit kijken en de
balans opmaken. We nemen ons
goede dingen voor en stellen
doelen. We doen dat veelal privé
met geliefden, of met familie als we
het nieuwe jaar inluiden. We staan
stil bij vreugdevolle en verdrietige
momenten.
En vandaag kijken wij terug op
2014 maar vooral ook vooruit naar
2015.
Terugkijkend op 2014 zijn er een
aantal mooie activiteiten geweest.
Te denken valt aan de Italiaanse
dag, de jaarlijkse bbq en de traditionele kerstbingo.
Maar er zijn ook goede initiatieven
genomen. De samenwerking met
onze buurtuinders van 't Is Altijd
Wat is verbeterd. Om de twee
maanden zitten beide besturen met
elkaar om de tafel om zaken te
bespreken die ons allen aangaan.
De internetsite kwam het afgelopen voorjaar in de lucht met nu
wekelijks zo'n vijftien bezoekers.
Wij begrijpen dat internet voor
velen een nieuwe ervaring is, maar

dit aantal van vijftien bezoeken
mag omhoog. Kijk
hier wat vaker naar,
de website is voorzien van leuke info
en wordt onderhouden door Hanne
Giezeman.
Ook onze tuinkrant
Tuinkrabbels stond
in 2014 bol van leuke columns. Ik vind
het bewonderenswaardig hoe ons
eigen periodiek elke
keer weer gevuld
wordt. Wim en Mildred, de columnisten, chapeau.
De paden krijgen dit
jaar straatnaamborden, deze zijn voorzien van de namen
van leden en oudleden die wat te betekenen hebben
voor de vereniging
of betekend hebben.
De werkbeurten zijn
ingevoerd, Helaas
wel weer iedere keer
door dezelfde personen. Dit jaar zal
dit anders gaan. Hierop kom ik zo
meteen terug.
Het Tuinwinkeltje is klaar en de
kantine is in renovatie genomen
door een onzer tuinleden, omdat er
een aantal kozijnen aan vernieuwing en een verfje toe waren.
Ik dank alle leden die een bijdrage
hebben geleverd aan het onderhoud van onze gemeenschappelijke verenigingszaken.

Gelukkig kende 2014 een aantal
financiële meevallers. Door de
zachte winter kregen we geld terug
van Eneco. Ook hadden we weer
recht op teruggaaf van de
elektriciteitsbelasting.
Niet alleen rampen en terreuraanslagen, maar ook op onze tuin
gebeurden in 2014 minder leuke
dingen.
>>

complex zal in vier delen worden
verdeeld en ieder deel krijgt een
toezichthouder op de uitvoering van
de werkzaamheden. Het is ook
noodzakelijk dat er vanuit de
werkbeurten, onderhoud aan het
totale complex plaatsvindt.
Op 22 maart is de start van de
eerste werkbeurt waar alle tuinleden aan deel moeten nemen. Een
en ander kan betrekking hebben op
de omgeving van je eigen tuin.

De sluiting van de kantine is een
feit, omdat over 2014 de kosten
hoger waren dan de opbrengsten.
Erg jammer! Het kaarten echter en
de creamiddagen, georganiseerd
door Bianca en Wim van Vloten
vinden gelukkig nog steeds
doorgang. Ik roep ook nu weer
kaarters op, meld je aan voor het
komende kaartseizoen.
Gelukkig vonden we snel weer
nieuwe tuinleden voor die tuinen
die moesten worden opgezegd
vanwege slechter wordende gezondheid, of door ander ongemak.
Groenten en fruit werden dit jaar
van de tuinen gestolen. Daarom
hebben we tijdelijk maatregelen
moeten nemen met het toegangshek.
Kortom, er is genoeg gebeurd in
2014
Wat gaat 2015 ons brengen,
allereerst hopen we op veel
gezondheid en natuurlijk veel mooi
tuinweer met vruchtbare oogsten.
Verder willen we als bestuur onze
vereniging weer laten bruisen.
Denk hierbij aan de leuke initiatieven van het afgelopen jaar. De
Italiaanse dag was hier een goed
voorbeeld van. U kunt ons hierbij
helpen door leuke ideeën aan te
dragen.

Ook gaan we kijken naar de gezamenlijke belangen van beide
tuinverenigingen. Denk hierbij
onder andere aan het aanpakken
van het parkeerprobleem.
Wij sluiten verdere samenwerking
in de toekomst niet uit en we
denken samen aan het volgende:
- onderhoud aan het totale complex,
- gezamenlijke inkoop, zoals
compost en of mest,
- het winkeltje willen we weer
prominent op de kaart zetten.
- een gezamenlijke werkploeg
aanstellen.
De werkbeurten zijn niet meer
vrijwillig. Ik verwijs u naar het
werkbeurtrooster waarin iedereen
een verplichting heeft. Ons tuin

Een stringenter beleid zal worden
gevoerd als het gaat om onderhoud aan eigen tuin en de
omgeving. Na tweemaal een
aangetekende brief te hebben
ontvangen, volgt royement.
Hierover zal in de algemene
ledenvergadering een besluit
worden genomen.
Deze maatregelen zijn conform de
regelgeving van de Haagse bond
waarbij wij als tuinvereniging zijn
aangesloten.
Een oproep? Als je maar iets kunt
betekenen voor de vereniging geef
je dan alsjeblieft op. Of je nu technisch bent of niet, we moeten met
ons allen onze vereniging levensvatbaar houden. Zo kunnen er ook
mooie dingen tot stand komen en u
kunt ons daarbij helpen.
Dan wil ik tot slot nog het glas
heffen en u dit nog meegeven,
Geniet van gisteren, droom van
morgen, maar leef vandaag.
Proost.

