Nieuwjaarstoespraak
Uitgesproken door de voorzitter, Andre Rietvelt, tijdens de nieuwjaarsborrel op 14 januari 2017.
Dames en heren,

Welkom
Ik heet u van harte welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en wens u namens het bestuur en
mijzelf, allen een gelukkig maar vooral gezond 2017.
Het is voor de 3e 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
2016 maar vooral ook vooruit naar 2017.

Terugkijkend
Terugkijkend op 2016 zijn er een aantal mooie gezamenlijke activiteiten geweest, denk aan de
plantjesdag dag, de BBQ en Surinaamse middag U vraagt zich waarschijnlijk af waarom geen kerst
bingo en Crea en Surinaamse middag meer? Dit is ontstaan omdat er te veel tekorten ontstaan
waardoor er telkens een beroep op de verenigingskas moest worden gedaan. Tuurlijk staan wij
activiteiten toe maar dan wel op basis van selfsupporting. Het kan niet zo zijn dat tekorten via de
vereniging worden afgedekt. En wie het aandurft meldt je dan.
Dit jaar zijn we als bestuur verder gaan kijken naar een nog verbeterde samenwerking met onze
buren van ti’s Altijd Wat.
Inbraken op ons tuincomplex: Afgelopen jaar zijn er bij het bestuur vijf inbraken gemeld, wij
adviseren altijd aangifte te doen.

Internetsite
De internetsite heeft afgelopen jaar 1703 bezoekers gehad t.o.v. 1519 in 2015. Wij zien goede
vooruitgang in de bezoekers van onze site, wij kunnen u melden dat er 2110 meer bezichtigingen en
184 meer bezoekers zijn geweest dan in 2015 de site is voorzien van leuke info en dit wordt
onderhouden door Hanne Giezeman. Zo zullen we dit nieuwe jaar proberen om regelmatig nieuwe
meldingen te plaatsen. Wie een idee heeft om leuke stukjes te schrijven is van harte welkom.

Mutaties
Er zijn het afgelopen jaar 6 mutaties geweest binnen onze vereniging, en zijn er op dit moment geen
tuinen vrij.

Werkbeurten
De werkbeurten zijn voortgezet, en ik kan u meedelen dat er een opkomst van 100% is gehaald van
leden onder de 70 jaar.
Top.

Financieel
Financieel gezien hebben we het dit jaar iets beter gedaan dan vorig jaar.
Ondanks de verhoging die is doorgevoerd door de Haagsebond en de Avvn hebben wij de contributie
voor het jaar 2017 gelijk kunnen houden aan 2016, dit geeft echter geen garantie voor volgend jaar.
Ook dit jaar hebben we een teruggaaf Electra en energiebelasting ontvangen.
Doordat niet iedere waterverbruiker zijn meterstand heeft doorgegeven waren we genoodzaakt het
verbruikt te schatten, we zijn uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 2 kuub, dit is 4 euro.
Nogmaals het verzoek van de penningmeester om betalingen pas te voldoen als de factuur bij u op
de mat valt.
Terugblik:
Helaas zijn er in 2016 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.
Een van onze leden “Rob Engels” is ons op 56 jarige leeftijd ontvallen,
Groenten en Fruit werden gestolen en hierdoor hebben we tijdelijk maatregelen moeten nemen met
het eerder afsluiten van het hek in het zomer seizoen.
Kortom er is genoeg gebeurd in 2016.
------------------------------------------------------------------------------------------------2017: Wat gaat 2017 ons brengen, allereerst hopen we op veel gezondheid en natuurlijk veel mooi
tuinweer met vruchtbare oogsten.
Toekomst:
Het bestuur zal een blik naar de toekomst van ons complex en de daar aan gekoppelde visie gaan
ontwikkelen. Ook binnen de Haagse bond is de discussie gaande over de toekomstvisie en contract
verleningen van tuincomplexen. Hierover zijn de eerste stappen gezet over het beleidsplan 2025. Wij
houden hier met T ís Altijd wat nauwlettend e.a. in de gaten, en laten onze visie duidelijk horen
Lustrum: Onze vereniging bestaat in 2017 40 jaar wij willen hieraan niet voorbijgaan, maar met de
ALV op 14 oktober op gepaste wijze gezamenlijk met u doorbrengen. Hierover word u later
geïnformeerd.
Zo blijven ook dit jaar streven naar gezamenlijke belangen van beide verenigingen, denk hierbij aan
het plantjesdag en gezamenlijke inkoop van compost
Onderhoud aan het totale complex.
Werkbeurten: 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 13 mei is de start van de
eerste werkbeurt waar groep 1 deel moet nemen en dat kan betrekking hebben op de omgeving van
je eigentuin.

Beleid: Er zal intensiever toezicht worden gevoerd als het gaat om onderhoud aan je tuin en de
omgeving en het handhaven van de regelgeving. De tuin commissie zal regelmatig de tuinen
bezoeken en daar waarnodig u aanspreken.
Deze maatregel is conform de regelgeving van de Haagse bond.
Ook zal de vereniging de beurs moeten trekken over de toegangspaden naar de tuinen, deze liggen
schots en scheef en worden gevaarlijk, als er geen vrijwilliger te vinden is dit kan herstellen zullen wij
externen opdracht gaan geven
Nieuwe leden: ik heet nieuwe leden van onze vereniging van harte welkom en wens u heel veel
tuinplezier toe. Ik merk wel op dat met regelmaat in de wandelgangen wordt mede gedeeld dat men
die of die niet naast zich wil hebben. Laat ik duidelijk zijn, de vereniging houd geen rekening met ras
kleur of geloof bij toewijzingen van een tuin, wel is het zo dat inschrijving vanaf heden aan de hand
van een intake formulier bepalend is of men een tuin krijgt toegewezen of niet.
Ik sluit af
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 willen wij gaan werken aan meer zicht op de
structuur waarin onze toekomstvisie een zeer belangrijke rol gaat vervullen
Daarbij blijft het bezoeken van onze leden aan de ALV dan ook belangrijk, zo blijft u op de hoogte.
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.
Noot:
Ik wil het nogmaals benoemen wij hebben hard mensen nodig voor Lief en Leed- Technische zaken.
En wie wil de BBQ organiseren?
Dan wil ik tot slot nog het glas heffen en een vruchtbaar tuinjaar toewensen
Proost.

