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Wat wij als mensen in een jaar kunnen bereiken. 

Op 4 februari kwamen Patricia Douglas, Hans Schaeffer, Ben van Veen, Floor van Grouw en Andries 
Bruinsma bijeen om te bespreken of er een mogelijkheid zou zijn 2 initiatieven met elkaar te verbinden. 
Enerzijds de wens om te tuinieren in een nieuw aan te leggen volkstuin in het Weusthagpark, anderzijds 
een gezamenlijk doel groente te telen voor de voedselbank uit te kunnen voeren. Dit gesprek verliep zo 
positief dat besloten werd door te gaan. Daarna gingen de ontwikkelingen snel. 
Op 24 maart werd afgesproken dat André Wonink, Patricia Douglas en Monika de Vos het 
oprichtingsbestuur van een vereniging zouden vormen. 

Een drukke tijd brak aan. Statuten moesten worden geschreven en aan de aspirant-leden worden 
voorgelegd, de slingerbeurs werd bezocht om te kijken of de vereniging in oprichting hulp kon krijgen. 
Dat dit aardig gelukt is blijkt uit de belangenloze medewerking van notaris Suwijn bij het opstellen van de
statuten. De officiële oprichting van de Biologische Moestuinvereniging Hengelo werd een feit op 10 april 
met het passeren van de akte. 

Op 6 augustus heeft Monika de Vos aangegeven het voorzitterschap van de vereniging te beëindigen. De 
functie voorzitter is vacant, de taken worden uitgevoerd door de secretaris en de penningmeester met 
ondersteuning van enkele leden.

Na de officiële oprichting van de vereniging werden meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente hoe 
het moestuincomplex op het Weusthag ingericht kon worden naar de wensen van de vereniging. Niet 
alles werd gerealiseerd, maar wij kunnen tevreden terug kijken op het resultaat.

Intussen werd gewerkt aan het opstellen van een reglement dat werd voorgelegd aan de leden in de 
eerste echte ledenvergadering op 30 september. Ook de resultaten van de onderhandelingen over de 
inrichting van het complex werden voorgelegd aan de leden. Zowel de inrichting van de moestuin als het 
reglement konden goedkeuring krijgen. Waarna de aanleg van de moestuin kon beginnen. 

Ondertussen zijn contacten gelegd met meerdere organisaties en personen die van belang kunnen zijn 
voor de vereniging. 

De leden zijn via de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de voorgang van de werkzaamheden en 
andere onderwerpen die van belang waren op dat moment. Er zijn 4 nieuwsbrieven uitgegeven in 2014 - 
een goed middel om de leden op de hoogte te houden van de vorderingen of ander nieuws. Daarnaast 
heeft de vereniging een website en wordt gecommuniceerd via Facebook.

We wisten dat de grond niet de beste grond was voor de moestuin - met name het humusgehalte is laag. 
We hebben daarom met Twence afgesproken dat er gratis compost geleverd kan worden. Het transport 
neemt Twente Milieu op zich. De compost wordt eind februari begin maart 2015 gebracht.

Als sluitstuk van jaar 2014 heeft het bestuur een overeenkomst gesloten met de gemeente over het 
gebruik van het complex Weusthag, waarna de overdracht per 1 januari 2015 kon plaatsvinden. 

Het ledental van vereniging is in de loop van het jaar gegroeid tot 24, waarvan 19 leden hebben 
aangegeven een individueel kavel te willen huren. Op 20 december zijn de kavels uitgemeten en al voor 
een deel uitgegeven. Tevens is voor elk lid een sleutel van de toegangspoorten beschikbaar.
 
Het bestuur wenst  iedereen in 2015 een goed tuinjaar toe. 
                                                                                             Secretaris A. Wonink 13-01-201
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