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1. Opening
Sonja Vetter, die deze bijeenkomst voorzit, opent de vergadering, stelt zich
en de overige bestuursleden van de vereniging in oprichting voor.
Vanwege de vele nieuwe gezichten wordt nog eens kort de historie,
achtergrond van het initiatief en de huidige stand van zaken van onze
vereniging uiteengezet:


Op 1 april 2017 gaat onze Jan de Tuinman met pensioen en wordt niet
vervangen. De gemeente (bestuursorgaan Oost) zal vanuit een andere
begrotingssystematiek, centraal afgevaardigd, moeten bezuinigen op haar
groenvoorziening. Wat dit concreet betekent is nu nog niet duidelijk: wel is
duidelijk dat Jan niet vervangen wordt. De vrees bestaat dat de gemeente
de tuin low profile zal laten gaan onderhouden/inrichten.



Huidige stand van zaken is dat er concept statuten is opgesteld en er een
voorstel ligt voor de verdere aanpak, in deze vergadering te bespreken en
goed te keuren. Er is al contact geweest met de gemeente (in de persoon
van Broer Soolsma – omgevingsmanager) die ons als
gesprekspartner/lokale belangclub erkent.

2. Vaststelling notulen 15 februari 2016
Chris Barendse merkt t.a.v. laatste alinea van agendapunt 1 (blz. 1) op dat
hij nog wel met zijn baas Tim Blokker af moet stemmen over de tijd die hij
mag inzetten voor tuinwerkzaamheden t.b.v. de Tuin van Darwin.
Verslag zal daarop aan gepast worden.
Verslag wordt zonder verdere opmerkingen onder dankzegging aan de
notulist goedgekeurd.
3. Vaststelling van de statuten
Bij de volgende artikelen worden opmerkingen gemaakt:
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artikel 1, lid 2: gevraagd wordt of hier dus ook het rosarium, grenzend aan
de Hugo de Vrieslaan, tot het werkgebied van de Vereniging hoort. Dit
wordt door het bestuur bevestigd.



artikel 2, lid 3: gevraagd wordt de frase “ingestelde uitren-gebied” te
wijzigen in “aangewezen los loopgebied”.



artikel 2, ad lid c. en d.: gevraagd wordt de beheerders alsmede de
instanties waaraan geadviseerd wordt, expliciet te noemen n.l. de
gemeente/stadsdeel.



artikel 10, lid 20: gevraagd wordt de zinsnede “per jaar” achterwege te
laten, het zou te beperkend zijn. Het verweer van het bestuur is dat het
hier gaat om een uitgavepost buiten de begroting. Bestuur stelt voor om
dit met de notaris af te stemmen.



artikel 12, lid 2: gevraagd wordt “de begroting” als apart orde-punt van de
jaarvergadering te vermelden en wel na orde-punt c.

De aanwezigen stemmen in met de gevraagde wijzigingen.
4. Voorstel aanpak van onze activiteiten
Sonja zet kort het voorstel uiteen: er wordt een commissie “Tuin en
subsidies” benoemd die komende tijd (om nog dit jaar voor subsidies in
aanmerking te kunnen komen is een zekere voortvarendheid gewenst: aug.
2016 moeten aanvragen zijn ingediend) een plan van aanpak gaan uitwerken
op basis van de volgende opdracht en kaders:


Ontwikkel een visie over onze tuin en baseer daarop een plan van aanpak
van inrichting en beheer van de tuin met een tijdshorizon van 3 jaar.



Kaders die aan deze opdracht worden mee gegeven zijn:


financiële haalbaarheid



uitvoerbaarheid.



behoud/versterking van ecologisch karakter



buurttuin karakter.

Bij de bespreking van dit voorstel komen er andere, aanvullende ideeën, naar
voren die mede input/trigger zijn voor het werk van de commissie en het
bestuur:


belangrijke (maar niet enige) bron van financiële middelen zal de
gemeentebegroting zijn. Inzicht krijgen in wat de gemeente gereserveerd
heeft voor komende jaren en de uitputting van lopend jaar is dringend
(N.b. het bestuur was al lang van plan daarover met de gemeente in
gesprek te gaan: ziekte en onduidelijkheid over vervanging heeft dit
vertraagd).
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onderzoek de mogelijkheid van inzet van stages plaatsen van het
Wellandcollege.



kijk naar andere initiatieven in onze buurt: wellicht kunnen we daar wat
van leren (zoals Afrikaner plein, Harmoniehof).



probeer zoveel als mogelijk gebruik te maken van de kennis en ervaring
van onze Jan de Tuinman:


welke planten staan en hoe is dat georganiseerd.



kan hij bijdragen bij de overdracht van de tuin (inwerken, advies).

 is eenmaal een visie ontwikkeld dan kan onderzocht worden in hoeverre
de gemeente en de door haar gekozen of te kiezen groenaannemer daarin
een (deel)rol kunnen vervullen.
 Vaag op de achtergrond borrelen al decennia plannen omtrent de Gooise
weg. Onlangs is door de gemeente in het kader van de verdichting daar weer
ruchtbaarheid aangegeven. Hou deze plannen in de gaten.
5. Samenstelling van commissie “Tuin en Subsidies”
Het bestuur is van mening dat er, om een efficiënte en effectieve commissie
“Tuin en subsidies” te krijgen, er mensen met wat verschillende profiel
daarvan deel uit zouden moeten maken:


evident is natuurlijk kennis van tuininrichting en-beheer.



maar ook diversiteit in leeftijd (ouderen willen wat anders dan jongeren)
etc..



tevens zal een bestuurslid lid zijn vanwege communicatie/informatie.

Het bestuur denkt in eerste instantie aan een inzet van zo’n 2 uur per week.
Commissie moet niet veel groter zijn dan 6 personen.
Het bestuur is er niet voor ter plekke, door de hand op steken, de
bovengenoemde commissie samen te stellen. Er zal een enquêteformulier
rondgestuurd worden waarin onze (vooralsnog) aspirant-leden o.a. kunnen
aangeven welke activiteiten zij voor onze vereniging nu of in de toekomst
willen ontplooien. Daarbij hoort natuurlijk mogelijke deelname aan de
commissie maar er zijn ook andere activiteiten die nu of later uitgevoerd
moeten gaan worden. Denk aan de uitwerking en realisatie van onze
communicatiestrategie (zie ook hieronder) of concrete hulp bij het
tuinonderhoud etc..
Aanpak werd goedgekeurd.

Om toch even de interesse te polsen werd gevraagd, door hand op te steken,
of mensen belangstelling hebben om aan de commissie deel te nemen. Helaas
was daar niemand toe bereid of wou zich daarvoor uitspreken.
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6. Communicatie
De volgende media hebben we al aangeschreven:
- de lokale bladen (oost-online, De brug en echo); Dwars zal nog
aangeschreven worden. De eerste inzet van de berichtgeving is om
mensen (weer) bekend te maken met de bijzondere tuin die we in het
Darwinplantsoen hebben.
Deze media zullen we ook in de toekomst gebruiken om nieuws omtrent
de ontwikkelingen rondom het Darwinplantsoen / tuin voor een breder
voetlicht te brengen.
We willen ook “moderne media” inzetten (en/en):
- Facebook (vooral voor interactief snel overleg)
- email (periodieke refreshs, grotere stukken)
- internet (algemene info, misschien met een afgeschermd deel).

Elk medium heeft zijn voor- en nadelen. Dus goede toepassing is
belangrijk.
- concreet zal Liesbeth Zikkenheimer voor de hosting en aanvraag van de
internet domeinnaam gaan zorgen. Sonja mailt Liesbeth nog de juiste
naam.
- Ik zal kijken of ik een website in elkaar kan knutselen met een app op
www.wix.com. Maar misschien komen er uit de enquête mensen naar
voren die een website kunnen ontwerpen en beheren.

Enige opmerkingen/adviezen t.a.v. de communicatie:
- opgemerkt wordt dat in de huidige communicatie (flyer) er geen
verwijzing is naar een website. Een terechte opmerking: het is gewoon
belangrijk dat mensen je kunnen googelen. Helaas hadden we op dat
moment nog geen website.
- een fysiek plaatje bij de tuin met onze website zou mensen ook kunnen
betrekken of attenderen op ons initiatief.


we zouden ook een enkele keer op de pure markt (elke laatste zondag van
de maand in het Frankendael park) kunnen gaan staan flyeren.



Een aparte pr./communicatie commissie lijkt gewenst.

7. Rondvraag
- Sonja vraagt nogmaals of iedereen in kan stemmen met een (minimale)
contributie van 10,00 per jaar voor lidmaatschap van de Vereniging.
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Lidmaatschap is overigens hoofdelijk, zoals in de statuten vermeld.
Iedereen is akkoord.


er wordt aangedrongen om een duidelijk communicatie plan te
ontwikkelen om meer leden te werven. Een eerste “spontane” actie is
dat iedereen zijn buren vraagt om lid te worden. Gaan we dus doen.



Verzocht wordt om het artikel in het digitale blad “oost-online” als pdf
toe te sturen.



Opgemerkt wordt dat ook mensen uit Betondorp ons plantsoen
bezoeken en dus betrokken moeten worden in onze communicatie.
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