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Algemeen 
In het afgelopen jaar heeft de vereniging zoals een ieder veel last gehad van de 
corona. Naast het feit dat we afstand moesten houden, waren er ook leden 
welke de ziekte hebben gehad. Ook de ALV van 2020 had hier last van, zodat 
we niet zoals normaal in april de ALV konden houden, maar pas begin augustus 
en wel zoals nu in de openlucht op ons eigen complex. Deze ALV is ondanks de 
coronacrisis goed bezocht. 
Ondanks deze pandemie hebben we als vereniging veel profijt gehad, doordat 
de leden werkend op hun eigen tuin een natuurlijk afstand konden bewaren 
door de grenzen van hun tuin en hierdoor toch hun ontspanning konden vinden 
in het werken in de buitenlucht. 
Daarnaast hebben we veel last gehad van de droogte in de maanden april t/m 
juli. Hierdoor is er veel water verbruikt. 
 
Ledental 
Aan het begin van het verenigingsjaar waren alle tuinen bezet en was er een 
wachtlijst van zo’n 6 leden, wat gezien de gemiddelde jaarlijkse wisseling nog 
geen verenigingsjaar was. Vanwege de corona crisis en de stimulatie via 
verschillende media bij het publiek om verse groenten te eten en deze zelf te 
verbouwen is het aantal aspirant eden op de wachtlijst gegroeid naar 3 jaar, 
stand begin 2021 nadat er ook een uitgifte van tuinen was gewest. Op het 
tijdstip van deze ALV is de wachtperiode voor de personen onderaan de 
wachtlijst gegroeid naar 4 jaar. Dit betekend dat de vereniging qua ledental een 
gezonde vereniging is. 
 
Website 
Was aan het begin van 2020 de website pas in een eerste fase van opbouw en 
was er nog niet veel zichtbaar voor de leden en het publiek, dat is in het 
verloop van 2020 uitgegroeid tot een volledige en de vereniging waardige 
website. Naast een algemeen informatief karakter voor zowel de leden als het 
algemene publiek, welke uit diverse onderdelen bestaat, Zoals informatie over 
onze vereniging en het complex, maar ook over de verschillende aspecten van 
het tuinieren. Daarnaast levert de website ook mogelijkheden voor de leden 
om buiten de eigenwebsite andere nuttige info te verkrijgen of artikelen te 
bestellen voor de eigen tuin. Op het einde van het afgelopen verenigingsjaar is 
ook het alleen voor de leden toegankelijke leden pagina beschikbaar gekomen, 
waar specifieke info voor alleen de leden beschikbaar is. 



Hoewel een website nooit af is en voortdurend meegroeit met de behoefte van 
de vereniging, mach toch gezegd worden dat we hier prima mee voor de dag 
komen. 
 
Algemene werkzaamheden, tuincontroles en andere zaken 
In het afgelopen jaar zijn er ook week algemene werkzaamheden geweest en 
hebben er tuincontroles plaats gevonden. De algemene indruk, (zie ook verslag 
TC) is dat de tuinen er prima uitzagen. Op een enkele tuin na waren er geen 
grote problemen. Daar waar deze er wel waren is door zowel de TC als het 
bestuur adequaat actie ondernomen, welke uiteindelijk resulteerde dat de 
betreffende tuinen en nu weer goed uitzien. T.a.v. de Alg. werkzaamheden, 
deze zijn goed bezocht, toch waren er tuinders die zonder bericht niet 
aanwezig waren. Daarom ook de oproep van het bestuur om aan deze 
verplichtte activiteit gehoor te geven.  
Helaas hebben er zich in 2020 verder geen grote activiteiten afgespeeld, zoals 
een BBQ of andere happening. Wel is onze oude voorzitten tijdens een korte 
bijeenkomst in het zonnetje gezet en is het plein voor het gebouw naar hem 
vernoemd. 
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