JAARVERSLAG 2012 VOLKSTUINVERENIGING DE PIONIER
Terugkijken op 2012 is vooral ook terugkijken op het jaar waarin de vereniging haar 50 jarig bestaan
beleefde. Het tuinjaar begon wat dat betreft dan ook op vrijdag 10 februari met een bijzondere
jaarvergadering, die in het teken stond van het 50-jarig bestaan van de tuinvereniging. We kijken terug
op een goedbezochte, feestelijke en gezellige bijeenkomst. Hoogtepunt was ongetwijfeld het optreden
van toneelvereniging Markanti, die op humoristische wijze haar kijk op het reilen en zeilen van de
volkstuinvereniging op de planken bracht!
Wij zijn vereerd als leden hun 50-jarig lidmaatschap van de vereniging bereiken. Echter, de
verenigingsadministratie geeft hierin geen inzicht. Derhalve: bent u inmiddels al meer dan 45 jaar lid,
geeft dan a.u.b. bij gelegenheid aan de ledenadministratie door per wanneer u lid geworden bent, opdat
we bij het bereiken van dit jubileum hier op gepaste wijze aandacht aan kunnen besteden!
Op het moment dat menigeen al dacht dat het voorjaar zou aanbreken verraste de natuur ons nog met
een onvervalst stukje winter. Het was de opmaat naar een koel voorjaar. Begon het groeiseizoen
daardoor aarzelend, uiteindelijk hebben we toch weer mooie producten zien groeien en bloeien.
De Hollandse zomer droeg er helaas wel aan bij dat – vooral op de complexen De Fazant en Landmaten
– diverse aardappelperceeltjes voortijdig aan hun eind kwamen door de aardappelziekte Fytoftora.
Gebruik van gecertificeerd pootgoed van een vroeg afrijpend ras, dat goed wordt voor gekiemd zorgt voor
een vroege oogst vóór Fytoftora opspeelt of leidt er in ieder geval toe dat u nog een redelijke opbrengst
oogst in geval het loof er voortijdig af moet. Een tip voor komend jaar wellicht, mocht u dit nog niet
toepassen.
Als we het dan toch over aandachtspunten hebben: voor de tuinen grenzend aan het hek geldt, dat ook
een strook van circa 30 cm aan de buitenzijde van het hek schoon gehouden moet worden. Houdt u hier
rekening mee?
Ook dit jaar kwam het bestuur zesmaal in vergadering bijeen. In de loop van het jaar zijn twee leden
bereid gevonden om opengevallen plaatsen in het bestuur in te vullen: dhr. P. Goulooze in de vacature
contactpersoon De Munten en dhr. F. Feenstra in de functie van secretaris. Tegen het voorjaar waren
alle tuintjes op onze complexen De Fazant en Landmaten uitgegeven. Tegen de trend van de laatste
paar jaar in, is op De Munten 12 are tuin onverhuurd gebleven. Voor het nieuwe jaar willen we actief op
zoek naar nieuwe leden. Behalve een artikel in de krant overwegen we de inzet van sociale media om
met name de jongere generatie beter te bereiken. Daartoe vragen we medewerking van enkele
vrijwilligers, die samen met onze secretaris Fred Feenstra een en ander in gang te zetten. Wie pakt deze
uitdaging op?
Helaas werden we ook dit jaar weer meerdere malen geconfronteerd met ongewenst bezoek op onze
tuinen. Alle complexen hadden ermee te maken, maar complex De Fazant moest het dit jaar herhaaldelijk
ontgelden. Hoewel vandalisme lastig te voorkomen is, proberen we vanuit het bestuur in goed contact
met politie en wijkbewoners om het zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Bewuste keuze van het
bestuur is daarbij om aan incidenten zo min mogelijk ruchtbaarheid te geven om daders niet te ‘belonen’
met aandacht in de pers.
In het jubileumjaar hebben we de voedselbank gesteund, namelijk door het beschikbaar stellen van
groenten en fruit. Vooraf weet je niet wat je kunt verwachten, maar in totaliteit hebben we met zijn allen
meer groenten aangeleverd, dan we vooraf hadden durven hopen. Veel dank hiervoor, mede namens de
mensen die gebruik (moeten) maken van de voedselbank en de vrijwilligers van de voedselbank!
Vanwege het succes willen we dit georganiseerd aanleveren van producten voorjaar 2013 met uw hulp
graag continueren. We rekenen wederom op uw bijdrages! We zoeken nog wel (extra) vrijwilligers die bij
toerbeurt op vrijdag de producten naar de voedselbank willen brengen. Verder is de idee ontstaan om
een groepje vrijwilligers te formeren die gezamenlijk een (vrije) tuin betelen met producten voor de
voedselbank. Bij voldoende belangstelling willen we hier graag invulling aan geven. Hebt u belangstelling
neem dan a.u.b. contact op met een van de bestuursleden.
Overzicht bestuursleden en taken per 12 februari 2013:
Th. Huiskamp (voorzitter; aanspreekpunt en uitgifte tuinen De Landmaten), A. Riepma (penningmeester),
F. Feenstra (secretaris), A. de Munnik (aanspreekpunt en uitgifte tuinen De Fazant), H. Ruiter (uitgifte
tuinen De Munten), J. Dijkhuis (aanspreekpunt De Munten-A), P. Goulooze (aanspreekpunt De MuntenB), J. van den Berg (aanspreekpunt De Munten-C), S. Sahinturk (algemeen bestuurslid en
contactpersoon allochtone leden).

