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Terugkijkend op het jaar 2020 kunnen we niet om de pandemie van het coronavirus heen. De 

pandemie had invloed op ieders persoonlijk leven en op de invulling van het verenigingsleven, ook 

op dat van onze vereniging. De coronamaatregelen hadden gelukkig geen invloed op het tuinieren 

zelf. Er is dan ook, en misschien wel meer dan andere jaren, enthousiast en met plezier op alle 

tuinen gespit, gezaaid, gepoot en geoogst.  

 

In januari kon de jaarlijkse algemene ledenvergadering zoals gebruikelijk worden gehouden. De 

presentatie van de onderneming ‘StadsWormerij’ uit Amersfoort werd gewaardeerd. Financieel 

bleek de vereniging gezond. Leden stemden in met een regeling voor tuinmaatjes en een nieuwe 

penningmeester werd benoemd.  

 

Naar aanleiding van de door de vereniging ingediende zienswijze bij het voorgenomen tracébesluit 

rondom de uitbreiding van de A28, vindt een bezoek op locatie plaatst. De verwachting is dat het 

definitieve tracébesluit aangepast zal worden en er veel minder tuinen op ons terrein zullen moeten 

worden opgeheven dan dat aanvankelijk werd gedacht. Het definitieve tracébesluit werd in het 

najaar van 2020 verwacht maar is tot op heden nog niet gepubliceerd.  

 

In het vroege voorjaar kunnen we maar liefst 12 nieuwe leden verwelkomen. Ook zij gingen 

enthousiast aan de gang.  

 

Door de coronamaatregelen kunnen enkele gezamenlijke activiteiten niet doorgaan of alleen in 

aangepaste vorm. Zo zijn de werkochtenden in het voorjaar deels geannuleerd, maar in het najaar 

konden de werkochtenden wel doorgaan. Deze ochtenden waren bijzonder productief en gezellig, 

en droegen in grote mate bij aan ons gezamenlijke verenigingsgevoel.  

 

Het bestuur heeft dit jaar 7 x vergaderd. Ook deze bijeenkomsten en die met externe organisaties 

vinden digitaal plaats of worden uitgesteld. Helaas is dit jaar geen Dorresteintje gepubliceerd 

vanwege het ontbreken van een redactie. De noodzakelijk communicatie naar de leden vond plaats 

via e-mail.  

 

De laancommissie heeft in dit jaar weer 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 ten behoeve van het onderhoud van de tuin of paden. Extra aandacht blijft nodig 

voor de sloot aan de sportvelden kant.  

 

Op 14 november bereikte ons het hele verdrietige bericht van het plotseling overlijden van Henko 

Klompmaker. Henko werd door iedereen gekend, werkend in zijn tuin of zittend voor zijn schuurtje 

samen met zijn hondje.  

 

Aan het eind van het jaar zeggen twee leden hun lidmaatschap op en worden enkele tuinen 

herverdeeld. Sommige leden willen graag een grotere tuin, anderen gaan verder op een kleiner 

stuk. Voor de overgebleven tuinen zullen in het voorjaar van 2021 weer nieuwe leden worden 

benaderd.  

 

 

Zo kan er weer een nieuwe tuinjaar beginnen. Het bestuur wenst iedereen een gezond, gezellig en 

vruchtbaar tuinjaar toe!  

 

Namens het bestuur, Ina van de Streek, Secretaris Volkstuinverenging Dorrestein.  


