Nieuwjaarstoespraak VTV De Bloemhof 2020
Welkom allemaal, onze burgemeester, mevrouw Laila Driessen met
, ereleden en leden van verdienste, sponsoren en donateurs, natuurlijk al
onze leden, wel of niet met partner.
U bent gewend dat Joop van Huut de nieuwjaarstoespraak houdt. Echter
Joop heeft gekozen om een stapje terug te doen. In de algemene
ledenvergadering van november 2019 ben ik verkozen tot uw nieuwe
voorzitter. Hiervoor was ik als secretaris al kort actief in het bestuur. Als
bestuur willen we de ingezette lijn voortzetten. Transparant en goed
samenwerken. Het bestuur is tenslotte van en voor de leden.
Traditiegetrouw wordt er in de Nieuwjaarstoespraak altijd even
teruggekeken op het afgelopen jaar. Het was een jaar waarin veel
plaatsvond.
Zo waren er bestuurswisselingen. Eerder hebben we afscheid
genomen van Henny Verstraaten als secretaris. Henny blijft gelukkig nog
actief bij de inkoop van de kantine. En zoals eerder vermeld het
terugtreden van Joop als voorzitter. Joop was sinds 1988 actief in het
bestuur, was 26 jaar voorzitter en is erelid van de vereniging. In 2020
zullen we gepast afscheid nemen van Joop. Voorlopig blijft Joop achter
de schermen actief als adviseur van het bestuur. Met mijn aanstelling tot
voorzitter is de functie van secretaris vacant geworden. We gaan ervan
uit dat we op de algemene ledenvergadering in maart een nieuwe
kandidaat kunnen voorstellen en benoemen.
Zoals aangekondigd zijn alle tuinen in 2019 periodiek gekeurd. Lijkt
allemaal heel streng maar we vinden het belangrijk dat door achterstallig
onderhoud geen overlast wordt veroorzaakt naar naastgelegen tuinen.
We spreken desbetreffende tuinders hierop aan om dit op te knappen.
Het resultaat mag er zijn.
Ook is er afgelopen jaar veel onderhoud gepleegd aan het complex en
aan de opstallen. Het toegangspad is opnieuw bestraat. De
kruiwagenberging is vervangen, de composthopen zijn keurig leeg
gereden. En in de zomer is, samen met een aantal leden, de kantine en

overige opstallen geschilderd. Samen met het aangeplante groen staat
alles er weer keurig bij.
Ook zijn de camera’s geïnstalleerd die waken over uw en ons
eigendom. Afgelopen jaar hebben zich gelukkig geen onvolkomenheden
afgespeeld. We hopen dat de preventieve werking van de camera’s hun
werk blijft doen.
In juni openden we onze deuren in de vorm van een zogenaamde Open
Tuinendag. Dit om alle Leiderdorpers te tonen hoe leuk het is zelf om op
verantwoorde wijze je eigen groente en fruit te kweken. Dit resulteerde in
een gezonde wachtlijst en hopen deze nieuwe tuinders dit jaar te kunnen
verwelkomen.
Helaas ook minder goed nieuws uit vorig jaar. In de zomer ontkwam ook
de Bloemhof niet aan de Eik processierups. Vele tuinders ondervonden
hevige hinder van de vrijkomende brandharen. Juist in het seizoen
waarin alles groeit en bloeit is dit zeer vervelend. We zijn in overleg met
gemeente Leiderdorp hoe we deze preventief kunnen bestrijden en
indien nodig adequaat kunnen bestrijden en verwijderen van aanwezige
nesten.
Als bestuur zijn we vaak druk achter de schermen met alle zaken die
spelen binnen onze vereniging en willen we van en voor de leden zijn.
Het is daarom goed om alle leden te raadplegen hoe zij de vereniging
vinden presteren en uitnodigen voor innovaties of suggesties. We
hebben hiervoor een enquête naar alle leden gestuurd. Een hoge
respons van maar liefst @@%. Een algeheel rapportcijfer waarmee je
ruim over gaat, een 8!
De vermelde suggesties werken we nog uit. Dit geeft voor het bestuur
aan dat ons werk gewaardeerd wordt.
Na de algemene ledenvergadering van november hebben we nog een
presentatie gekregen van onze hofleverancier van de
aardbeienplantjes, de heer Duivenvoorden. We weten nu de fijne
kneepjes voor een fantastische aardbeienoogst.
We zijn door de hoge kosten helaas genoodzaakt om ons clubblad “Het
Groentje” niet meer te drukken. Deze wordt nog wel gemaakt maar

enkel digitaal verspreid. Het positieve is dat we bijdrage aan een beter
klimaat.
Ook hebben we in december weer met een aantal leden kerststukjes
gemaakt. Vol trots op het resultaat en bijzonder fijn dat dit vanuit de
leden is geïnitieerd en mogelijk is gemaakt!
Onze transporter is oud maar altijd betrouwbaar geweest. Ook dankzij
de reparaties door onze eigen leden konden we hem lang gebruiken.
Gezien het vele werk wat hij moet verzetten hebben we sinds kort een
vervangend exemplaar aangeschaft.
Zoals ieder jaar zeggen leden hun tuin op en kunnen we nieuwe leden
verwelkomen. Op de valreep een bijzondere opzegging van ons 2e erelid
Bram Wijnmaalen. Bram was onze eerste voorzitter en initiatief nemer
om te komen tot een vereniging van volkstuinders in Leiderdorp. Bram
kan de tuin wegens gezondheidsredenen helaas niet voortzetten. Zoals
Bram weet staat de deur voor hem altijd open en we wensen hem kracht
en sterkte toe.
Terugkijkend is er in 2019 heel veel gerealiseerd. Ook was er weer een
fijne samenwerking met gemeente en met het bestuur van de
schooltuinen. Dit kon het bestuur niet alleen maar is dankzij de inzet van
veel vrijwilligers tot stand gekomen. Dit jaar hebben we de
werkploegleiders extra bedankt met een welverdiende VVV-bon.
Al met al was 2019 een prima tuinseizoen!

Wat gaan we dit jaar doen
We gaan ons bestuur versterken door het spoedig voordragen van een
nieuwe secretaris.
Komend jaar geen groot onderhoud maar het regulier onderhouden en in
standhouden van ons complex. We onderhouden goed contact met de
gemeente die de openbare ruimte rond ons complex zal voorzien
meubilair zodat het nieuwe hondenbeleid voor een ieder duidelijk is.
Samen met de gemeente gaan we door in de strijd met de Eikprocessierups.

Communiceren is belangrijk. Nu we digitaal gaan biedt dit kansen. Naast
het gebruikelijke Groentje willen we een nieuwsbrief gaan versturen in de
vorm van de Bloemflits. Het eerste exemplaar heeft u reeds ontvangen.
In 2020 bestaat onze vereniging echt 40 jaar. Dat gaan we vieren. Een
commissie is hiervoor inmiddels benoemd om dit feest te organiseren.
Tijdens dit jubileumfeest wordt ook formeel afscheid genomen van onze
voormalige voorzitter, Joop van Huut.
Vanuit de enquête kwam het verzoek om het assortiment en de
openingstijden van ons winkeltje te verruimen. Ook het interieur van de
kantine kan worden opgefrist volgens de leden. We gaan kijken hoe we
hier invulling aan kunnen geven.
In de zomer zullen we ook weer de zogenaamde deuren openen en
breed communiceren hoe leuk een eigen moestuin is.
We gaan gewoon heerlijk en op een verantwoorde manier van onze tuin
genieten en groente en fruit verbouwen en rekenen weer op ieders
bijdrage aan de vereniging.
Namens het bestuur wens ik u en uw gezinsleden een goed tuinjaar en
het allerbelangrijkste, een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groeten,
Rob Jansen

