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Ook in 2021 hebben we moeten leven met Corona beperkingen. 
Deze hebben het ons als bestuur wel ongemakkelijk gemaakt met ZOOM- 
vergaderingen en de kantinesluiting en aanzienlijk minder sociale contacten 
met de leden. Dat Corona niet alleen ongemakkelijk was blijkt ook uit de 
mindere financiële resultaten van de kantine. De winkel heeft hier minder 
onder geleden omdat we vaak op afspraak toch aan de vraag konden voldoen. 
Hoe dan ook onze vereniging heeft er geen noemenswaardige schade bij 
opgelopen, integendeel - wij merken dat er minder tuinen verkocht worden (dit 
jaar 17) en dat de vraag naar tuinen toeneemt en dat de belangstelling vooral 
komt uit de hoek van jonge gezinnen. We hebben tijdelijk een ledenstop 
moeten invoeren, deze hebben we recent laten vervallen waarbij we nu nog 
zitten met een lijst van ca 20 kandidaten hetgeen neer komt op een wachttijd 
van ca 1 jaar. 
 
Afgelopen jaar is de gemeente op ons complex gestart met een nieuw 
groenbeheer plan, d.w.z. dat er een aantal aanpassingen; lees verbeteringen; 
zijn uitgevoerd waarbij de spontane begroeiing meer onaangeroerd zal blijven. 
Dit is destijds in gang gezet met medewerking van Annelie Couvee, ons 
bestuurslid natuur en groen. Deze, zeg maar, herinrichting wordt voor rekening 
van de gemeente uitgevoerd. Als prettige bijkomstigheid hebben wij tegen 
geringe kosten een jeux de boules baan laten aanleggen. De boel ging nu toch 
op de schop en de plannen hadden wij eerder moeten afblazen i.v.m. de hoge 
kosten. 
Annelie heeft haar bestuursfunctie neergelegd en deze overgedragen aan Joost 
van Wingerden. Na een aantal maanden heeft Joost te kennen gegeven zijn 
functie te willen beëindigen en heeft het bestuur de functie overgedragen aan 
Frank van de Voorden.  
 
We zien dat de nieuwkomers vooral in het hogere segment zoeken, dus grotere 
en nieuwe huisjes, in 2021 zijn er 9 nieuwbouw huisjes geplaatst. 
Het is opmerkelijk dat er nog steeds een klein deel van de oorspronkelijke 
houten huisjes uit 1962 staan. Wel allemaal iets verbouwd of aangepast op 
de nieuwetijdse normen maar nog steeds in bruikbare staat. 
Nu we de oprichtingsdatum noemen zal het u opvallen dat we dit jaar 60 jaar 
bestaan. In het verleden hebben we elke 10 jaar met festiviteiten gevierd en 
het ligt in de bedoeling om dit ook dit jaar te doen. Echter het Corona beleid 
heeft hier dwarsgelegen en maakte het niet mogelijk iets op termijn te 
plannen. De recent afgekondigde versoepeling biedt nu mogelijkheden die we 



gaan uitwerken. De resultaten zullen we zo spoedig mogelijk aan de leden 
voorleggen en dan besluiten hoe en wanneer we deze festiviteit vieren. 
 
De gemeente heeft ons gevraagd de bouwvoorschriften nog eens na te lopen 
en deze op 1 lijn te zetten met de 5sluizen. Dit proces loopt nu en zal spoedig 
aan jullie voorgelegd worden. Dit gaat niet om grote, maar wel veel wijzigingen 
die m.n. betrekking hebben op het beter te begrijpen van omschrijvingen. 
 
De wateroverlast die vele jaren zorgelijk was is door de gemeente aangepakt. 
Tijdens de recente hoosbuien ondervinden we nog steeds op een paar plaatsen 
wat ongemak, echter over het geheel mogen we stellen dat ons water 
probleem op de paden en in de sloten aanzienlijk verbeterd is. 
 Veel sloten hebben een oever aanpassing ondergaan waardoor de opvang 
capaciteit verhoogd werd en een te hoge waterstand voorkomen kan worden. 
 
In de kantine hebben we ervaren dat een terrasuitbreiding wenselijke zou zijn. 
Over de  laatste jaren zien we het kantine bezoek toenemen en ligt het in de 
bedoeling het terras aan te passen d.w.z. iets groter te maken en de 
overkapping te verbeteren zodat we niet met elk klein buitje naar binnen 
hoeven vluchten. 
  We hebben wel eens meer een beroep gedaan op jullie creativiteit en ideeën. 
Er is toen een jeux de boules baan genoemd en die hebben we nu. 
Dus wie leuke ideeën heeft is welkom. Recentelijk werd geopperd om een 
grote kas neer te zetten op 1 van de grasveldjes op oost. 
  Hier zouden dan de leden hun bloemknollen en planten kunnen laten 
overwinteren en er zouden mogelijkheden zijn voor het opkweken van 
zaaigoed voor border en perkplantjes .Leden met een voorliefde voor 
cactusachtigen of orchideeën kunnen zich uitleven en je kunt je eigen tabak 
planten. 
De druivenliefhebbers kunnen hun ranken laten groeien en de oogst omzetten  
in wijn. Hoe we dit allemaal gaan doen weten we nog niet maar het idee is 
Hoopgevend. 
 
Het bestuur stelt dat de vereniging op goede en gezonde basis functioneert, 
dat de kascommissie haar controle met positief resultaat heeft afgerond. 
De schouw en handhavingsfunctionarissen melden dat de naleving van de 
Bouwvoorschriften en het huishoudelijk reglement te wensen over laat. 
Het bestuur is erop gewezen dat onze verhuurder, de gemeente Schiedam,  
hier kritisch op toeziet. 
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