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Je staat op het punt om het Beleidsplan-to-be van onze vereniging te lezen. Een leuke vraag is 

natuurlijk waarom heet het beleidsplan-to-be en niet gewoon beleidsplan? Is het soms niet klaar? En 

het antwoord is: inderdaad het is nog niet klaar.  

Nu is een beleidsplan altijd een doorlopende werkzaamheid, maar in dit geval is het onze eerste, 

uitgebreide poging om onze activiteiten, werkdoelen te omschrijven. Wat nog bijv. nog mist, en waar 

we komend jaar zeker aan zullen werken zijn onze missie, visie, doelen. Heb je zin om te helpen bij 

het uitwerken van deze zaken, laat het ons snel weten, we kunnen je hulp goed gebruiken. 

Verder is het beleidsplan-to-be nog niet helemaal in overeenstemming met de begroting, wat 

natuurlijk wel de bedoeling is en de aansluiting zal er volgend jaar wel zijn. 

Voor nu wensen we je veel plezier met het lezen van dit Beleidsplan-to-be. Feedback en aanvulling 

zijn van harte welkom. 

 

Huidige situatie 

Waar staan we? 

De visie van de Gemeente Utrecht is de afgelopen jaren verschoven van tuinparken zoals ze waren 

naar ‘iedere Utrechter z’n eigen tuintje’. De uitvoering van dit laatste bestaat o.a. uit gezamenlijk 

tuinieren, tuinprojecten in buurten, stadstuinen. Voor tuinparken op zich betekent het de nadruk 

leggen op openbare toegankelijkheid en recreatief-medegebruik.  

Hoe pakt de vereniging dit op: 

• Speeltuin aanpassen 

• Activiteiten door en voor leden en toegankelijk stellen voor buitenstaanders 

• Mede-tuinders, kleinere tuinen, tuinwerkdiensten openstellen 

 

Verbeteren contacten Gemeente Utrecht, AVVN en OVU 
De afgelopen 2 jaar zijn we hier actief mee bezig geweest, we hebben de Gemeente meerdere keren 

op bezoek gehad als ook het AVVN. De contacten verlopen soepel en rechtstreeks en maken het 

overleggen over bijv. het vervangen van de duikers makkelijker. 

Zijn de doelstelling, uit het vorige beleidsplan, behaald? 

We kunnen melden dat wij met alle doelen bezig zijn en bij de meeste ook een heel aardig resultaat 

hebben behaald.   

Activiteiten en workshops 

Door de corona was het niet mogelijk om afgelopen jaar workshops, presentaties, tentoonstellingen 

e.d. te organiseren. De activiteitenuitbreiding is hierdoor nog niet tot stand gekomen, we bereiden 

dit wel voor, bijv. workshop machinegebruik, composteren of het belang van insecten en bijen. 
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Statuten en HR 

Met HR was in 2019 al een team bezig, wat geresulteerd heeft in de Gouden Regels. 4e kwartaal 2020 

is een team gestart met de Statuten en de reglementen. De wet bestuur en toezicht rechtspersonen 

(WTBR) is niet per 1 januari 2021 in werking getreden maar treedt in werking per 1 juli aanstaande. 

Deze wet is nog niet geïntegreerd in onze Statuten, deze moeten hier dus nog op aangepast worden.  

Met de reglementen is een begin gemaakt, ook dit is nog veel werk. We hopen deze bij de ALV 2022 

voor te kunnen leggen. 

Schouw: groen en bouw 

We hebben de schouw aangescherpt. Iedere tuin wordt bekeken en beoordeeld. We zijn nog 

zoekende naar het perfecte format. De laatste schouw zijn we gaan werken met een formulier, waar 

de aandachtspunten op vermeld worden, en een cijfer om inzichtelijk te maken hoe de tuin ervoor 

staat en volgende keren te kunnen vergelijken of die vooruit gaat of juist niet. 

Er wordt gelet op de staat van het groen en van de opstallen. We beogen hiermee dat ons complex 

als geheel en de individuele tuinen in het bijzonder  

Leden meer betrekken en werk beter verdelen 

Dit is zichtbaar in de bestaande teams en de uitbreiding van de teams. Team Groen heeft nu de 

woensdagbikkelgroep, de zaterdagbegeleiders, de compostmeester en zijn kornuiten en ook is er net 

een duurzaamheidsteam gestart. Ook heeft er afgelopen februari een presentatie plaats gevonden 

over het GroenBeheerPlan, dit is de praktische uitwerking van ons GroenVisiePlan. Beiden zijn te 

downloaden op de site. 

We werken ondertussen met (zelfsturende) teams i.p.v. met commissies. En vragen leden om aan te 

sluiten bij een team dat zich buigt over een specifiek onderwerp of taak, zoals bijv. de vraag i.v.m. 

tuinwerkdienst. Leden met verschillende achtergrond en visie sluiten hierbij aan en dit geeft dus een 

mooi en vollediger beeld. Tevens is het voor veel leden makkelijker om aan zo’n soort project bij te 

dragen omdat de tijdsinvestering te overzien is. Een bestuursfunctie ga je gelijk aan voor minimaal 2 

jaar, dit is best veel gevraagd.  

Geheel onverwachts, volledig door de corona gestuurd, hebben we een digitale ALV gehouden. 

Hierdoor hebben we veel reacties van tuinleden gekregen, er worden op deze manier dus meer 

mensen gehoord. Dit bleek dus een groot voordeel te zijn. 
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Activiteiten van de organisatie 

Onderstaand treffen jullie de projecten aan voor de komende periode, ook de doorlopende 

werkzaamheden komen aan de orde. 

We omschrijven de activiteiten volgens onderstaande indeling: 

Titel activiteit  
Uitvoering in Jaartal of doorlopende activiteit 

Totaal bedrag €  

Subsidie is aangevraagd (aanvragen 
of toegekend) of betaling uit Eigen 
Middelen 

Omschrijving van de activiteit(en) 

 

We gebruiken bij het Totaal bedrag soms de afkorting ntb, dit betekent nader te bepalen. Op dit 

moment weten het bedrag dus niet. 

 

 

 

Herinrichting Speeltuin, fase 2 
Uitvoering in 2021 

Totaal bedrag € 3.215 

Subsidie is toegekend 

Het doel van de herinrichting is een ‘groene’ speeltuin te ontwikkelen, die ook geschikt is voor wat 
oudere kinderen. De eerste fase van de herinrichting is voltooid, de subsidie hiervoor is al 
toegekend. 
 
Fase 2 bestaat uit 4 gedeelte: 
1. Planten, bomen en struiken 

De meeste planten heeft de vereniging zelf opgekweekt. Er moeten nog bomen en struiken 
aangeschaft worden. 

2. Pergola en Iglo-achtige hut 
De Pergola maken we zoveel mogelijk met spullen die we nog hebben, wat ontbreekt schaffen 
we aan. 
De Iglo-achtige hut bouwen we in eigen beheer. Als de wilgen op de 2e Polderweg gesnoeid 
worden krijgen wij de benodigde takken van de Gemeente. 

3. Aanleggen bewateringssysteem 
Er worden buizen ingegraven en die worden aangesloten op een elektrische pomp, hierdoor 
zal het groen er makkelijk goed bij blijven staan. 

4. Handpomp voor speelwater op het zanddeel 
De handpomp wordt toegevoegd zodat kinderen fijn met zand en water kunnen spelen. Ook 
hier wordt het meeste werk door leden verzet. 

 

 

Herinrichting Speeltuin, fase 3 
Uitvoering in 2022 / 2023 

Totaal bedrag ong.  n.t.b. 

Subsidie aanvragen 3e kwartaal 2021 

Nadere uitwerking volgt nog 
 

 



4 
 

Inspectie en onderhoud Speeltuin 
Start 2021, verder jaarlijks 

Totaal bedrag ong.  n.t.b. 

Eigen middelen 

De inspectie en onderhoud van de speeltoestellen moeten jaarlijks uitgevoerd worden. De 
inspectie is in de vergetelheid geraakt en moeten wij weer opstarten. We hebben hiervoor een 
bedrijf benaderd, die deze werkzaamheden uitvoeren bij atv De Pioniers en waar zij heel tevreden 
over zijn.  
Zodra dit geregeld is, voldoen wij aan de wettelijke regels en zal er een logboek bijgehouden 
worden. 
 

 

Schilderen Polderhuis 
Uitvoering 2021 

Begroot bedrag  ong. € 1.200 

Eigen middelen 

Het wordt weer tijd dat het Polderhuis een nieuwe schilderbeurt krijgt, wij dachten dat grijs dit 
keer zeer toepasselijk is. 
Het schilderen zal door de leden zelf gedaan worden, t.w. Henk Brienesse, Albert Uppelschoten en 
wie verder wil helpen. 
Zoals altijd is de vereniging heel erg blij dat dit op deze manier gebeurt en daardoor tegen weinig 
kosten uitgevoerd kan worden. 

 

 

Schilderen Parkeerplaats 
Uitvoering in 2021 

Totaal bedrag  ong. € 250 

Eigen Middelen 

De lijnen van de parkeervakken dienen nodig opnieuw geschilderd te worden, dit doen we dit jaar. 
Verf hadden we nog, dus de kosten blijven beperkt. 

 

 

Onderhoud bomen op ons complex 
Doorlopende activiteit 

Totaal bedrag  ong. € 3.000 

Gemeente en Eigen middelen 

Zoals duidelijk zichtbaar is, hebben de bomen hier en daar enige achterstand in onderhoud 
opgelopen. We willen structureel dit probleem aanpakken. Per jaar zal bepaald worden welke 
bomen aangepakt gaan worden. 
 
Het onderhoud van de bomen bestaat uit 2 gedeelte. 
1. Bomen in de boomsingels, dit wordt betaald door de Gemeente. 
2. Bomen op tuinen, dit dient het tuinlid of de vereniging zelf te betalen. 
 
Bomen mogen niet zomaar verwijderd worden van de tuinen, hiervoor dienen kapvergunningen 
aangevraagd te worden. Dit loopt via de teamleider Groen, Hedwig de Gilde. In het nieuwe 
tuinreglement zal hier meer over te vinden zijn.  

 

 

Duikers  
Uitvoering over meerder jaren 

Totaal bedrag 0 

Wordt betaald door de Gemeente 

Vorig jaar is de eerste duiker vervangen. De Gemeente heeft ons verzocht om prioriteit aan te 
geven in de volgorde waarop wij de duikers aangepakt willen hebben. Op dit moment is niet 
bekend of en hoeveel duikers er dit jaar vervangen worden.  
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Drinkwater, lekkage en reparatie 
doorlopend 

Totaal bedrag ong. ntb 

Eigen middelen  

Zoals reeds aangegeven ligt het in de lijn der verwachting dat we de komende jaren vaker te 
maken zullen krijgen met lekkages van waterleidingen dan wel verbindingsstukken op ons terrein. 
We houden de meterstanden nauwlettend in de gaten, zodat we zo snel mogelijk merken dat er 
een lekkage is ontstaan. Dan kan deze ook direct gerepareerd worden. Dit brengt nader te bepalen 
kosten met zich mee. 
 

 

Ondersteuning financiën en kantoor 
Doorlopende activiteiten 

Totaal bedrag ong. € ???  

Eigen middelen 

Het zal in toekomst vaker voor komen dat er (betaalde) externe ondersteuning ingezet moet 
worden. Omdat we binnen de vereniging niet genoeg vrijwilligers kunnen vinden om dit werk te 
doen. 

• Denk bijvoorbeeld aan de functie (2e) Penningmeester, die nog steeds niet vervuld is. 

• Het onderhoud algemeen groen 

• Wij vinden het belangrijk om onze officiële documenten actueel te houden, dit betekent dat 
de Statuten e.d. met regelmaat gecontroleerd en waar nodig aanpast. 

• Verder is er vraag naar een digitale marktplaats voor de leden. Op dit moment is nog niet 
duidelijk hoe we dat gaan opzetten. Heb je interesse en denk dat je iets kunt bijdragen 
hieraan, laat van je horen.  

 
 

 

Notarieel vastleggen van Statuten door Notaris 
2021/2022 

Totaal bedrag ong. € 1.800  

Eigen middelen 

Zoals jullie weten zijn wij al ruime tijd bezig met het vernieuwen van de bestaande (officiële) 
documenten, De Gouden Regels, de privacy verklaring, de Statuten en het huishoudelijk reglement 
alsmede de contracten. 
 
Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking. De laatste 
versie van de Statuten moet hier op aangepast worden, dan moeten de Statuten door de ALV 
goedgekeurd worden en daarna kunnen De Statuten notarieel vastgelegd te worden door de 
notaris. 

 

 

Fauna- en Duurzaamheidsteam  
Doorlopende activiteit 

Totaal bedrag ong. ntb  

Eigen middelen en subsidie 

Dit team is kort geleden gestart, we zullen nog veel van ze horen. Er is nog geen strakke omlijning 
van wat zij gaan aanpakken en uitvoeren, dit zal lopende het jaar duidelijker worden. 

 

 

Vervanging tent bij kantine 
Uitvoering 2022 0f 2023 

Totaal bedrag ong. ntb 

Eigen middel  

Het dak is van de tent gewaaid met een storm in maart. We hebben nog een dak en kunnen dit 
voorlopig gebruiken. 
We moeten ons langzamerhand gaan oriënteren op een vervanging van de tent. 

 

 


