
Beste Tuinvrienden, 
 
Welkom 
Ik heet u na 2 jaar afwezigheid door corona van harte welkom op onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie en wens u namens het bestuur en mijzelf, allen een gelukkig maar vooral 
gezond 2023. 
Zoals u van ons gewend bent, kijken wij toch even terug naar het afgelopen jaar, want er is wel 
wat op ons allen afgekomen. 
 
Toekomst en Milieu 
Afgelopen jaar zijn wij als vereniging zelf opzoek gegaan naar alternatieven om ons voortbestaan 
te continueren, wij hebben een goed gesprek gehad met de Partij voor de Dieren waarin wij onze 
complexen hebben kunnen laten zien, en hen de gemeente raad te overtuigen dat 
volkstuinverenigingen zeer nuttig zijn, mogelijk zoeken wij nog contacten met andere partijen. 
 
Verduurzamen 
In onze kantine zijn nagenoeg alle lampen vervangen door Led verlichting , De oude armaturen die 
elk voor 62 watt per armatuur verbruikte zijn door deze ingreep terug gebracht naar 14 watt per 
stuk. 
 
Pomp installatie/Klimaat 
Op een paar lekkages na heeft de pompinstallatie het goed gedaan, en dat was ook wel nodig 
gezien de warme en droge periode in de zomer. Wij doen op u allen een beroep om hemelwater 
op te vangen en watervaten aan te schaffen. Mochten de energie prijzen blijven stijgen  of de 
provincie besluiten dat geen oppervlakte water meer mag worden gebruikt is het niet uitgesloten 
dat de pomp komende zomer alleen in de middag en avond tot 21.00 uur of geheel niet! gebruikt 
kan worden. 
 
Financieel  
Financieel gezien was het in 2022 een onzeker jaar.  Sterk wisselende Energie verhogingen die er 
keihard in hakten, heeft ons tot maatregelen gedwongen om te besparen, en de contributie te 
verhogen.  
 
Ontvallen leden: 
2 leden zijn ons ontvallen Mw  Gonny Tafuni en oud lid Ineke Duijndam.  
Wij respecteren hun inzet voor onze vereniging. 
Wij verwelkomen 2 nieuwe leden en hopen dat zij veel tuinplezier hebben. 
 

2023 
Wat gaat 2023 ons  brengen, allereerst hopen we op veel gezondheid en natuurlijk veel mooi 
tuinweer met vruchtbare oogsten. Ik gaf al aan dat Milieu/en klimaat veranderingen centraal 
zullen staan.   
 
Contract verlenging 
In het voorjaar van 2023 heeft de gemeente den Haag contractverlenging voor 18 
tuinverenigingen geagendeerd, wij volgen deze agenda nauwlettend. 
  



Samenwerking: 
We blijven ook dit jaar streven naar gezamenlijke belangen van beide verenigingen, denk hierbij 
gezamenlijke inkoop van compost, en mogelijk nog meer samenwerking, omdat ik geloof in een 
samengaan met t’is Altijd wat 
 
Onderhoud aan het totale complex 
 
Kantine: hieraan zal ook dit jaar het nodige aan onderhoud moeten gebeuren, mocht er een 
positief besluit uit de gemeenteraad van Den haag komen, zijn ingrepen hard nodig  
 
Werkbeurten/ Tuinschouw  
De werkbeurten alsmede de tuinschouw zullen worden gecontinueerd, ik verwijs u naar het 
werkbeurten rooster waarin iedereen een verplichting heeft ! Ons tuinen complex is in 4 delen 
verdeeld en ieder deel krijgt een vertegenwoordiger die toezicht houdt op de uitvoering.  Ook is 
het noodzaak dat er vanuit de werkbeurten onderhoud aan het totale complex plaat vindt. Op 5 
mei is de start van de eerste werkbeurt waar groep 1 deel moet nemen en dat kan betrekking 
hebben op de omgeving van je eigen tuin. Omtrent de tuinschouw is het belangrijk om ons 
complex er netjes en verzorgt uit te laten zien,  
 
Ik sluit af 
Als bestuur blijven we de open sfeer handhaven en is er 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 naar gisteren kijken kunnen we morgen niet vooruitkomen ..  
Zo kunnen ook mooie dingen tot stand komen en u kunt ons daarbij helpen. 
 
 Dan wil ik tot slot nog het glas heffen en een vruchtbaar tuinjaar toewensen, onder een motto 
Samenwerken is onze groene toekomst! 
 
Proost. 
 
 


