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Ook dit jaar is weer met veel plezier en enthousiasme in de tuinen gewerkt. We werden allemaal
een beetje verrast door de vroege start van een warme zomer. Alle schoffels moesten worden
bijgezet om de oogst niet te laten overwoekeren door het even hard groeiende onkruid! Door de
vele regen die in juli kwam, bleek menig boontje te verrotten en de hoeveelheid smeltend
sneeuwwater in december gaf op ons terrein zelf een code rood.
In januari werd de algemene ledenvergadering door 22 leden bijgewoond. In deze vergadering
wordt Joke Dooper benoemd als bestuurslid.
Financieel is de vereniging gezond. Er wordt een picknicktafel aangeschaft. De vereniging ontvangt
dit jaar een teruggave van de ENECO ivm teveel betaalde energiebelasting.
De SRO legt een nieuw hoofdpad aan.
De meeste leden ervaren een gezellige en enthousiaste sfeer op onze vereniging.
Onze vereniging heeft dit jaar 64 leden. Dit jaar maakten we kennis met 6 nieuwe leden/families.
Alle nieuwe leden zijn verrast door de gastvrijheid en de bereidheid van bestaande leden om
vragen te beantwoorden of tips te geven.
De wachtlijst groeit dit jaar verder tot 26. Geïnteresseerden wordt ook doorverwezen naar andere
volkstuinverenigingen waar minder lange of geen wachtlijsten zijn.
Door ziekte of zorg lukt het soms niet om de tuin goed bij te houden. Ook dit jaar werd er door
leden naar elkaar omgezien en hulp geboden.
Het bestuur kwam dit jaar weer 7 keer bij elkaar. Net als vorig jaar heeft de voorzitter de rol van
penningmeester a.i. op zich genomen. Enkele bestuursleden hielden contact met de SRO en met
externe projecten die voor de vereniging van belang kunnen zijn.
De verschillende werkgroepen zijn op specifieke gebieden actief geweest. De werkgroep
Communicatie gaf dit jaar 2 Dorresteintjes uit, gevuld met interessante informatie, foto’s,
nieuwtjes vanuit de vereniging, recepten en foto’s van oogsten en vrolijke activiteiten.
De laancommissie heeft 3 maal een tuinschouw uitgevoerd. Over het algemeen lagen de tuinen er
goed bij. Indien nodig heeft de commissie namens het bestuur contact met leden opgenomen om
het onderhoud van tuin of paden wat extra aandacht te geven.
Op de werkochtenden is hard gewerkt aan het gezamenlijk groenonderhoud. Enkele leden zijn
‘geschoold’ in het gebruik van de bosmaaier.
De zomerse activiteiten worden in juli vrolijk afgetrapt bij de deelname aan ‘Struinen in de Tuinen’,
waarbij onze tuinen het decor waren van optredens van het koor ‘Rose en Rouge’. In augustus
volgt de tuinborrel, in september kregen we bewoners van Nijenstede weer op bezoek en in
november sloten we af met het gezamenlijk onderhouden van ons gereedschap tijdens het
repaircafé ‘Schone Scherpe Schoffels’.
In september zijn de wensen van bestaande leden geïnventariseerd. Enkele leden hebben hun
lidmaatschap moeten opzeggen. Vrijkomende tuinen zullen worden herverdeeld of komen vrij voor
nieuwe leden in 2018.
We staan weer voor een nieuw jaar, waarin het bestuur ons allen weer een vrolijk en vruchtbaar
jaar toewenst!
Namens het bestuur,
Ina van de Streek, secretaris Volkstuinvereniging Dorrestein.

