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Ledenvergadering 4 maart 2017 
Agendapunt 4 
Verslag van de commissies 2016 

4.1 Communicatiecommissie 

Samenstelling 2016: 

De communicatie van de vereniging stond dit jaar vooral in het teken van ons 
jubileum. Er was overleg met Dorrepaal en een feestelijke flyer met een tekening 
van Babette Wagenvoort. Deze flyer met informatie over het jubileumprogramma, 
de open tuinendag en de inhuldiging van de walnoot, werd samen met de eigen 
flyer door Dorrepaal verspreid. Het Krantje besteedde aandacht aan de 
jubileumpublicatie en de festiviteiten. Er ging een persbericht naar de redacties van 
het AD Den Haag, Den Haag Centraal, Wegenermedia Groot Rijswijk, en naar 
Omroep West en Omroep Rijswijk.  
  
Om verschillende redenen hebben Annet en Marjan, die met Veronica Hekking de 
redactie van Tuinen van Leeuwenbergh vormden, zich teruggetrokken. De 
voortgang kan worden gecontinueerd zodra er zich nieuwe redactieleden melden. 

Bij de vernieuwing van de website is een nieuwe redactiecommissie gevormd: 
De redactie bestaat uit: Henk van Hoorn, Annet de Rooy (rubriek marktplaats), 
Babette Wagenvoort (grafische vormgeving), John Staal (verkoop huisjes), Marjolijn 
Lambooij (groenbeleid/groencommissie), Jan Zuiderwijk (kantine) Michael de Ridder 
(technische commissie/onderhoud complex). 

In de kantine hangt inmiddels een bord met fotoportretten met dank aan Marjan de 
Ridder, Annet de Rooy, Eduard Evenblij, Inez Merhottein en Flip Bool. Wegens de 
snelle wisseling van eigenaren brengt het up to date houden veel werk met zich 
mee. Bij de aanvang van het nieuwe tuinseizoen wordt dit project weer opgepakt. 

Activiteiten 2016 

(x = uitgevoerd) 

Veronica Hekking voorzitter

Annet de Rooy

Marjan de Ridder

Babette Wagenvoort vormgeving website

1. Fotoportretten  
tuinleden

Voortzetting 2017
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4. 2 Technische commissie 

Samenstelling 2016 

Activiteiten, zoals vermeld in het werkplan  2016 

2. Aandacht voor organisatie website x Vernieuwing 
website

3.   Communicatie en publiciteit jubileum en contact 
Dorrepaal.

x

4. Communicatie Open Tuinendag x

Michael de Ridder (42) voorzitter

Ger van Lochem (37)

Joop Kaiser (51) sproei- en waterleiding, onderhoud hekken

Tinus Dieke (52) sproei- en waterleiding

1 B  ekijken koppelingen aan kranen voor sproeiwater x Er zijn te veel 
koppelingen 
gesignaleerd

2 Slootkanten moeten 2x per jaar geschoond worden 
(zie voorstel aanpassing HHR)

x Als maatregel 
overgenomen 
door bestuur

3 Verwijdering sliblaag middensloot, uit te voeren door 
een extern bedrijf 

x Voor een groot  
deel uitgevoerd 
door eigen leden 

4 Vervanging slootbeschoeïng en palen middensloot Voorstel naar  
2018

5 Eenvoudige loopbrug t.b.v. onderhoud x

6 Regelmatige inspectie duikers, bedienen van sluizen 
en het vrijhouden van kroos in de sloten

x

7 Voortzetten vervanging van verrotte palen van de 
waterkranen

x

8 Repareren defecte kranen of totale vervanging. x
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Niet voorzien als activiteit in 2016: 
- de reparatie van de brug over de middensloot (onderbalken bleken verrot). 
- het afhalen en opnieuw monteren van het grote zonnescherm bij de kantine 

(door een afgebroken bout was het zonnescherm onverwacht los komen te  
zitten) 

- loophek bij parkeerplaats Lindenlaan voorzien van een metalen plaat 
- Aanbrengen verlichting achterdeur kantine 
- Rijdende stijger opgeknapt (geschonken door tuin 10) 
- Drainage-activiteiten bij tuin 40 (daarmee ook het geheel van drainage in dit 

deel van het complex). 

Twee relatief grote projecten zijn wegens gebrek aan menskracht blijven liggen 
zoals herstel van tegelwerk van de paden en herstel van de beschoeiing van de 
middensloot. Het eerste komt terug in het activiteitenplan van 2017 als meerjarig 
project. De beschoeïng kan wellicht in 2018 uitgevoerd worden. 

9 Onderhoud parkeerplaats: weghalen van de laag 
aarde, het dichten van gaten met granulaat ed. 
(uit te voeren door medewerkers Dorrepaal)

x Grotendeels 
uitgevoerd door  
leden in een 
vrijwillige 
werkbeurt.

10 Werkzaamheden voor de ‘fruittuin’ (de 
miniboomgaard  bij de Jeu de Boulesbaan)

x

11 Schonen terrein van de fietsenstalling (door 
medewerkers Dorrepaal)

x Uitgevoerd door 
eigen leden

12 I.v.m. herstel van het tegelwerk van de paden, zal de 
technische commissie een ‘masterplan’ opstellen met 
eventueel externe expertise voor de oplossing van 
water overlast.

Uitvoering naar 
2017. Er is 
ervaring opgedaan 
met drainage tuin 
40

13 Slotpaal van het toegangshek rechtzetten (eventueel 
uit te voeren door fa. Pleunis)

Uitvoering naar 
2017

14 Dakplaten van de fietsenstalling vervangen en 
zijschotten plaatsen.

Uitvoering naar 
2017

15 Schuttingpalen verlengen  en het aanbrengen van 
prikkeldraad bij tuin 13. Staartstukken vervangen op 
de vernielde hekpalen en opnieuw prikkeldraad 
aanbrengen 

x Deels uitgevoerd,  

16 Kantine: gootklossen dak en diverse raamkozijnen 
schilderen.

Beperkt 
uitgevoerd. 
Grotere uitvoering 
naar 2017
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Zoals in het bestuursverslag is opgemerkt kampt de commissie met een tekort aan 
leden, die handig zijn en meekunnen werken. Bijna wekelijks heeft de commissie te 
maken met kleine onderhoudsproblemen. Dat brengt met zich mee dat de planning 
van de grotere projecten soms in de knel komt. De commissie wil met het bestuur 
zoeken naar nieuwe werkvormen, waarbij in vrijwillige werkbeurten projecten  
worden uitgevoerd.  

4.3 Groencommissie 

Samenstelling 2016 

Activiteiten, zoals vermeld in het werkplan  2016 

Jacqueline Bakker (88) voorzitter

Veronica Hekking (57) commissielid tuincontrole/bomenplan

Marjolijn Lambooij (35) commissielid tuincontrole/bomenplan en ploegleider

Jan Zuiderwijk (7) commissielid werkbeurten en beplantingsschema

Arie Albers (87) ploegleider

Tinus Dieke (52) ploegleider

Aad van Dijck (26) vervoer groenafval

Peter van Leeuwen (85) ploegleider

Gerard van der Meulen (9) ploegleider en groenafval

Leen Zandbergen (32) groenafval

Flip Bool (57, reserve) groenafval

1 Aanleg fruittuin x

2 Overleg AVVN over verwerven van een groenkeur x Besloten is 
hiervan af te zien: 
hoge kosten en 
een proces dat 
nauwelijks 
meerwaarde 
biedt. 

3 Werkbeurten en rondleidingen in het bos 
Planten van verschillende inheemse planten

x

4 Walnotenboom in het kader van het lustrum x
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Niet voorzien als activiteit in 2016: 
- Advies gevraagd over bestrijding heermoes 
- Inschakeling door het bestuur bij aanpak achterstallig onderhoud van 6 

tuinen 

4.4. Kantine- en recreatiecommissie 

Samenstelling 2016 

In het afgelopen jaar hebben Gerda Huiberts, Lydia Kroon, Daniëlle van Leeuwen, 
Marjan de Ridder, Annet de Rooy, Karen Schneider  en Joyce Thomson aangegeven 
dat zij om diverse redenen niet meer in de gelegenheid zijn om een kantinedienst te 
draaien of zich voor andere activiteiten beschikbaar te stellen. Daar tegenover staat 
dat er ook een aantal nieuwe vrijwilligers zich spontaan heeft aangemeld. Zo 
konden we voor 2016 rekenen op Willemien Alberts en Annelies Koster 
Gegeven dit grote verloop in 2016, leek het erop dat wij voor 2017 nog maar 
konden rekenen op de inzet van 6 vrijwilligers ( drie koppels) voor de kantine op 

5 Tuincontroles Weigeliapad en Magnoliapad x

Jan Zuiderwijk(7) voorzitter

Daniëlle van Leeuwen(31) commissielid Recreatie

Michael de Ridder(42) commissielid technisch

Eszter  Albers(87) Jeu de Boules

Arie Albers (87) winkel

Andre Beuger lid Buffetteam Vrijdag

Petra Denie(24) lid Buffetteam

Ans Houtman(17) lid Buffetteam

Gerda Huiberts (60) lid Buffetteam Dinsdag

Marjan de Ridder(42) lid Buffetteam

Annet de Rooy (14) lid Buffetteam

Rietje Scheffers (70) lid Buffetteam Woensdag

Karen Schneider (28) lid Buffetteam

Ronald Vols (25) lid Buffetteam Donderdag

Suze Zuiderwijk (7) lid Buffetteam en Inkoop

Joyce Thomson (77) reserve

Lydia Kroon (56) reserve
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zaterdag. Met inzet van Willemien Alberts is vervolgens een actie gestart om leden 
voor de buffetdiensten te werven, waaronder nieuwe leden. We beschikken nu over 
een schema voor de inzet voor alle zaterdagen in 2017. 

Activiteiten 

Enkele gebeurtenissen van het afgelopen jaar: 
- Tijdens het kunstweekend in het kader van het lustrum zijn door Willemien 

Alberts en Caroline Dijkman voorstellen gedaan voor de herinrichting van de 
kantine. Er is inmiddels een herschikking van de tafels. 

- Omdat er teveel sleutels van de kantine in omloop waren en niet precies 
bekend is wie in het bezit van een sleutel, is er een nieuw slot geplaatst 
voorzien gecertificeerde sleutels.  

- Over het geheel genomen mogen we tevreden zijn over de omzet c.q. 
opbrengst van de kantine. 

Kantine open op Zaterdag 
De openingstijden zijn voor de winterperiode - als er geen werkbeurten zijn - 
(november t/m februari)  van 11.00 uur tot 13.00 uur. Wanneer de werkbeurten 
weer van start gaan (maart t/m oktober) is de kantine geopend van 10.00 uur tot 
13.00 uur. Tijdens werkbeurten is de kantine om 09.30 uur geopend. 
Over het bezoek aan de kantine mogen we niet klagen. Het is ook afhankelijk van 
het week 
Kantine open doordeweeks. 
Van dinsdag t/m vrijdag is de kantine s-morgens geopend van 10.00 uur tot 12.00 
uur. 
Toiletbeurten 
De verplichte toiletbeurten worden volgens het rooster prima uitgevoerd. Wanneer 
men verhinderd is probeert men eerst zelf te ruilen of wordt naar een oplossing 
gezocht. 
De Crea Club 
De Crea Club is op donderdag 24 september 2016 weer van start gegaan. Door de 
introductie van een aantal vrienden/kennissen bestaat de club momenteel uit 10 
personen. Zo af en toe komt er een familielid of kennis mee. Iedereen is van harte 
welkom. Ook leden komen soms langs voor een praatje of kopje thee. 
Winkel 
De winkel wordt sedert enkele jaren door Arie Albers beheerd. Elke zaterdag is de 
winkel van 13.00 uur tot 14.00 uur geopend.  
Ook hier hebben we over de belangstelling en bestellingen niet te klagen.  

Plannen Kantine- en recreatiecommissie 2016

- Er waren geen aparte plannen voor kantine in het werkplan van 
2016 opgenomen. De kantine was nauw betrokken bij het 
programma van de lustrumcommissie 

- De kantine heeft zowel aan de buiten- als de binnenkant een 
behoorlijke opknapbeurt gehad. Buiten het Schilderwerk en 
binnen de vloer.(Dit punt is genoemd onder de technische 
commissie)
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4.5  Taxatiecommissie en verkoop huisjes 

Samenstelling taxatiecommissie 2016 

Activiteiten 2016 
  
Er werden 12 tuinen met huisje getaxeerd  
Graag zien we dat diversen eigenaren dit jaar onderhoud gaan plegen aan hun 
huisje, voor deze personen zijn we graag bereid hen van advies te voorzien.   
Ten aanzien van één huisje is wel een taxatie verricht, maar is nog onduidelijk of de 
eigenaar het huisje wil verkopen. 
In 2016 is tevens een aantal huisjes bekeken op de bouwkundige staat en is 
controle uitgevoerd op gasslang en gasfles. De betreffende tuinleden ontvangen 
hiervan bericht. 

Coördinator verkoop  

Activiteiten in 2016: 
- Er werden 12 tuinen aangeboden ter verkoop. 
- Er werden zeven huisjes verkocht. 
- De gemiddelde vraagprijs was:   €4330.- 
- De gemiddelde verkoopprijs was:€ 3535.- incl. inventaris . 
- De gemiddelde verkooptijd bedroeg> 6 maanden. 

Momenteel staan in principe zeven huisjes te koop, maar bij twee huisjes zal eerst 
het probleem van onkruid en achterstallig onderhoud in de tuin moeten worden 
aangepakt voordat overdracht naar een nieuwe eigenaar kan plaatsvinden. 

Joop Kaiser (51) voorzitter

Ruud ter Punt (53) taxatie huisjes

Marjolijn Lambooij (35) taxatie tuinen

Metta Kruijt (34) taxatie tuinen

Fred Fraterman (28) reserve taxatie huisjes

John Staal

Pieter van der Beek (reserve)
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Overzicht bestuur en commissies, januari 2017 

Bestuur 

Kas commissie 

Geschillencommissie 

Communicatiecommissie 

Groencommissie 

Flip Bool (57) Voorzitter

Hans Nijeboer(41) Secretaris

Ingrid van Leeuwen(85) Penningmeester

Lily Kruis(65) Secretariaat 

Rob Pinkse (36) Voorzitter

Ron Nederpelt (48)

Reinder Smid (extern) Voorzitter

Pieter van der Beek 33)

Peter Thomson(77)

Veronica Hekking (57) Voorzitter

Vacature lid

Redactie Website

Henk van Hoorn (13) Algemeen redactielid

Annet de Rooy (14) Website (marktplaats)

Babette Wagenvoort (49) Ondersteuning website

Marjolijn Lambooij (35) ‘Correspondent’ vanuit de 
groencommissie

Michael de Ridder(42) Vanuit de technische 
commissie

Jan Zuiderwijk(7) Vanuit de 
kantinecommissie
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Technische Commissie  

Kantine- en Recreatie commissie  

Jacqueline Bakker(88) Voorzitter

Veronica Hekking(57) commissielid Tuincontrole/
bomenplan

Marjolijn Lambooij(35) commissielid Tuincontrole/
bomenplan en ploegleider

Jan Zuiderwijk (7) commissielid Werkbeurten 
en beplantingsschema

Ondersteuners

Arie Albers(87) Winkel en ploegleider

Tinus Dieke(52) Ploegleider

Aad van Dijck(26) Groenafval

Peter van Leeuwen(85) Ploegleider

Gerard van der Meulen(9) Ploegleider en groenafval

Leen Zandbergen(32) Groenafval

Flip Bool (57) Reserve groenafval

Michael de Ridder (42) Voorzitter

Tinus Dieke (52) Commissielid Waterbeheer

Ger van Lochem(37) Commissielid Onderhoud

Joop Kaiser(51) Commissielid  
Waterbeheer. Verhuur 
aanhangwagen

Jan Zuiderwijk(7) Voorzitter

Michael de Ridder(42) Commissielid technisch

Leden Buffetteam 2017

Willemien Alberts (13)

André Beuger (67) Lid Buffetteam Vrijdag
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Taxatiecommissie 

Organisatie verkoop huisjes 

Adviescommissie statuten en huishoudelijk reglement  

Els van Bouwhorst (69)

Petra Denie(24)

Henk van Hoorn (13)

Ans Houtman(17)

Annelies Koster (17)

Karin Küppers (44)

Daniëlle van Leeuwen (31)

Peter van der Linden (10)

Rita van Maanen (40)

Annet de Rooy (14)

Rietje Scheffers (70) Lid Buffetteam Woensdag

Karen Schneider (28)

Ronald Vols (25) Lid Buffetteam Donderdag

Yvonne van Zalingen (19)

Suze Zuiderwijk (7) Lid Buffetteam en Inkoop

Overige ondersteuning

Eszter  Albers(87) Jeu de Boules

Arie Albers (87) Winkel

Joop Kaiser(51) Voorzitter

Ruud ter Punt(53) huisjes

Metta Kruyt(34) tuinen

Marjolijn Lambooij (35) tuinen

John Staal(66) Coördinator

Pieter van der Beek Reserve
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PEP pas voor onze vrijwilligers. 
In het verleden werd de kortingspas door de vereniging aangevraagd. 
Vanaf 2015 en dus ook voor 2017 dient elke vrijwilliger de kortingspas persoonlijk 
aan te vragen via Den Haag Doet. Dat kan als volgt: 
Ga naar www.denhaagdoet.nl/login, maak een account aan en vraag de kortingspas 
aan! 
Met de kortingspas profiteren vrijwilligers van aantrekkelijke kortingen en 
vrijkaarten voor theater, film, musea, ontspanning, restaurants en winkels. Iedere 
vrijwilliger in Den Haag heeft recht op de Kortingspas. 
Het is mogelijk het magazine iederéén van PEP Den Haag online of per post te 
ontvangen. 

John Staal (66) Voorzitter

Pieter van der Beek (33) Vice voorzitter

Metta Kruijt (34)

Jan van der Burg 22)

Flip Bool (57) Vanuit bestuur

http://www.denhaagdoet.nl/login

