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Dinsdag 15 juni 2021
Open brief van de penningmeester
naar aanleiding van de ALV-stemuitslagen
Beste tuinders,
De hoge opkomst met 91 ingeleverde stembiljetten, van de onlangs gehouden Voorjaars Algemene
Ledenvergadering van De Vijf Slagen stemde hoopvol. De leden hebben met 65 stemmen voor en 19
stemmen tegen hun vertrouwen uitgesproken in het bestuur. Daar was ik erg blij mee.
Laatste woord
Minder blij was ik met het feit dat onze secretaris niet was herkozen. Het scheelde slechts vijf stemmen.
Wat ik in de wandelgangen, of beter gezegd: op de tuinpaden hoor, is dat er vaak persoonlijke redenen
zijn geweest die tot een “Nee-stem” hebben geleid. Uiteindelijk heb ik daar vrede mee. Dat hoort nou
eenmaal bij verkiezingen. De leden hebben het laatste woord.
Onthoofd
Wat naar mijn mening echter niet hoort is een ‘onthoofd’ bestuur. Een bestuur hoort naast een
penningmeester, een secretaris én een voorzitter te hebben. Een voorzitter hadden we al niet en nu is er
ook geen secretaris.
Interim voorzitter
De afgelopen tijd heb ik mij naast penningmeester ook opgeworpen als “interim-voorzitter.”
Bijvoorbeeld tijdens de onderhandelingen als het ging om de onzalige plannen van de gemeente van
tafel te krijgen.
Ik was hiervoor bij de bestuursvergaderingen met de Bond en andere parken en heb gepleit voor een
aparte behandeling van nutstuinen. Samen met mijn medebestuursleden hebben wij het toekomstplan
voor de Vijf Slagen geschreven. Met de onafhankelijke nutstuinen had ik regelmatig contact om de
huurverhoging van tafel te krijgen. Onze secretaris Vasanti, was nooit te beroerd om de overige
‘voorzitterstaken’ op zich te nemen. Dat deed ze vol overgave, naast alle andere werkzaamheden die ze
voor De Vijf Slagen deed.
Oproepen
Als onervaren bestuur waren wij ons ervan bewust dat dit geen ideale situatie was. We hebben
meerdere keren oproepen geplaatst in nieuwsbrieven voor nieuwe bestuursleden. Daarnaast hebben we
tuinders persoonlijk benaderd om ons als bestuurslid te helpen. Helaas heeft dit niet mogen baten.
Hernieuwd bestuur
Gelukkig hebben we nu een tweede kans. Er is nu een periode aangebroken om het bestuur aan te vullen
met enthousiaste leden die De Vijf Slagen verder willen helpen. We kunnen een hernieuwd bestuur
opnieuw vormgeven. Hierbij kan de focus liggen op het realiseren van mooie plannen, gebaseerd op de
uitslagen van de enquete of kiezen voor een bestuur die zich alleen met de kerntaken bezighoudt.
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Onaanvaardbaar
Zelf heb ik een duidelijke keuze gemaakt: Ik wil me graag inzetten voor de Vijf Slagen binnen een
hernieuwd bestuur. Ik heb echter óók besloten dat ik een bestuur zonder secretaris en zonder
voorzitter onaanvaardbaar vind.
Gaten vullen
In dat scenario zijn wij als vereniging kennelijk niet in staat om “onszelf” te besturen. Een situatie,
zonder secretaris en voorzitter legt een enorme verantwoordelijkheid op de drie overgebleven
bestuursleden: Edith Soemidihardjo, Huibert Kloet en ondergetekende. In plaats van een gezonde
verdeling van bestuurstaken, waarbij er voldoende tijd overblijft om te genieten van het complex en
vooral je eigen tuin, ben je voortdurend bezig de “gaten” te vullen die de lege bestuursposten
achterlaten.
Door mijn fulltime baan heb ik onvoldoende vrije tijd om dit soort gaten te vullen. Ik heb daarom
besloten dat ik bedank voor bestuursverantwoordelijkheid indien er na de komende ALV geen bestuur
gevormd kan worden mét een secretaris én een voorzitter.
Met vriendelijke groet,
Jeroen de Ruijter

