
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2021 
maart 2021 

Nieuwe manier van 

aanmelden voor een tuin 

In februari hebben we de eerste 

informatiemiddag gehouden voor 

geïnteresseerden in een tuin. Dit is 

heel succesvol gebleken en deze 

manier van selectie houden we er 

ook in. De hele procedure vind je op 

de website. 

Afgelopen jaar hebben we er zich 22 

aspirant-leden bij gekregen. 

5 personen die zich aangemeld had-

den een informatiemiddag maar 

hebben zich teruggetrokken. 

In totaal hebben daarbuiten nog ong. 

180 personen geïnformeerd naar de 

mogelijkheid om bij onze vereniging 

te tuinieren. 

En er zijn 19 tuinen overgegaan naar 

nieuwe tuinders. 

Onder de nieuwe-aspirantleden 

zitten relatief veel jonge mensen. En 

wat opvalt is dat steeds vaker men-

sen zich gezamenlijk inschrijven. 

Het jaar van de Corona 

Het begon zo leuk, met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. Weer 

even met z’n allen bij elkaar, drankje, hapje, de beste wensen en even 

bijpraten met je medetuinders. Maar al snel kregen we te maken met 

maatregelen, al dan niet intelligente lockdown(s), we weten het 

allemaal nog goed want het is tenslotte nog niet over.  

De eerste golf was het moeilijkst, ook bij onze vereniging. Wat kan 

wel, wat kan niet? Doe ik het goed, hou ik me aan de regels? Hoe zit 

dat met jou? Helaas ging het niet altijd van een leien dakje, een 

ruzietje hier, een klachtje daar. Toilet open, toilet dicht. Gedoe met 

externen die met hun kids kwamen spelen en zich niet aan de regels 

hielden en waar wij ons dan niet mee mogen bemoeien. Dan het hek 

maar dicht. 

Maar buiten dit alles is het gelukt het complex open te houden. 

Hebben we kunnen genieten van het ‘lekker buiten op de tuin’ en de 

gesprekjes op afstand. Veel mensen hebben hun tuin flink aangepakt 

en Ons Genot ziet er beter uit dan het jaar ervoor. We hebben een 

topjaar gehad aan haksel en ook de composthoop heeft hiervan 

geprofiteerd. Beide machines hebben op volle toeren gedraaid. 

De tweede golf verliep veel gemoedelijker en aan het eind van 2020  

hebben we de corona-maatregelen goed onder controle. Hierdoor 

voelt het gelukkig toch weer bijna als vanouds. 

We spreken de hoop uit dat het komende jaar rustiger zal verlopen. 

En dat we als vereniging weer eens bij elkaar kunnen komen. Wij 

zijn helemaal toe aan een oogstfeest, workshops, gezamenlijk 

tuindienst draaien en gewoon even een drankje doen op het terras. 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidieaanvragen 

Eind 2020 hebben we subsidie aangevraagd voor fase 2 van de 

Speeltuin. Ondertussen hebben we de toezegging voor deze subsidie 

binnen. 

De subsidieaanvragen uit 2019 zijn gehonoreerd en we hebben het 

geld al ontvangen, ook niet onbelangrijk. 

atv Ons Genot 

 

 



 

 

 

Even over geld ………... 

e-boekhouden 

Nadat we in 2019 gestart zijn met 

het e-boekhouden was er nog 

heel wat in te richten en aan te 

vullen. Want ook onze leden 

administratie draait hierin. Zo 

ondertussen hebben we het prima 

onder controle, zoals jullie 

kunnen zien bij de financiële 

stukken bij de ALV. 

kassa en pinnen 

Het was even wennen, maar 

zowel de kantine als de winkel 

draaien naar tevredenheid met de 

pinautomaten. Bij de bar werkt de 

kassa ook naar behoren. Steeds 

meer tuinders maken gebruik van 

de pin.  

Nog steeds gezocht: 

2e Penningmeester 

Deze vacature staat nog steeds 

open, gelukkig staat Frans Ritzer 

(voorheen tuin 90) Joost  van Rije 

bij met raad en daad. 

Ledenadministratie 

Omdat we tuinen opdelen hebben 

we meer leden gekregen. In 2020 

hadden we 194 stemgerechtigde 

leden. 

 

 

Team Groen 
 
Wat we in dit coronajaar toch nog gedaan hebben: 
Begin 2020 was het definitieve beheerplan groen klaar, die te vinden 
is op de website. 
In februari is dit plan aan belangstellenden in de kantine uitgelegd.  
 
Met de verminderde mankracht is de aandacht van de bikkels op het 
complex uitgegaan naar: 

• het groen rond het polderhuis 

• de paddenpoel 

• de heggen 

• en de speeltuin 
 
Door de composteermachine kunnen we nu mooiere compost maken 
van ons compostmateriaal. 
Voor de speeltuin is door een externe een plan gemaakt om meer 
natuurlijke speelelementen in de speeltuin toe te voegen. 
 
Hartelijk dank aan alle leden die individueel een klusje, die op het 
bord bij de karretjes staan, hebben gedaan. Dit komt ons mooie 
complex ten goede. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Het Floriantje  

Begin van het jaar is het Floriantje in een nieuw jasje gestoken, 

passend bij de nieuwe huisstijl, het ziet er fris en fruitig uit. 

Eind 2020 is Agnes Westerhof (tuin 173) gestopt met het Floriantje, 

zij heeft de laatste 15 jaar met veel plezier voor het Floriantje 

gezorgd. Buiten dat de vereniging haar hiervoor heel dankbaar is, 

hebben wij bovenal erg genoten van het Floriantje. 

In 2021 nemen Paul van den Hoven en zijn dochter Margriet (tuin 

151) het stokje van Agnes over, ze zitten al vol met ideeën. Het 

Floriantje zal wat minder vaak verschijnen. Dit heeft ook te maken 

met het feit dat er al veel informatie verstrekt wordt via de site. 

Margriet wil zich ook richten op zaken die voor kinderen en 

jongeren interessant zijn. Een leuk Floriantje maken we met z’n 

allen, dus jullie hulp is gewenst en welkom! floriantje@ons-genot.nl 

 
Composteermachine 

Hij is in gebruik genomen en we 

zijn er blij mee. Er is op deze manier 

aardig wat groenafval verwerkt wat 

we anders hadden moeten afvoeren. 

De voedingsstoffen blijven bij ons.  

 

mailto:floriantje@ons-genot.nl


Dieren op ons complex 

Al vroeg in het jaar waren de ooievaars druk doende met het 

bouwen van een nest. Ze vlogen af en aan met takjes. Nadat het 

nest klaar was zaten zij te broeden en wij in spanning, want 

hoeveel kuikens zouden er komen? Uiteindelijk verschenen er 3 

kuikentjes, dat was een goede leg voor een eerste nest. Helaas heeft 

geen van de kuikentjes het overleefd. We hopen de ooievaars 

volgend jaar weer te zien. 

Raya Dekkers (tuin 137) plaatste de foto hiernaast met de 

zwemmende ringslang op de fb-pagina. De foto van de specht is 

gemaakt door Harmke Bekkema. De schilpadden zijn net buiten 

ons terrein en ondanks dat ze niet inheems zijn, blijft het een feestje 

om ze te zien zonnebaden. De foto is gemaakt door André van den 

Akker (tuin 180). 

En een speciaal plekje voor ‘de vlieg van het jaar’, misschien 

kunnen we in 2021 een nog leukere vinden. Zoek je mee? 

 

 

 

Team Bouw 

Een korte opsomming van wat de 

mannen zoal gedaan hebben: 

• Nieuwe zuigkap geïnstalleerd 

• Beamer met scherm opgehangen 

• De put bij de aed had een lang-

durige lekkage, die is gerepareerd 

dit kostte veel moeite en heeft 

enkele dagen in beslag genomen. 

• Dak van Polderhuis lekte, dit stuk 

bleek verrot en is vervangen. 

• Bewateringssysteem bij de 

Paddenpoel aangeschaft en 

aangelegd, netjes ingegraven. 

• Bij meerdere huisjes geadviseerd 

bij (herstel-)werkzaamheden en 

hand- en spandiensten verleend. 

• De gasflessen verzorgd. 

• De aanhangwagens geregeld. 

• Helaas veel reparaties moeten 

uitvoeren aan machines. 

• En hakselen, hakselen, hakselen 

Ook dit jaar hebben zij weer goed 

voor ons gezorgd. Bedankt mannen! 

zeer. 

 

Vlieg van het jaar 

 

 

 



Facebookpagina 

Op de fb-pagina van onze 

vereniging komen steeds meer 

reacties. Sjaak de Wit (tuin 137) 

is de beheerder en oprichter 

trouwens. Het is een besloten 

pagina, die ondertussen al 79 

leden heeft, die hele verschil-

lende berichten plaatsen met 

leuke foto’s. Nog geen lid, meld 

je dan snel aan.  

De Gemeente op bezoek 

In oktober kregen we Marcel Bouw-

meester en Maik Schulz van de 

Gemeente en Krijn Griffioen van het 

AVVN op bezoek. Om weer eens te 

bij te praten hoe het ervoor staat, 

wat speelt en waar moet nog over 

gesproken worden?  

Er was de Gemeente bijvoorbeeld ter 

ore gekomen dat Ons Genot lukraak 

bomen kapt en die illegaal verkoopt, 

het doel van de vereniging zou zijn 

om het hele complex kaal te krijgen. 

Voor de duidelijkheid: dit is niet het 

doel van onze vereniging! 

We zijn gezamenlijk over het 

complex gelopen en hebben de 

bomen bekeken en overlegd over de 

te volgen aanpak binnen de grenzen 

van wat kan en mag van de 

Gemeente. De AVVN zal jaarlijks de 

bomen in de boomsingels bekijken 

en waar nodig onderhoud plegen en 

we moeten voor alle bomen een 

kapvergunning aanvragen.  

We hebben dit voor 4 bomen 

aangevraagd en zijn nog in 

afwachting van de toewijzing. 

Volgend jaar vragen we weer 4 

vergunningen aan, we bekijken dan 

welke bomen aan de beurt zijn. 

Activiteiten 2020 

Helaas waren er dit jaar veel 

minder activiteiten dan andere 

jaren. Gelukkig nog wel een paar 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

 

We waren met z’n allen en het 

was weer gezellig.  

Informatiemiddag 

Voor nieuwe aspirant-leden 

werd voor de 1ste keer een 

informatiemiddag georgani-

seerd. Een leuke manier om 

elkaar te leren kennen. 

Groenbeheerplan 

Hedwig de Gilde (teamleider 

Groen) nam ons tijdens deze 

middag mee in het 

groenbeheerplan. Er was veel 

ruimte om vragen te stellen. Er 

waren 2 andere tuinverenigin-

gen aanwezig. 

Picknicken in de Speeltuin 

 

Het was mooi weer, de hapjes 

waren lekker en bellen blazen is 

altijd een leuke bezigheid. 

 

De schouw 

In november hebben Harry, 

HenkF, Buch en Hedwig de 

schouw van de tuinen 

uitgevoerd. De focus lag dit 

jaar op de tuinafscheidingen en 

de verharding. 

Ondertussen hebben jullie 

allemaal de resultaten in je 

mailbox gevonden. Met dit jaar 

voor het eerst een cijfer. 

Veel tuinen waren prima in 

orde met hier en daar een 

aandachtspunt of een paar. 

Wat opviel is dat er bij 

meerdere tuinen niets gedaan is 

met de aandachtspunten van 

2019. Het is natuurlijk de 

bedoeling dat aandachtspunten 

aangepakt en opgelost worden. 

Een paar tuinen blijken in zeer 

slechte staat te zijn. Die 

scoorden een 4 of lager. Met 

deze tuinders worden 

gesprekken gepland.  

Heb je hulp nodig of heb je 

vragen over hoe je iets moet 

aanpakken, kom langs! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/276985602704948/?ref=share


Speurtocht 

 

De speurtocht liep over het linker 

gedeelte van het complex. Op 

tuin 13, van Anke Oerlemans, 

was een spannend pad tussen de 

bomen waar we dieren zochten.  

We zijn het ‘bruggetje’ tussen 

tuin 88 (Bob vd Akker) en tuin 67 

(Jeroen Witteman) overgestoken. 

Er is van alles te zien op ons 

complex en een ijsje eten was een 

prima afsluiting van de middag. 

Inkijk bij de bijen 

 

Thea Schlebusch (tuin 39) 

organiseerde deze middag 

waarbij je onze bijen van dichtbij 

kon bekijken. Op de foto staan 

Jelle en Mathilde van der Laan 

(tuin 66).  

 

Team Barmedewerkers 

Tijdens de Corona periode ontstond er wederom een vacature voor de 

coördinatie van de groep barmedewerkers en de algehele leiding over 

de Kantine. Bestuurlijke werkzaamheden zijn aan mij helaas niet meer 

besteed en na overleg met het bestuur is ervoor gekozen dat ik die taak 

toch op mij zou mogen nemen met eigen verantwoordelijkheden en in 

goed contact en overleg met het bestuur. We hebben met het team door 

de jaren al een behoorlijke ervaring opgebouwd en ik heb het volste 

vertrouwen dat we een verantwoorde invulling kunnen geven aan de 

hierbij behorende werkzaamheden.  

Ik vind het een uitdaging om de service van achter de bar zo goed 

mogelijk invulling te geven en streef daarbij bijvoorbeeld naar een 

uniforme wijze van bereiden en serveren van de producten. Wij 

hebben sinds midden 2020 de beschikking over de mogelijkheid om 

per pin te betalen hetgeen, na een periode van gewenning, ook voor de 

medewerkers en bezoekers van het Polderhuis erg prettig werken is.   

Het team kampt momenteel wel met leden die gaan vertrekken 

vanwege geplande verhuizing en uitval i.v.m. ziekte maar daar gaan 

we op termijn oplossingen voor zoeken, voorlopig eerst maar eens 

door die vervelende Coronatijd komen.  

We staan open voor suggesties en zien u t.z.t. graag terug in de kantine 

op de bekende tijden. En is het een keer slecht weer en de Luiken 

blijven gesloten, neem het ons dan niet kwalijk. Dit zal overigens nooit 

op zaterdag zijn! Daar staat echter tegenover dat als het een dag mooi 

weer is de kantine gewoon zomaar open kan zijn. Dus luiken open… 

Polderhuis open en bent u van harte welkom!  

En, oh ja! Als u in het polderhuis komt denk dan even aan uw 

schoeisel. Het gebeurt toch nog te vaak dat ongewild aarde naar 

binnen wordt gelopen en wie mag dat opruimen?? Denk aub aan de 

medewerkers. 

Namens het team Paul Oorthuijsen tuin 132 

 
Vlag(genier) 

Al jaren wappert er bij ons een Nederlandse 

vlag met wimpel. Nu wappert er ook een 

heuse ‘Ons Genot’- vlag. 

Rutger Lammers (tuin 92) onze Vlaggenier, 

weet alles van vlaggen, wij zijn er dus van 

verzekerd dat bij ons altijd de goeie vlag 

waait.  



 

De duiker(s) 

In februari is de eerste duiker 

geplaatst. De eendjes maakten er 

direct gebruik van. Dus niet 

alleen de tuinleden waren blij 

met deze gebeurtenis. 

 

In overleg met de AVVN zal, na 

een evaluatie, bepaald worden 

hoe en wanneer de andere dui-

kers aangepakt zullen worden. 

Tijdens de aanleg zaten we op 

een woensdagochtend zonder 

water, de waterleiding was 

helaas geraakt. We zaten dus 

zonder kopje koffie of thee.  

Henk Brienesse (tuin 71) was de 

reddende engel, hij bracht een 

jerrycan water mee. En dit 

verbeterde het humeur van de 

aanwezige vrijwilligs vrijwel 

direct. 

Website & nieuwsberichten 

De bouw van de website is gestaag doorgezet, elke keer komt er een stukje bij. Wat leuk is om te zien, zeker 

voor de bouwers van de site, is dat er elke dag op de site geklikt wordt. De indeling van de site werkt goed, 

er wordt nog doorlopend informatie toegevoegd. Over de verschillende teams staat bijv. nog niets vermeld. 

De berichten op de site worden goed gelezen. Samen met de nieuwsberichten Bestuur die je in jouw mailbox 

ontvangt, ben je snel op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen. We hebben veel complimenten gehad in 

2020 over hoe de communicatie verbeterd is en hoe dit gewaardeerd wordt door de leden. Dank jullie wel 

voor de complimenten, zoals altijd: had niet gehoeven maar we zijn er heel blij mee! 

 

Toegangsbord 

In mei werd het nieuwe bord 

bij de ingang geplaatst. 

Alle tuinparken konden zo’n 

bord krijgen, de informatie 

konden we zelf aanleveren 

maar de borden zijn uniform 

in afmeting en grofweg in de 

lay-out. 

Pictogrammen spreken 

meestal voor zich. De Appel 

en Peer leverden een hoop 

leuke reacties op. 

 Wat betekenen die appel en peer? 

Wat voor de een volstrekt duidelijk is, is dat niet voor een ander.  

verschillende uitleg, door leden, van het pictogram: 

• Verboden voor fruitbomen 

• Verbod op verkoop van fruit 

• Vanaf nu geen appels met peren vergelijken 

• De appel mag niet ver van de peer vallen 

• Verboden vruchten 

• Het is hier geen smulbos 

En het betekent: geen fruit plukken, van bomen of struiken, op de tuin 

van een ander. Die zijn niet van en voor jou!  

Helaas zijn er verschillende bomen helemaal leeg geplukt en dat is 

natuurlijk niet de bedoeling. 



 

De tuinwinkel 

‘De winkel is dicht’ ‘We mogen weer open’ ‘We gaan weer dicht’  

Dat was 2020 in drie korte zinnen samengevat.  

Maar gelukkig zijn we in 2021 weer open gegaan, al is het op het moment van schrijven alleen nog op 

afspraak. We hopen uiteraard dat we snel weer helemaal zonder beperkingen open mogen.  

Door de vele zaterdagen die we niet open waren hebben we minder omzet dan normaal gedraaid. Maar ook 

hebben we voor het eerst sinds jaren geen plantjesmarkt kunnen organiseren, erg jammer natuurlijk.  

Daarnaast zien we dat minder tuiniers de weg naar de winkel weten te vinden en hun spullen online of bij de 

grotere tuincentra aanschaffen. Dit betekent dat we als tuinwinkel team moeten gaan nadenken welke rol we 

voor de vereniging willen vervullen en wat dat betekent voor het assortiment; Moeten we het assortiment 

bijvoorbeeld juist vereenvoudigen, moeten we ons juist richten op een assortiment wat niet makkelijk bij 

andere tuincentra te krijgen is, of moeten we het assortiment juist uitbreiden?   

We zijn afgelopen jaar daarom al begonnen om de verkopen beter te gaan analyseren. We wilden graag 

weten wat er nu precies goed wordt verkocht en welke producten minder goed gaan. Om alvast een kleine 

tip van de sluier op te lichten, de top 3 van producten die de grootste omzet voor onze vereniging genereren 

is Tuinaarde (1), Gasflessen(2) en Tonkinstokken(3). En een leuk weetje, de hoogste nieuwe binnenkomer 

vinden we op plaats 6, onze ‘Ons Genot’-honing.  

Van de meststoffen die we verkopen worden er echter maar een paar heel goed verkocht en voor een groot 

deel van de meststoffen zijn slechts maar een paar fans op de tuin te vinden.  

Afgelopen jaar hebben we eindelijk een pinapparaat in de winkel gekregen. Waar mensen zonder cash 

vroeger zeiden ‘ik kom later wel terug’, wordt er nu daadwerkelijk tot een aankoop overgegaan. Velen van 

jullie hebben deze ontwikkeling toegejuicht, maar eerlijk is eerlijk, er waren ook genoeg tuinders die zich 

afvroegen waarom dat nou perse moest, ‘het ging toch ook goed toen de pin er niet was?’. Ook onder de 

winkelvrijwilligers was er in eerste instantie wel wat scepsis, maar uiteindelijk ziet iedereen dat de voordelen 

groter zijn dan de nadelen en willen we niet meer zonder.  

Het afgelopen jaar zijn er een aantal personele wisselingen geweest in de winkel, waar ik graag nog even de 

aandacht op vestig:  

- Jan Döst is gestopt als vrijwilliger. Jan is jarenlang vrijwilliger geweest bij de tuinwinkel en ik heb een aantal 

jaren met veel plezier - luisterend naar zijn grappen en (vaak fictieve      ) verhalen - met hem een duo mogen 

vormen. Jan, bedankt!  

- Henk Nass, jarenlang de pater familias en boegbeeld van de winkel, is definitief gestopt. Henk had altijd precies 

in zijn hoofd hoe het moest en we hebben veel van hem geleerd over het reilen en zeilen van de winkel. Henk, 

ontzettend bedankt wat je voor de winkel en dus voor Ons Genot hebt betekend! 

- Bob van den Akker, de zonnepanelenkoning en elektricien van Ons Genot, heeft het stokje van Henk Nass 

overgenomen om de winkel te leiden. Dat ging Bob zeer goed af en iedereen werkte met veel plezier samen 

met Bob. Uiteindelijk heeft Bob aangegeven toch niet door te willen gaan. Namens alle tuinwinkelvrijwilligers, 

Bob bedankt!  

Gelukkig kan ik melden dat er met veel enthousiasme is gereageerd op de oproep om vrijwilliger bij de 

tuinwinkel te worden en zodra de corona beperkingen zijn opgeheven gaan we een aantal van de nieuwe 

enthousiastelingen inwerken zodat we snel weer op volle sterkte zijn! 

We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen in de tuinwinkel.  

Gert-Jan Schoppert 

Tuin 135 


