
Dijkzicht
Algemene Ledenvergadering 18 mei 2019

TIJD VOOR ACTIE



18 mei 2019
Organisatiestructuur Dijkzicht

Toelichting op een nieuw plaatje

Gezocht: trekkers (coordinatoren, mensen die een klus op pakken)

Gezocht: leden

Communicatiecommissie
Toelichting voorstel

Voortgang website

Werken met een maandelijkse klussenlijst
4 mensen pakken dit thema op met Erik, afspraak na vergadering



"

Dijkzicht en de toekomst, organisatieplaatje 2017

Tuincommissie

Bestuur

Bouwcommissie Kascontrole cie

EHBO Recreatie

Waterhuishouding
Waterleiding

Technische cie

Gasverkoop

Compostplaats
Tuintaxatie

Recreatie Jeugd

Vuilnis

Redactie clubblad

De “Krasse Knarren”
Gascontrole

Clubhuis cie
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Gezocht: Trekkers 
• Trekker Open Tuinendag 
• Trekker Educatie 
• Trekker Actieplan Dijkzicht Openbaar
• en ….?

Gezocht: Leden voor commissies
• Kascontrole
• Tuincommissie
• Bestuur



Open Tuinendag – 23 juni van 12.00 – 16.00

• ‘Trekker zijn’ voor Open Tuinendag (= 1 x per jaar)
• Informatie opvragen bij tuincie – er was een draaiboek
• Overleg met de andere tuinparken – programma + communicatie
• Programma opstellen, flyer maken, route, banner, vlaggen
• Overleg op Dijkzicht: de radio, kantine, de rommelmarkt, recreatie, ..

• Vragen aan de leden:
• Wie wil tuin opstellen?
• Wie wil meewerken op 23 juni? 

• Meld je na de vergadering bij Annet

TIJDSINVESTERING = 16 uur (inclusief evaluatie en verbeteracties)



Trekker Educatie:
Opzetten jaarprogramma met activiteiten 

• Voor volwassenen: workshops, lezingen, wandeltochten, ...

• Voor kinderen: workshops, speurtochten 

Inclusief communicatie en organisatie 

IN SAMENWERKING met Tuincommissie-Natuurlijk Tuinieren

Trekker Actieplan Dijkzicht Openbaar
Uitwerken meerjarenplan: uitwerken van 2/3 voorstellen per jaar
We hebben een overzicht van concrete ideeën, tijd voor actie

IN SAMENWERKING met Bestuur en Trekkers toekomst



Gezocht: Leden voor commissies

Kascontrole

• Kasboek controleren 2-3 x per jaar = 3 uur

• Inventariseren voorraad clubhuis = 2 uur

• + boeken afsluiten 1 x per jaar = 2 uur

Tuincommissie

• 8 x per jaar ploeg leiden = 24 uur

• maandelijks werkoverleg = 30 uur

• Bijdragen keurmerk Natuurlijk Tuinieren = veel, variabel & leuk!

Bestuur
• …



COMMUNICATIE-
COMMISSIE 

Trekkers: Irma, Tineke en Carel
in samenwerking met 
Teksten schrijven en redactie = Noeke
Teksten vormgeven en plaatsen website: Myra
Techniek onderhoud website = Giorgio, Joel
Digitale Nieuwsbrief = Kamiel, Annet en Myra
Dijkzichtnieuws = Irma en Carolien
Brochures = Jorien én Kamiel en Myra
Teksten vormgeven voor de borden = Bert de Boer
Teksten voor de buurtkrantjes = Johanneke v. K. en Frieda en 
Carel
Rondleidingen voor NT en gemeente = Frieda, Noor,  Nico
Inspreken bij gemeente= Rens, Carel en ?

BESTUUR
Irma

Binnenwereld
Tineke

Buitenwereld
Carel

Doelgroep
Leden

Doelgroep
Potentiele leden, 
tuinparken, bond, AVVN, 
omwonenden, gemeentes, 
projecten

Onderwerpen (opbouw van de website) + eigenaren die input leveren
Dijkzicht: NT, thematuinen (Jorien)  kerngetallen, plattegrond (Tineke)
Organisatie: bestuur, commissies, vacatures, reglementen, faciliteiten 
(Tineke)
Actueel: recreatie (Ingrid), educatie (?), open tuin (Annet)
Tuindienst: rooster, vrijwilligersdagen, jaarplan (Jorien)
Tuin op Dijkzicht: lid vereniging, procedure, te koop (Ingrid- Tineke)
Tuinverkoop: procedure (Ingrid – Tineke)
Contact: adres, inschrijven, contactformulier (Tineke)

Onderwerpen
Actueel: toekomst, activiteiten, nieuws (Carel en Marie-Lies)

Rol leden communicatie cie
• Aandachtspunt voor specifiek aandachtsgebied en onderhouden van relevante 

contacten
• Ontwikkelingen volgen, zorgen voor communicatie met wie en hoe
• Deelnemen aan overleg communicatie commissie

Rood =  nog bespreken



Link naar de website

https://ition.eu/dijkzicht/

https://ition.eu/dijkzicht/


WERKEN MET EEN MAANDELIJKSE KLUSSENLIJST

UITKOMSTEN ENQUÊTE DECEMBER 2018

Mensen willen zich meer inzetten voor Dijkzicht

Sommige mensen willen dat doen op flexibele basis

Veel mensen vonden een klussenlijst een geweldig plan (63%)

Aan de slag met Erik – afspraak na de vergadering
4 mensen willen meewerken aan de uitwerking van dit idee:

Rene, Marie-Lies, Herma, Hannes


