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Tijdens de jaarvergadering in april is afscheid genomen van Wil Boonstra als voorzitter van de 
vereniging. Wil is hartelijk bedankt voor zijn inspanningen om de vereniging strakker te leiden. 
Dankzij zijn speurtochten naar verloren geraakte documenten, achterhalen van oude afspraken 
en soms minder doorzichtige tradities en gewoontes heeft hij samen met Monique van 
Rijthoven de financiën op orde gebracht. Wil en Monique hebben als hecht koppel goed 
samengewerkt om te bereiken dat contributies, afdrachten en rekeningen helder worden 
geadministreerd en betaald. De financiële positie van de vereniging is daardoor flink verstevigd. 
Ook de verhoudingen tussen bestuursleden en leden zijn in de loop van de tijd verbeterd. 
 
Het bestuur ging verder met 4 personen, zonder voorzitter. Dit leidde ertoe te veel taken bij 
Monique op ‘t bordje kwamen en het haar soms echt te veel werd. Ook is niet altijd even 
adequaat gereageerd op mails en vragen.  Daarom is een oproep naar de leden gegaan om te 
hulp te komen en het bestuur te ondersteunen. Gelukkig is daar gehoor aan gegeven en is een 
vergadering belegd waarin we mensen en taken aan elkaar hebben gekoppeld. Zo is er een schil 
gevormd van leden die zich wel willen inzetten voor de vereniging maar geen vast commissie- of 
bestuursfunctie willen vervullen. Deze ‘schil’ is niet 1:1 in overeenstemming met het 
Huishoudelijk Reglement. Daarom heeft het bestuur een wijzigingsvoorstel op van het HR 
opgesteld.  
 
Heel positief was dat uit die schil twee nieuwe bestuursleden zijn gekomen, waaronder - 
gelukkig - een voorzitter. 
Spijtig genoeg is in juni in goed overleg met André de Groot besloten dat hij uit het bestuur zou 
treden. Door schade aan zijn gezondheid kon hij niet meer voldoende functioneren. Zijn taken, 
het verkopen van huisjes, zijn overgenomen door Frank Schipper, die deze taak zeer serieus en 
succesvol heeft opgepakt. 
 
Waar we in 2017 ook mee te maken hebben gehad is het geschil met een lid over ‘het opvolgen 
van de regels van de vereniging’. Het bestuur heeft zich laten ondersteunen door een 
raadsvrouw gespecialiseerd in verenigingsrecht. Desalniettemin is de zaak verloren, doordat het 
lid de rechter heeft kunnen aantonen tijdig en volgens de aanwijzingen van het bestuur te 
hebben gehandeld.  
Na deze vervelende periode heeft het bestuur haar verlies genomen en besloten met een 
schone lei verder te gaan met dit lid en niet verder te procederen. Onze schaarse tijd en energie 
hebben we op een positieve manier op het besturen van de vereniging willen richten. 
 
De commissies van de vereniging hebben ook weer veel werk verzet.  
In de eerste plaats is de Redactiecommissie te noemen, die erin is geslaagd om van het recht-
toe-recht-aan stencilblad een prachtig, glimmend verenigingsblad te maken. Dat een mooi beeld 
schetst van de vereniging, in positieve zin schrijft, daardoor heel representatief is en dus ook 
aan de gemeente, zusterverenigingen en andere relaties wordt verstuurd. 



De Ontspanningscommissie heeft zoals ieder jaar gezorgd voor vele gezellige bingo- en 
klaverjasavonden, kindervertier, kerstukjes maken en kiezels schilderen. De 
Activiteitencommissie, meer op het tuinieren gericht, heeft een oogstmarkt georganiseerd, 
cursussen rozen en fruit snoeien en plantenruil. 
De winkel is na vele jaren ‘Rinus” onder leiding van Peter de Bruijn gekomen, die helaas minder 
vaak aanwezig kan zijn (zeer begrijpelijk), maar het mogelijk maakt dat de winkel blijft! 
In samenwerking met Irado wordt het complex steeds natuur- en milieuvriendelijker. De 
voorstellen van de Natuurontwikkelings commissie, zoals de bloemenweide met natuurlijke 
oevers naast de winkel, de bollenvelden in de grasbermen, uitdunnen van dichte bosplant-
soenen en aanleggen van houtsnipperpaden, zijn samen met de leden tijdens de werkbeurten 
gerealiseerd.  
Het beheer van de gereedschapsloods is in goede handen gekomen, uitgifte gaat gecontroleerd 
en alles is enorm opgeknapt, geschilderd, geslepen en gesmeerd.  
Tijdens de schouw van de tuinen zijn 21 situaties aangetroffen van verwaarlozing, verrommeling 
of onverzorgd uiterlijk. Tuinders zijn aangesproken en brieven zijn verstuurd. Het bestuur heeft 
onvoldoende capaciteit gehad om hier strakker achteraan te gaan.  
 
Eind 2017 telt de vereniging 244 leden, 25 nieuwe leden hebben we verwelkomd en 23 leden 
hebben hun huisje verkocht. Een aantal tuinen staat al langer dan een jaar te koop. Het 
probleem dat zich hier voordoet, is de vaak slechte staat waarin de huisjes en soms ook de 
tuinen verkeren. Mensen willen iets goeds kopen en zien er vaak tegenop om zelf te gaan 
opknappen. Het bestuur heeft daarom een plan gemaakt om huisjes te vervangen. Dit om te 
voorkomen dat het gehele complex een verwaarloosd aanzien krijgt en het ledenaantal 
terugloopt. Het doel is de vereniging gezond te houden, zodat de uitstraling positief blijft. 
 
 


