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DIJKZICHT, Op naar de TOEKOMST! Bijeenkomst 2 februari 2019 

Dijkzicht en de Toekomst 
Sinds begin 2017 is een aantal leden actief bezig met het agenderen van het onderwerp ‘de 
toekomst’; zowel met het versterken van de vereniging, het vergroten van de betrokkenheid van 
de leden als met de onderwerpen die spelen buiten ons park. We hebben bijeenkomsten 

georganiseerd voor/met leden die actiever willen worden om hen te informeren, met hen te 
praten over plannen en over hun mogelijke bijdrage daaraan.  
Inmiddels is er een goede samenwerking met het bestuur ontstaan en bepalen we samen welke 
activiteiten we in gang zetten. 

 

0. Opening bijeenkomst  
Welkom iedereen (80 mensen!). Vandaag willen we iedereen informeren over de resultaten van de 
enquête die eind 2018 uitgezet. We hebben veel reacties gekregen (180!) en daar zijn we 
natuurlijk blij mee. We hebben de enquête uitgezet om; 

• beter zicht te krijgen op onze leden (leeftijd, gebruik van de tuin, onderhoud van de tuin, 
deelname aan activiteiten, bijdragen aan de vereniging en meer) 

• te horen hoe leden denken over het vergroten van de betrokkenheid bij Dijkzicht en wat zij 

te bieden hebben vanaf 2020 
• te horen hoe leden over het vergroten van de openbaarheid, prioriteiten en suggesties 

Op die punten hebben we veel informatie gekregen, ons doel is bereikt. Tijd voor de volgende stap. 

Het programma:   

1. Irma en Annet presenteren de resultaten van de enquête  
2. Rens gaat in op het thema ‘de betrokkenheid bij de vereniging’ en vragen die we willen 

stellen aan de leden. 
3. Carel gaat verder in op het thema ‘openbaarheid van Dijkzicht’ met de vraag aan leden 

welke activiteiten volgens hen prioriteit moeten hebben. Iedereen krijgt drie stickers die 

achter die prioriteit geplakt kunnen worden. 
4. Afronding en vervolgacties 

1. Resultaten enquête  
Heel veel mensen hebben de enquête ingevuld; vooral digitaal, soms op papier. De meeste mensen 
hebben hun naam opgegeven, anderen hebben de enquête anoniem ingevuld.  
De respons heeft ons blij verrast en geeft goed zicht op wat de leden denken, vinden, willen en 
gaan doen. Een aantal reacties:  
- 35% heeft de tuin langer dan 20 jaar,  
- 50% heeft de tuin met een partner,  
- 62% is 60 jaar of ouder,  

- 48% kende Dijkzicht -voor het kopen van de tuin- via familie of vrienden,  
- 51% is tijdens het seizoen dagelijks aanwezig en 39% blijft dan vaak overnachten,  
- Natuurlijk tuinieren wordt heel belangrijk (45%) gevonden of belangrijk (49%). 
Zie de bijlage voor de presentatie van alle resultaten op hoofdlijnen. 

2. Betrokkenheid bij Dijkzicht 
De vele ingevulde enquête geven al blijk van de grote betrokkenheid. Een aantal resultaten: 

- 50% doet tuindienst op participeert in een commissie, 20% doet meerdere dingen 
- 22% komt altijd naar de (verplichte!) ledenvergadering, 33% nooit 
- 30 mensen willen zich meer inzetten voor losse activiteiten, 5 personen voor commissies 
- 70 mensen hebben concrete kwaliteiten benoemd die ze voor Dijkzicht willen inzetten 
- De betrokkenheid bij Dijkzicht kan vergroot worden door mensen persoonlijk te benaderen    
  (21%), een maandelijkse klussenlijst (63%), naast algemeen werk extra inzet vragen (42%). 
Voor meer informatie: zie de bijlage  

Wat valt ons nu op bij de gegevens? Allereerst dat er animo is voor extra inzet bij losse activiteiten 
en niet voor structurele bijdragen. We willen graag goed begrijpen waarom dat zo is en 

tegelijkertijd zien we ook dat dit niet alleen bij Dijkzicht speelt maar in de hele samenleving. We 
willen de leden daarom een aantal vragen voor leggen. Hieronder de vragen én de resultaten: 

1. Wat is de belangrijkste reden om je niet in te zetten voor structurele activiteiten? 
Reacties: gebrek aan informatie, twijfel over eigen kunnen. Aanvulling: fysieke beperkingen 
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2. Wie wil er meewerken aan ‘teksten over de commissies: doel, aantal mensen, de taken, de 

kwaliteiten, werkwijze, tijd’. Reacties: 4 mensen hebben zich gemeld bij Irma 
3. Is er een ‘veranderkundige’ aanwezig óf kennen jullie iemand die ons kan helpen bij de 

organisatieverandering die nodig is op Dijkzicht? Hoe kunnen we al die mensen die iets extra 
willen doen (flexibele inzet) goed benutten? Reacties: 2 mensen hebben zich gemeld bij Rens. 

4. 63% van de mensen geeft aan dat ze een maandelijkse klussenlijst een goed idee vinden. Wie 
wil ons helpen met het bedenken hoe we dat organiseren? Reacties: 3 aanmeldingen bij Erik. 

5. Op 23 juni organiseren de vier tuinparken een ‘Open Tuinendag’; wie wil meewerken aan de 

organisatie, een goed programma en de communicatie’? Reacties: 2 aanmeldingen. 

3. Openbaarheid Tuinpark Dijkzicht 
Over dit onderwerp is al veel gezegd; landelijke en lokale ontwikkelingen maken het noodzakelijk 
dat tuinparken kunnen aantonen wat hun meerwaarde is voor de omgeving. De bond van 
Volkstuinders heeft een visiedocument opgesteld met een aantal kaders, tuinparken kunnen daar  
-op hun eigen wijze- verder invulling aan geven.  

Voor Dijkzicht geldt dat we al heel doen en daarom ook hoog scoren. Maar ook voor ons geldt dat 
we onze meerwaarde beter gaan aantonen. De enquête heeft informatie opgeleverd over wat de 

tuinders belangrijk vinden en welke concrete activiteiten daarbij passen. Die resultaten zie je op de 
flappen aan de muur; per categorie (natuurlijk tuinieren, educatie, sociaal, sport/spel, semi-
commercieel) zijn de genoemde activiteiten opgenomen.  
Wat we nu gaan doen: iedereen krijgt drie stickers. Die stickers plak je bij de activiteiten die 
volgens jou ‘de beste pers oplevert voor Dijkzicht, haalbaar en betaalbaar is’. Op basis van de 
scores stellen we een actieplan vast voor 2019, 2020 en later. Resultaat: de prioriteiten 

Nr Stickers Activiteit Categorie Naam: AANVULLEN! 

1 19 Wandelroutes langs thematuinen Natuurlijk Tuinieren Wies L. 

2 12 Samenwerken met IVN, Hortus en .. 
voor NT, check www.eigenkrachtvoer.nl  

Natuurlijk Tuinieren Marga 

 12 Meer ochtenden voor kinderen 
basisschool 

Educatie Erna, Tamara, Johanneke, Louis 

 12 Meer activiteiten voor ouderen  Sociaal  Herma, Arienne, Reneé L., Wies L., 
Yvonne T. 

5 11 Stilteplekken (mens, dier) Natuurlijk Tuinieren Marja 

6 10 Tuin inrichten met moestuinbakken 
voor openbaar gebruik (omwonenden) 

Natuurlijk Tuinieren Bernadette, Marja 

 10 Clubhuis verhuren voor workshops, 
conferenties, huiswerkbegeleiding 

Semi-commercieel  

 10 Een tuin beschikbaar stellen als 
schooltuin 

Educatie  

9 9 Workshops voor tuinders en 
omwonenden 

Educatie Johanneke 

10 8 Een trimparcours door het park Sport/spel/recreatie Nel, Joop Schuurman 

11 7 Buurtfestival met kunst, muziek, 
theater 

Sociaal Hans Koenis, Louis, Katharina 

 

4. Afronding en vervolg 
We zullen op basis van de scores een voorstel doen voor het activiteitenplan ‘Dijkzicht meer 
Openbaar’ in 2019- 2021. We gaan de uitslagen van de enquête goed bestuderen en mensen 

persoonlijk benaderen voor een mogelijke bijdrage aan de vereniging.  
We gaan aan de slag met ‘de maandelijkse klussenlijst’, ‘beschrijving van commissies en bestuur’ 
én een ‘communicatiecommissie’. We nodigen de ‘communicatiemensen’ over 3-4 weken uit voor 
een bijeenkomst waarin tot een plan en een taakverdeling hopen te komen. 
Tot slot: iedereen dank voor de aanwezigheid en de bijdragen, extra dank aan de mensen achter 

de bar en de mensen die de enquête en de bijeenkomst voorbereid hebben. Tot de volgende keer! 
 
En ze kwamen! In groten getale… en ze waren nieuwsgierig, lazen alle flipovers, plakten stickers, schreven namen. Wat een energie kwam er vrij 
en wat hebben we veel leuke, aardige, betrokken tuinders die met elkaar de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan. Allemaal super bedankt!  
 

http://www.eigenkrachtvoer.nl/

