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Dames en heren, 
Ik heet u van harte welkom op onze traditionele nieuwjaarsreceptie en wens u namens het bestuur 
en mijzelf, allen een gelukkig maar vooral gezond 2016. 
Het is voor de 2e keer dat ik mijn nieuwjaarstoespraak op deze bijeenkomst uitspreek.  
Elke keer lijkt het achterliggende jaar nog sneller te zijn gegaan dan de voorgaande jaren. Dit is de 
gelegenheid waarbij we terugblikken en vooruit kijken. We maken de balans op. We maken goede 
voornemens en stellen doelen. We doen dat privé met familie en geliefden als we het nieuwe jaar 
inluiden. We staan stil bij vreugdevolle en verdrietige momenten. En vandaag kijken wij terug op 
2015 maar vooral ook vooruit naar 2016. 
 
Terugkijkend op 2015 zijn er een aantal mooie gezamenlijke activiteiten geweest, denk aan de 
plantjesdag dag, de BBQ en de jaarlijkse crea en kerstbingo. Er zijn in het afgelopen jaar ook goede 
initiatieven genomen, de samenwerking met de buren van het is Altijd wat, is verbeterd, om de twee 
maanden zitten het bestuur van beide verenigingen met elkaar om de tafel om zaken te bespreken 
die ons allen aangaan.  
 
De internetsite heeft ditjaar1519 bezoekers gehad. tov 514 in 2014. Wij begrijpen dat internet voor 
velen een nieuwe ervaring is, maar dit aantal van 1519 bezoeken mag omhoog, kijk hier wat vaker 
naar, de site is voorzien van leuke info en dit wordt onderhouden door Hanne Giezeman. 
Ook de tuinkrabbels stond in 2015 bol van leuke columns.  
 
Helaas is Wim, in de achter ons liggende periodedoor ziekte verhinderd  de tuinkrabbels voort te 
zetten en heeft hij aangeven niet meer als redacteur ons krantje te kunnen opereren. Wim nogmaals 
erg bedankt voor je redactionele wijze in de afgelopen jaren. 
Wij zijn dan ook dringend opzoek naar een vervanger, een cursus aangeboden via de AVVN kan hier 
zeker bij helpen.  
Mocht dit door welke reden dan ook niet lukken wij met uw input en steun proberen om een variant 
van de tuinkrabbels via de internetsite tot u te laten komen. 
 
De werkbeurten zijn ingevoerd, en ik kan u meedelen dat er een opkomst van 99% is gehaald Helaas 
zijn er toch altijd weer personen die menen hier aan geen gevolg te willen geven.  
 
De kantine heeft mede door Aad Vrolijk en een aantal vrijwilligers een verandering ondergaan en is 
binnenkort voor alle leden toegankelijk voor het nuttigen van een bakkie koffie of een frisdrankje het 
is de bedoeling dat u er een schuilplaats vind. Laten we het wel met ons allen blijven bewaken dat er 
geen misbruik van gemaakt zal gaan worden en de kantine schoon blijft Het rolluik zal opgaan voor 
verenigingsactiviteiten, (en eh we zijn nog opzoek naar een kantine beheerder)  
 
Financieel was het geen denderend jaar, we hebben het net aan gered met het werkkapitaal. 
De teruggaaf Eneco was puur omdat de elektra en verwarming niet gebruikt werden omdat er geen 
kaarten meer was en de kantine grotendeels  gesloten was. De terugvraag energie belasting is weer 
aangevraagd. we hebben de contributie dit jaar niet hoeven verhogen omdat de Haagsebond en de 
AVVN ook geen verhoging doorvoerden.  
 
Helaas zijn er in 2015 ook minder leuke dingen gebeurd, 
Zij die hun tuin op moesten zeggen vanwege gezondheid, of door ander ongemak, gelukkig vonden 
we ook het afgelopen jaar weer snel nieuwe leden voor die tuinen. 
 



Groenten en Fruit werden gestolen en hierdoor hebben we tijdelijk maatregelen moeten nemen met 
het eerder afsluiten van het hek in het zomer seizoen. Heel druk zijn we in onderhandeling met de 
gemeente Den Haag om een nieuw hek. Mogelijk komt er dit jaar een doorbraak. 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van het bestaan van onze vereniging is er een lid wegens 
wangedrag geroyeerd, het moet duidelijk zijn dat de regels nageleefd dienen te worden en wij als 
bestuur u hieraan zullen houden.  
 
Kortom er is genoeg gebeurd in 2015. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wat gaat 2016 ons brengen, allereerst hopen we op veel gezondheid en natuurlijk veel mooi 
tuinweer met vruchtbare oogsten. 
 
Verder willen we als bestuur onze vereniging toch ook dit jaar weer laten bruisen. 
Denk hierbij aan leuke activiteiten. In 2014 hebben onze Surinaamse vrienden laten weten met u een 
traditionele maaltijd te willen nuttigen. 
Ik daag jullie uit om ons te verassen en er een leuke culturele dag van te maken. Wij steunen jullie. 
Uiteraard zijn andere ideeën van harte welkom. 
 
We blijven ook dit jaar streven naar gezamenlijke belangen van beide verenigingen, denk hierbij aan 
het plantjes dag en mogelijk een familiedag in combinatie met de BBQ , de ingezette samenwerking 
tussen onze beide verenigingen zal leiden tot. 
 
Onderhoud aan het totale complex. 
 
Gezamenlijke inkoop, zoals compost en of mest en planten 
 
De werkbeurten zullen worden gecontinueerd, ik verwijs u naar het werkbeurten rooster waarin 
iedereen een verplichting heeft ? Ons tuinen complex is in 4 delen verdeeld een ieder deel krijgt een 
vertegenwoordiger die toezicht houdt op de uitvoering.  Ook is het noodzaak dat er van uit de 
werkbeurten onderhoud aan het totale complex plaat vindt. Op 9 april is de start van de eerste 
werkbeurt waar iedereen aan deel moet nemen en dat kan betrekking hebben op de omgeving van 
je eigentuin.  
 
Een strenger beleid zal worden gevoerd als het gaat om onderhoud aan je tuin en de omgeving en 
het handhaven van de regelgeving , Na 2 x een aangetekende brief te hebben ontvangen volgt een 
royement, hiervoor zal in een leden vergadering een besluit worden genomen 
Deze maatregel is conform de regelgeving van de Haagse bond. 
 
Als bestuur hebben we hebben een goede open sfeer neergezet en al heel wat bereikt door samen 
doelen te stellen en aan te pakken. In het komende jaar wil ik gaan werken aan meer zicht op de 
structuur waarin we komende jaren gaan werken. Daarin is het bezoeken van onze leden aan de ALV 
dan ook belangrijk. En onze vereniging kan nog steeds alle steun gebruiken. Laten we elkaar dit jaar 
opnieuw dat extra zetje geven, want op de meewind van gisteren kunnen we morgen niet zeilen.  
Zo kunnen 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, 
Proost. 
 
 
  


