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Jaarverslag 2021
Ook in 2021 heeft de Covid pandemie zijn 
weerslag gehad op de vereniging. Het hele 
jaar waren afstandsregels en beperkingen 
voor bijeenkomsten van kracht. Het jaar begon 
zelfs met een totale lockdown. Dat betekende 
geen Nieuwjaarsborrel, geen ALV in mei, geen 
lentefeest in juni, bestuursvergaderingen via 
zoom, kennismakingsgesprekken per tele-
foon. Gelukkig werd het in de zomer weer wat 
losser. Zo kon in september het nazomerfeest 
gevierd worden, en in november op de valreep 
van een nieuwe lockdown de Algemene Le-
denVergadering (ALV) gehouden worden.
Tuinwijck is ook dit jaar weer een toevluchts-
oord geweest voor leden en bezoekers. Tuin-
wijck heeft goed gefloreerd en de vereniging 
is financieel gezond. Tuinwijck staat gunstig 
in beeld bij de gemeente, wat alles te maken 
heeft met de manier waarop we samen en in-
dividueel ons park onderhouden. Tuinwijck is 
onderdeel van de Gemeentelijke Ecologische 
Hoofdstructuur (GES).

MUTATIES BESTUUR
Koen Jurgens heeft zijn taak als bestuurslid 
met taak bouw in mei 2021 neergelegd.

Henk Boldewijn is voor de ALV van mei 2021 
voorgedragen en benoemd als bestuurslid 
met taak bouw en de ALV heeft deze benoe-
ming via de alternatieve ALV bevestigd.

Wouter Hoffman heeft in juli 2021 zijn functie 
als bestuurslid met taak communicatie neer-

gelegd. De secretaris heeft het maken van de 
nieuwsbrief op zich genomen totdat er een 
nieuw bestuurslid communicatie is. 

Ans Huurdeman is in november voor een 
tweede termijn als voorzitter benoemd.

Frits Boersma is in november voor een der-
de en daarmee laatste termijn als penning-
meester benoemd.

COMMUNICATIE
De ledenadministratie is van Karin Weiss 
overgeheveld naar de secretaris.

Het bestuur heeft overleg gehad met ver-
schillende commissies, de beheerders van 
Tuinwijck, de beheerder van de groentetui-
nen, de ploegleiders, beheerders van bor-
ders, Paddenpoel en Vlindertuin.

In 2021 zijn in totaal 16 nieuwsbrieven uit-
gegaan. Eerst werd gebruik gemaakt van 
Mailchimp, maar omdat verschillende leden 
klaagden dat de nieuwsbrief niet ontvangen 
wordt, is in juli door de secretaris gekozen om 
de nieuwsbrief m.b.v. Word te versturen.

Er is een start gemaakt met een nieuwe web-
site. Peter Huizenga neemt de technische 
kant van de website op zich.
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FINANCIËN
In 2021 is de contributie hetzelfde gebleven.
Er zijn enkele kleine wijzigingen in de prijslijst.
De financiële situatie van Tuinwijck is gezond.

CONTACTEN
Vanwege de coronamaatregelen heeft het be-
stuur weinig contact gehad met de besturen 
van de tuinverenigingen Piccardthof en Stads-
park. 

Er zijn met Stadsbeheer van de Gemeente 
Groningen overleggen geweest over de bo-
men en ecologie.

Er is met de AVVN contact geweest over de 
invulling van de stippenkeuring.

Tuinvereniging Golden Raand uit Vinkhuizen is 
in november tijdens de Natuurwerkdag op be-
zoek geweest.

ACTIVITEITEN
De jaarlijkse nieuwjaarsborrel heeft in januari 
2021 vanwege coronamaatregelen geen door-
gang kunnen vinden.

In mei 2021 zijn de stukken voor de ALV ver-
stuurd, maar moest vanwege coronamaat-
regelen afgezegd en is naar november 2021 
verschoven. De leden hebben schriftelijk via 
e-mail of per post op de vragen van het be-
stuur gereageerd.

Het Lentefeest heeft in het voorjaar niet plaats 
kunnen vinden. 

In plaats van een Lentefeest is er een nazo-
merfeest in september 2021 geweest. Hoe 
wel het feest in afgeslankte vorm en met be-
perkingen heeft moeten plaatsvinden, is dit 
toch een heel geslaagde bijeenkomst.

De Snipperdag in oktober is weer een groot 
succes. Veel leden hebben gebruik ge-
maakt van de Snipperdag om flink op te rui-
men. Leden hebben per kuub betaald en dit 
is redelijk kostendekkend. Daarnaast is de 
mogelijkheid geboden om tuinafval dat niet 
versnipperd kan worden in een container te 
doen. De aanvangstijd is niet voor alle leden 
duidelijk geweest en daarom hebben enke-
le leden de container al voor aanvang van de 
Snipperdag gevuld. De container vervult een 
behoefte en in 2022 wordt naar alternatieven 
gekeken.

Op de Natuurwerkdag in november is sa-
men met de Zeisbrigade van Stichting Land-
schapsbeheer Groningen het grote veld in 
etappes gemaaid.

In november 2021 is samen met de leden 
besloten om wel een algemene ledenraad-
pleging fysiek te organiseren. Leden die de 
ALV niet fysiek hebben bijgewoond, hebben 
de gelegenheid gekregen om hun standpunt 
schriftelijk te verwoorden.

In november heeft er een wandeling van Ur-
ban Walk over Tuinwijck plaatsgevonden. 
Omdat het hardlopen vanwege coronamaat-
regelen niet heeft kunnen plaatsvinden, is 
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er een alternatief geboden door de organisa-
tie om onder andere een rondwandeling over 
Tuinwijck te maken. De deelnemers en organi-
satie waren enthousiast.

Jurgen van Tolie en Marius Kooij hebben Tuin-
wijckers geinterviewd voor podcast ‘De Groen-
tjes’ - een portret van een volkstuin. 

Peter Huizenga en Saskia van den Berg heb-
ben hun opleiding als natuurgids bij de IVN af-
gerond en hebben voor hun afstudeerproject 
een rondleiding over Tuinwijck gemaakt.

TUINTEAM EN ECOLOGIE
In februari is ‘t Groene Boekje uitgegaan met 
alle gegevens en nuttige informatie over het 
nieuwe tuinseizoen.

Ondanks corona zijn alle tuindiensten met in-
achtneming van de coronamaatregelen ge-
draaid.

Er is in oktober een sloot- en walcontrole ge-
daan. Leden die onvoldoende de sloot en wal
schoongemaakt hebben, hebben een oproep 
ontvangen.

De Werkgroep Ecologie Tuinwijck is in 2019 
begonnen om een beleidsnotitie voor Tuinwij-
ck te maken. Dit plan wordt gekoppeld aan het 
ecologisch beleid gedurende de pachtperio-
de van 10 jaar met ingang van 1 januari 2021. 
In samenhang hiermee zijn er nieuwe contac-
ten gelegd met verschillende partijen die Tuin-
wijck helpen met het verder inrichten van de 

gemeenschappelijke ruimtes volgens eco-
logische principes. De werkgroep heeft een 
voorstel voor een programma aan de ALV in 
november 2021 voorgelegd. De ALV heeft om 
een verdere onderbouwing gevraagd voor 
de ALV in mei 2022.

De Vlindertuin is met groot materieel hele-
maal op de schop geweest. Er is een opening 
gemaakt richting Klein Martijn, waardoor veel 
meer lichtinval in de Vlindertuin is. Er is nieu-
we beplanting aangebracht.

Doordat de Letterzetter zich in enkele bo-
men genesteld heeft en een mogelijk gevaar 
was, heeft er een noodkap van enkele bo-
men plaatsgevonden.

In het voorjaar van 2021 zijn 5 bomen gekapt 
vanwege aantasting door de letterzetter. Het 
betreft sparren op de percelen 79,80, 81 en 
119.  De bomen zijn gekapt door de vereni-
ging vanwege het gevaar van breken en de 
mogelijke verspreiding van de aantasting.

Er zijn 3 kapverzoeken gedaan door leden, 
daarvoor heeft de vereniging machtigingen 
aangevraagd bij de gemeente. De leden 
hebben toestemming gekregen een kapver-
gunning aan te vragen. Eén boom (perceel 
19) is daadwerkelijk gekapt.

Tijdens een flinke storm in het voorjaar zijn 
twee bomen op perceel 16 gevaarlijk gaan 
overhellen. De boominspecteur van de ge-
meente heeft ze als gevaarlijk beoordeeld. 
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Voor deze bomen is een noodkapvergunning 
aangevraagd. De bomen zijn nog dezelfde 
week gekapt.

We werken nu een aantal jaren samen met het 
door de gemeente vastgelegde bomenbeleid. 
Gaandeweg blijken er natuurlijk bomen of si-
tuaties te zijn die niet passen in de standaard-
procedure. Denk aan oude, fraaie, waardevolle 
bomen die we willen behouden of bomen die 
juist een gevaar kunnen opleveren. Het be-
stuur beraadt zich op een regeling voor deze 
bomen. De bedoeling is in 2022 te komen met 
een voorstel.

BOUWTEAM
Aan de oproep van de bouwcommissaris heb-
ben veel leden gehoor gegeven en zich aan-
gemeld voor het bouwteam.

De bouwregels zijn nader omschreven en door 
de ALV in november goedgekeurd.

HUISJES EN TUINEN
Bij de heg- en padcontrole is sinds 2019 meer 
aandacht gekomen voor bomen en struiken 
die in en op de heg groeien, zodanig dat ze de 
ligusterhaag verdringen. Dit heeft in 2021 tot 
een beter resultaat geleid.

In 2021 zijn 14 huisjes en tuinen van eigenaar 
gewisseld: de nummers 22, 30, 31, 45, 90, 97, 
102, 106, 110, 111, 127, 129, 133, 146.

Het bestuur heeft zich gebogen over de toe-
nemende klachten omtrent rookoverlast van 

meerdere leden en een enkele buurtbewo-
ner. Houtkachels zijn toegestaan op Tuinwijck 
en dat moet zo kunnen blijven. Mits we ver-
antwoord stoken en rekening houden met 
weersomstandigheden. In meerdere nieuws-
brieven is daarvoor aandacht gevraagd. We 
hanteren de voorschriften voor houtkachels 
zoals die in de gemeente Groningen gelden. 
In het nieuwe bouwreglement is daarover 
een passage opgenomen.

WATER BINNEN EN ROND TUINWIJCK
Naar aanleiding van de sterk wisselende wa-
terstanden op Tuinwijck in 2020 is er uitvoerig 
overleg geweest over hoe dat beter te con-
troleren. Hiervoor is zowel overleg met Ge-
meente als Waterschap geweest. De bouw 
van de Ringweg heeft invloed op de water-
stand. Tuinwijck heeft sindsdien meer invloed 
op de waterstand.

VERHUUR KANTINE
De kantine is in 2021 vanwege de corona-
maatregelen niet verhuurd.

GESCHILLEN
Artikel 9, lid 5, van de Statuten schrijft voor 
dat de geschillencommissie jaarlijks rapport 
uitbrengt aan de ALV. In 2020 is het niet nodig 
geweest om de geschillencommissie bij el-
kaar te roepen. Daarom kan volstaan worden 
met deze mededeling.

Mei 2022,
Het bestuur


