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Doe je met ons mee? 

 

ALGEMEEN WERK 

 Laten we maar direct met de deur in huis vallen: de opkomst voor het Algemeen Werk laat ernstig te 

wensen over. Wij signaleren dat er nogal wat tuinders niet zijn komen opdagen voor Algemeen Werk. Veel van 

hen hebben zelfs niet de moeite genomen zich af te melden. Dit is echt een probleem, omdat we de inzet van 

álle leden van de vereniging nodig hebben voor het uitvoerige onderhoud van Bickershof. Daarnaast is het 

bijzonder vervelend, omdat we ons hadden voorgenomen het pressiemiddel van boetes niet meer te gebruiken. 

Maar helaas ontkomen we er niet aan. We hebben regelmatig aangegeven – via nieuwsbrieven per mail en 

meldingsborden – hoe de leden zich af kunnen melden.  

Voor degenen die coronaklachten hebben of anderszins ziek of verhinderd zijn, graag uiterlijk 24 uur voor 

aanvang afmelden via de mail: algemeenwerk18@ziggo.nl  zodat we weten welke klussen we in kunnen 

plannen. 

Ook zijn er ruimschoots voldoende mogelijkheden geweest om het Algemeen Werk op een ander tijdstip in te 

halen, of om in de plaats daarvan ander werk te doen. Helaas heeft ook daar niet iedereen gehoor aan gegeven.  

Algemeen werk is verplicht voor ieder lid. Echter als alternatief voor Algemeen werk kunt u zich ook 

inzetten in een van onze commissies. Van bestuur tot winkel, van klusgroep tot evenementencommissie, 

kantine, bouwcommissie, schilderploeg etc. Meld u aan via de secretaris secbickershof@gmail.com  

Nog altijd hebben we te weinig mensen voor diverse hand- en spanklussen. Zoals schilderwerk kantine, 

werkschuur, het publicatiebord wat nu los staat bij de kantine. Vanaf volgend jaar hebben we een webmaster 

nodig voor onze website en zijn we dringend op zoek naar een secretaris en algemeen lid voor het bestuur van 

Bickershof.  

Gelukkig zijn er tuinders die zich wél graag inzetten om niet alleen hun eigen tuin, maar ook het complex mooi 

en schoon te houden. Zij doen ongevraagd veel extra werk en daarvoor willen wij hen als bestuur ook enorm 

bedanken. De wachtlijst voor ons prachtige tuincomplex is niet voor niets zo lang geworden. ���� 

Toch lijkt erop dat veel andere tuinders niet goed begrijpen wat het betekent om lid te zijn van een 

vereniging. Het woord zegt al genoeg; wij ver-enigen ons met elkaar. Dat betekent dat iedereen die lid is, 



samenwerkt binnen de vereniging. Heb je het te druk, ben je alleen, werkt het weer niet mee? Dat is dan erg 

jammer, maar misschien wordt het dan tijd om jouw lidmaatschap op te zeggen. Wie niet kan of wil 

samenwerken binnen de vereniging, doet er wellicht goed aan voor iets anders te kiezen, waar geen bescheiden 

werkbijdrage wordt verwacht. Misschien is voor die mensen een plekje op een camping beter geschikt. Ondanks 

ons voornemen deze vereniging op een positieve manier te besturen, voelen we ons inmiddels gedwongen om 

onpopulaire maatregelen te nemen. We hadden het liever anders gezien, maar leden die dit jaar geen gehoor 

hebben gegeven aan Algemeen Werk kunnen een boete verwachten. Dat geldt niet alleen voor dit jaar, maar 

vanaf nu gaan we dit verzuim ieder jaar streng aanpakken. Als zelfs de boetes niet helpen, kunnen we op termijn 

niet meer om ernstiger maatregelen heen. Dit willen we niet, maar we zullen het niet langer meer uit de weg 

gaan. Er is namelijk een enorme wachtlijst met mensen die staan te popelen om lid te worden van onze 

vereniging en die wél begrijpen wat dat betekent.  

Tuincontroles 

Over het algemeen zien de tuinen er verzorgd uit. Er zijn gelukkig maar weinig verwaarloosde tuinen. 

De diversiteit is groot en we hebben allemaal onze eigen smaak en creatie. Voor de tuinen die iets meer 

aandacht nodig hadden, heeft Loes, onze tuincoach, met de betreffende tuinder een gesprek gevoerd. Liefst op 

de tuin zelf, maar anders telefonisch. Dit heeft geholpen. De meeste tuinen kregen alsnog de verzorging die ze 

nodig hadden. Helaas heeft Loes niet alle tuinders kunnen bereiken en sommige gesprekken hebben niet tot 

verbetering geleid. Ook hiervoor geldt dat het bestuur zich strenger zal gaan opstellen. Wanneer er gedurende 

een lange periode geen verbetering te zien is bij een verwaarloosde tuin, zullen we maatregelen nemen. Dat kan 

in het uiterste geval betekenen dat het lidmaatschap wordt opgezegd om iemand op de lange wachtlijst de kans 

te geven er wél iets moois van te maken. Uiteraard doen we er als bestuur alles aan om het niet zover te laten 

komen. Maar mocht dat niet baten, dan zal een opzegging zeker niet als een verrassing komen. 

Gebruik de singels niet als dumpplek. Let niet alleen op jouw eigen tuin, maar ook op de omgeving. We zien 

takken, pallets en ander vuil rondslingeren. Laten we zelf nadenken, kijken, luisteren en voelen. Praat met elkaar, 

geef elkaar de ruimte en zeg wat er op je hart ligt. Probeer dat te doen zonder emotie, maar met wederzijds 

respect. Zo worden we allemaal blijer en wordt onze tuin nog mooier! 

 

We hebben een schitterend tuincomplex en we zijn daar trots op. We hopen van harte dat jij dat ook bent. Als  

bestuur hebben we beperkte mogelijkheden om ons complex tot een klein paradijsje te maken. Daar hebben wij 

jou als tuinder hard voor nodig. Het succes van een vereniging is afhankelijk van de leden. Wij doen als bestuur 

onze stinkende best en hebben daar veel tijd en aandacht voor over. Daar hebben we veel plezier in en we blijven 

dat vol enthousiasme doen, omdat onze tuinen en die van het hele complex ons na aan het hart liggen. Het enige 

dat wij kunnen doen is aan jou vragen:  

Doe je met ons mee?  
 

 

 
 

Bestuur Bickershof 


