Gezamenlijkheid
Eerste ronde
Lid zijn van de vereniging is in eerste instantie: het hebben van een eigen tuin.
Dit is een persoonlijke hobby en het is niet verplicht om je heel actief op te stellen naar
dingen samendoen.
Wel is er een verplichting tot gezamenlijkheid:
 Drie werkbeurten per jaar op de Lijndraaier
o Bijentuin
 Taakgroepen Berkhouterweg.
o Waaronder de burenhulp
Verder worden er al gezamenlijke dingen georganiseerd:
 Feesten
 Plantenruilbeurs
 Gezamenlijk inkopen van zaden
 Cursussen
o Wijncursus
o Gereedschapsonderhoud
 Tentoonstelling
o Groenten
o Creativiteit.
 Nieuwe leden borrel
 Coördinatorenlucnch
Wat meer zou kunnen
 Plantenruilbeurs op de Lijndraaier
 Koken met eigen groentes. Andere culturen.
 Buurtschappen op de Berkhouterweg met eigen keuze en verantwoordelijkheid.
 Tuinuitgifte niet alleen zakelijk maar een ‘welkom bij de vereniging’
o Cursus voor beginners
Tweede ronde
Wat zijn de onderwerpen waar we meer mee willen
Buurtschappen Berkhout
 Onderhoud paden, heggen en wallekant.
 Eigen feesten
 Gezamenlijk eco-toilet
 Gezamenlijk gebruik van materialen zoals bijv. Kruiwagens.
 Burenhulp.
 Samen lunchen.

Nieuwe leden
De tuinuitgifte is de poort naar de vereniging voor nieuwe leden. Hiervoor kan een
taakgroep voor gevormd worden:
 Cursus nieuwe tuinder
 Tuincoach
o Terecht kunnen voor advies
o Hoe start je een tuin.
 Wegwijs maken in de vereniging:
o Gebruik gezamenlijk materiaal
o Meedoen in een Taakgroep
 Nieuweledenborrel
 Oud- en Ex-leden inzetten.
 Prijs beste nieuwe tuinder.
Derde ronde
Waar gaan we mee aan de slag?
Communicatie:
 Mededelingenborden beter gebruiken, nieuwsbrief in de kantine, Highlights in de
borden.
 Website, wat kan beter. Enquête onder de leden.
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Buurtschappen:
 Twee pilotbuurtgroepen
o Berkhout 1
o Nog een buurtschap waar al flink wat verbinding is.
 Plan van aanpak, in samenwerking met betreffende leden.
 Het bestuur faciliteert de buurtschappen:
o Gezamenlijke watervoorziening
o Schuurtje voor gezamenlijk materiaal.
Nieuwe leden
 Taakgroep die nieuwe leden welkom heet en wegwijs maakt rond bovengenoemde
onderwerpen.
 Pool van coaches. Elk buurtschap een eigen coach?
 Boekje met alle informatie voor nieuwe leden
 Persoonlijk aanspreken en betrekken.

