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Ledenvergadering, 4 maart 2017 
Agendapunt 3  
Concept Bestuursverslag 2016 

1. Overleden in 2016 
Twee van de oudste leden van ons complex zijn in 2016 kort na elkaar overleden. 

• Op 4 december overleed Frans Leliveld, tuin 8. Hij werd 79 jaar. Frans was 
een verenigingsmens, evenals zijn vrouw Bep, die drie jaar eerder overleed. 
Het heeft veel leden getroffen dat hij in stilte van ons heen is gegaan.  

• Op 7 december overleed mw. Tonny Tollenaar-Plaum, tuin 21. Zij werd 82 
jaar. Ook Tonny was betrokken bij de vereniging, maar door ziekte en 
operaties kon zij de laatste jaren niet meer actief zijn. We hebben mw. 
Tollenaar ervaren als een vriendelijk en attent tuinlid.  

2. Nieuwe leden en leden, die in 2016 vertrokken 
• Tuin 10, Annet Dijkzeul en Peter van der Linden namen in februari het huisje 

over van Marjolein Klijn.  
• Tuin 29, Yvonne Brandsen en Johan Henneken namen in oktober het huisje 

over van Els Willems-Wooning. 
• Tuin 38, Marian Pullens en Cor Röling namen in juli het huisje over van 

Anneke Pouw. 
• Tuin 40, André Heine en Rita van Maanen namen in oktober het huisje over 

van de familie Vingerling. 
• Tuin 44, Karin en Peter Küppers namen in november het huisje over van de 

familie Den Dool. 
• Tuin 61, Rob en Mary Gerritsen namen in november het huisje over van de 

familie Hoenstok. 
• Tuin 69, Henk van Bouwhorst en Els Batenburg namen in juni het huisje over 

van Maria van Look. 

3. Overzicht van ons ledenbestand 
We hebben een vergelijking gemaakt van ons ledenbestand van begin 2017 met 
2012. In vergelijking met 2012 zijn wij gemiddeld één jaar ouder geworden, de 
gemiddelde leeftijd van de leden is thans 62.2 jaar. De grafiek hieronder laat zien 
hoe leeftijdsgroepen op schuiven. Degenen, die in 2012 behoorden tot de groep 
70+ zijn nu voor een deel tachtigers geworden. 70+ vormt thans de grootste 
leeftijdsgroep op ons complex, gevolgd door de groep 50-59 jaar.  
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Hoe actief de leden zijn over de verschillende leeftijdscategorieën? 
In de volgende grafiek geeft de onderste gebogen lijn de actieve kern weer van de 
vereniging. Het betreft de leden, die deel uitmaken van bijv. het bestuur en 

commissies of die regelmatig buffetdiensten verrichten of helpen bij het vervoer van 
groenafval. 
   

Vergelijking leeftijdsopbouw 2012 - 2016
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We mogen ons gelukkig prijzen dat we een brede basis van actieve leden hebben, 
die alle leeftijdsgroepen omvat. Dat neemt niet weg dat de commissies soms klagen 
over onderbezetting. Er zijn te veel klussen en vaak te weinig leden om te helpen. 
Het is te overwegen om eens langs te gaan bij de tuinleden in de groep 50-59 en de 
groep 70-79. Zoals de grafiek laat zien, zit bij deze twee groepen nog ruimte om 
leden te vragen zo nu en een helpende hand te bieden.  
Een andere groep, waarop al heel veel een beroep wordt gedaan zijn de 
partnerleden. In 2012 telden we 22 geregistreerde partnerleden. Thans zijn er 49 
partnerleden. 

4. Teugblik op 2016 
Een onderdeel van het bestuursverslag is om terug te blikken op de uitvoering van 
het activiteitenplan van 2016, zoals dat door de ledenvergadering werd vastgesteld. 
Dit plan omvatte 34 activiteiten, waarbij het lustrumprogramma als één activiteit 
werd opgenomen.  
We kunnen constateren dat er veel is gedaan: ruim 80% van het plan is geheel of 
voor een groot deel uitgevoerd. Terwijl er ook onverwachte zaken zijn bijgekomen 
zoals verrotte balken van de middenbrug of het losrakende zonnescherm van de 
kantine. 
Per commissie geven we hieronder de stand van zaken weer. 

De laatste jaren zien wij dat steeds meer werkzaamheden komen te liggen bij de 
technische commissie. Het onderhoud van het complex vraagt na 35 jaar veel 
aandacht. De commissie gaf overigens vorig jaar al aan dat het pakket van 
werkzaamheden nooit door de vier commissieleden alleen gedaan kan worden.  

• Aanvankelijk was ook de opzet dat medewerkers van Dorrepaal ingehuurd 
zouden worden, zoals bijv. voor het schonen van het parkeerterrein. Maar de 
leiding van Dorrepaal oordeelde dat dit werk te zwaar was. Vervolgens 
werden offertes gevraagd bij een bedrijf om dit werk uit te voeren. Maar 

Bestuur of commissie Aantal 
voorgenomen 
activiteiten 
voor 2016

Waarvan 
uitgevoerd

Technische Commissie 16 activiteiten 12

Groencommissie 5 5

Communicatiecommissie 4 3

Lustrumcommissie 1 (programma) 1

Bestuur 9 8

Totaal 35 29
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uiteindelijk is in de vrijwillige werkbeurt in oktober door eigen leden het 
opknappen van de parkeerplaats verricht.  

• Verder hebben de leden van de commissie met geïmproviseerde 
gereedschappen een deel van het slib uit de middensloot gebaggerd. Ook 
hiervoor was een offerte aangevraagd bij een bedrijf.  Het uitbaggeren zou    
€ 4100 (exl btw) gaan kosten. Bij elkaar is door inzet van leden en commissie 
een bedrag van meer dan €8000 bespaard en dat verdient vermeld te 
worden!  

• De laatste jaren hebben wij nieuwe leden (plus partners) gekregen, die over 
verschillende deskundigheid beschikken. Zo zijn er timmermannen, 
loodgieters en elektriciens op de tuinen gekomen. Het is zaak naar een 
formule om te zoeken om zo nu en dan een beroep te kunnen doen op de 
nieuwe leden. Bij het schema voor de buffetdiensten is dit al gelukt. Voor het 
hele jaar zijn de diensten nu ingepland.  

Per commissie wordt onder agendapunt 4 een overzicht gegeven van het afgelopen 
jaar.  

5. Activiteiten van het bestuur 

Activiteiten Bestuur 2016

Instellen van een fonds voor grote meerjarige 
projecten met uitgaven van € 2000 á 4000 per jaar.

x Middelen zijn 
gereserveerd.

Overleg Haagse Bond van Volkstuinen over eventuele 
toetreding 

x Na overleg is in 
mei besloten af te 
zien van 
toetreding

Overleg met Lucas Beheer over de 
verantwoordelijkheid ten aanzien van te hoge bomen 
in de 7 m groenzone langs de Populierenlaan en het 
bos langs de Westvlietweg.

x Lucas draagt bij in 
de helft van de 
kosten van het 
snoeien

Overleg gemeente Den Haag over uitbaggeren sloot x Zie onder 
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Contacten met de gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap en Dorrepaal  
• Er is overleg geweest over het onderhoud van de sloot, die grenst aan onze 

buren van Dorrepaal. Die sloot moet uitgebaggerd worden. Volgens het 
kadaster valt dit deel van de sloot onder de gemeente Den Haag, maar de 
gemeente ontkent onderhoudsplichtig te zijn. Het Hoogheemraadschap 
Delfland zoekt nog uit of de gemeente daarin gelijk heeft. De gegevens als 
kadasternummers en aantekeningen over de zorg voor de waterlopen blijken 
niet eenduidig.  

• Vooralsnog stelt het Hoogheemraadschap dat ieder van de aangrenzende 
eigenaren de plicht heeft om de sloot te onderhouden, waaronder groot 
onderhoud als uitbaggeren. Intussen zijn de eigenaren van het landgoed 
Dorrepaal en de directie Midin, de huurder van het buitengoed, bezig om toch 
de gemeente Den Haag aan te spreken over de sloot. Het lijkt verstandig om 
wat de sloot betreft er rekening mee te houden dat we te maken kunnen 
krijgen met een kostenpost.  

• Dorrepaal is bereid om de slootkant in de toekomst glooiend te maken. Op 
enkele plaatsen staat de slootkant op instorten (of dat is al gebeurd). Wij 
hebben dat mede namens het actiecomité Paddentrek van de wijk 
Leeuwenbergh voorgesteld. In 2017 vindt er verder groot onderhoud op het 
landgoed plaats en er is een kapvergunning gevraagd voor een groot aantal 

Overleg gemeente Den Haag over het onderhoud van 
de haag aan de Elzenlaan (voorstel de haag hoger te 
laten groeien om insluip tegen te gaan)

x Er zijn 3 instanties 
die zich met de 
haag bezig te 
houden: a) voor 
het 
schoonhouden, b) 
voor snoeiwerk, c) 
algemene 
coördinatie 
groenbeheer. 
Antwoord: de 
haag is van de 
gemeente en die  
bepaalt het 
onderhoud.

Overleg gemeente Den Haag over verkeershinder 
Elzenlaan (initiatief Bob Schneiderberg)

x Gemeente 
onderzoekt 
verkeerssituatie

Overleg met gemeentelijke instanties over plaatsing 
van vuilniscontainer bij het elektriciteitshuisje 

x Er kunnen mobiele 
vuilnisbakken 
geplaatst worden 
op het complex

Padbijeenkomsten en bijeenkomsten met nieuwe 
leden

Uitvoering naar 
2017

Zorgen voor de samenstelling van een nieuw bestuur x
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bomen. De ambitie is om het landgoed zoveel mogelijk weer in oude stijl 
terug te brengen. Wij zijn als tuinvereniging uitgenodigd om daarover mee te 
praten. 

De relatie met de leden 
• Het bestuur heeft in het afgelopen jaar acht tuinleden aangesproken over 

achterstallig onderhoud of over bouwsels zonder vergunning. In 2015 betrof 
dat dertien tuinen, dus er is een lichte verbetering. Dat neemt niet dat één lid 
in 2016 het lidmaatschap is opgezegd. 

• Nieuw is dat het bestuur heeft geoordeeld dat vanwege woekering van 
heermoes (door onvoldoende onderhoud) een huisje niet verkocht mag 
worden. Pas als de groencommissie heeft geconstateerd dat de heermoes 
grondig is verwijderd, mag overdracht naar een nieuw tuinlid plaatsvinden. 
Het gaat inmiddels om drie tuinen. Er is advies gevraagd aan onze hovenier 
Lieuwes over methoden van verwijdering van heermoes. 

• Er is met de communicatiecommissie gekeken naar de functie van de website. 
De site wordt steeds minder bezocht. Ook was de informatie op de site vaak 
onvoldoende up tot date. Er is inmiddels hard gewerkt aan een nieuwe opzet.  

• Glasschade: het bestuur werd in 2016 geconfronteerd met glasschade. 
Besloten is om geen vergoeding meer te geven voor gebroken ruiten van 
huisjes. Bij inbraak en storm is glasschade onderdeel van de verzekering. 
Voor andere oorzaken van glasschade zijn wij niet verzekerd. Het was gebruik 
dat de vereniging de schade vergoedde uit eigen middelen, maar de kosten 
hiervan lopen snel op. Een collectieve glasverzekering is overwogen, maar het 
bestuur acht de kosten daarvan te hoog. 

• Vanwege de verschillende activiteiten van het lustrum, werd besloten de 
padbijeenkomsten uit te stellen naar 2017. 

  
6. Enkele gebeurtenissen uit het afgelopen jaar  
Qua weersgesteldheid was 2016 wisselvallig en extreem nat. De mooie 
lentedagen lieten lang op zich wachten en ook de zomer was min of meer 
verregend. De nazomer en de herfst waren daarentegen droog met zeer hoge 
temperaturen in september.  
• Op de nieuwjaarsborrel was de onthulling van de fotopanelen met de foto’s 

van leden en hun partners. Verschillende leden hebben hieraan bijgedragen. 
Door Veronica Hekking is er organisatorisch veel tijd besteed en Eduard 
Evenblij nam de mooie afwerking van de foto’s voor zijn rekening. Er zijn op 
de panelen nog plekken leeg en de hoop is dat die plekken aangevuld 
worden met o.a. foto’s van nieuwe leden. 

• Op 16 januari hield Flip Bool voor ongeveer 25 leden een causerie over de 
geschiedenis van de fotografie. Zeldzame, oude en bijzondere foto’s gingen 
daarbij van hand tot hand. Het was geslaagd en er zouden vaker dergelijke 
bijeenkomsten gehouden worden. Helaas bleef het 2016 bij deze ene 
bijeenkomst.  

• In Maart werd bij de aanschaf van nieuwe kruiwagens geconstateerd dat één 
daarvan binnen de kortste keren was verdwenen. De tweede werd op een tuin 
teruggevonden. Een andere kruiwagen werd min of meer verstopt en zonder 
wiel op een tuin aangetroffen. Kruiwagens blijken geliefde objecten om ermee 
aan de haal te gaan. De groen- en technische commissie hebben afgesproken 
meer zicht te houden op de beschikbare kruiwagens. Het dringende verzoek 
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aan de leden is om direct na gebruik de kruiwagen terug te zetten bij de 
fietsenstalling. 

• In het voorjaar was de konijnenplaag op ons complex nog lang niet voorbij. 
Er werden drie dode konijnen aangetroffen. Een nest met jonge konijnen 
werd door Jan Zuiderwijk overgedragen aan het knaagdierencentrum in Delft. 
Vanaf de zomer lijkt de plaag over het hoogtepunt heen te zijn. 

• In de zomer hebben tuinleden van het Seringenpad en het Jasmijnpad op 
eigen initiatief de coniferenhaag gesnoeid, er onkruid verwijderd en ervoor 
hebben gezorgd dat de haag er weer toonbaar uitziet. Door Annet de Rooy is 
een begin gemaakt met de aanleg van een perkje met lavendel. Een verzorgd  
aanzien van de haag vermindert de kans dat door mensen van buiten er puin 
en afval wordt gedumpt.   

• Via de groencommissie is er in september overleg geweest met de organisatie 
‘De compostbakkers’. Het idee was om samen met de bewoners van de wijk 
Leeuwenbergh en de leden van ons complex huishoud- en tuinafval te 
composteren. Daarvoor zouden compostbakken rond ons complex worden 
neergezet. De gemeente Den Haag wil buurtcomposteren promoten en door 
de stichting 1818 wordt subsidie verleend voor de compostbakken. Helaas 
bleek het voorstel niet haalbaar omdat het gaat om afval uit huishoudens 
(schillen ed.). Men vreesde te veel groenafval uit onze tuinen. De stichting 
1818 wilde er geen subsidie voor verlenen.  

• Zo’n veertig leden en partners waren bij de laatste vrijwillige werkbeurt in 
oktober naar het complex gekomen om de parkeerplaats onderhanden te 
nemen. Dat was voor menigeen zwaar werk. Maar zoals we al aangaven, kon 
met deze inzet als vereniging veel geld worden bespaard.  

• In het najaar werden op verschillende plaatsen ratten gezien. De   
groencommissie nam hierover contact op met de gemeente Den Haag en met 
de fa. Rentokil. De bestrijding zal echter moeilijk zijn, omdat het een 
probleem is van de omgeving met op veel plekken de aanwezigheid van 
voedsel. De kans om de ratten met kooien ed. te vangen is hierdoor klein. 
Het advies aan de leden is om er alles aan te doen dat geen etensresten te 
vinden zijn op ons complex.  

• Op 18 december sloten wij het jaar af met een gezellige kerstborrel. Door het 
bestuur werd Tinus Dieke in het zonnetje voor zijn bijna dagelijkse inzet voor 
het onderhoud van ons complex. 


