Jaarverslag 2018
Dit document bevat het verslag van activiteiten in het afgelopen jaar, alsmede een beschrijving van
sociale feiten. De financiële verslaglegging van het jaar 2018 door de penningmeester is een separaat
document. Beide documenten samen vormen het complete jaarverslag 2018 van St. Rietmeen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De voortvarende ontwikkeling van het project Rietmeen, zoals in 2016 en 2017 in gang was gezet, is in
2018 met succes voortgezet. De naam werd gewijzigd in Ontmoetingstuin De Rietmeen, welke naam de
doelstelling beter tot uitdrukking brengt. Steeds meer mensen vonden de weg naar de Rietmeen,
kwamen een kijkje nemen, lieten hun kinderen spelen, genoten van het groen en het terras…
Allengs wordt de Rietmeen steeds meer een Ontmoetingstuin.

Bestuur
Op 1 januari bestond het bestuur uit vier personen: Johan Peppelman (voorzitter), Olga Wolfswinkel
(secretaris), Ton van der Meij (penningmeester) en Lia Zijlstra. In februari nam Jordan Lamslag het
penningmeesterschap over van Ton van der Meij. Deze moest hier in verband met tijdgebrek van afzien.
In maart kwam Bette Koenjer het bestuur versterken, zij wilde zich vooral bezighouden met
sponsorwerving. Bette is hier in september mee gestopt i.v.m. persoonlijke omstandigheden.
In september traden twee nieuwe bestuursleden aan, Dennis Arendsen en Joanne Zwart. Joanne
meldde zich na drie maanden in december af als bestuurslid .Ook Ton vertrok in december uit het
bestuur. Op 31 december bestond het bestuur uit 5 personen. Ab Beuving trad op als adviseur namens
Wijkvereniging Drielanden.
Het bestuur is dit jaar 11 keer bijeen geweest voor een (maandelijkse) bestuursvergadering. Van alle
vergaderingen zijn notulen gemaakt, inclusief actielijst die elke vergadering werd bijgewerkt.
Vrijwilligers
Aan het begin van 2018 stonden er 45 vrijwilligers op de lijst, in de loop van dit jaar groeide het aantal
vrijwilligers tot 53. Weliswaar waren niet alle vrijwilligers even actief, een kleine groep was bijna dagelijks
op de Rietmeen te vinden, maar toch droegen allen een steentje bij aan de ontwikkeling van het project.
Het enthousiasme en de inzet van deze vrijwilligers is voor de Rietmaan van onmetelijke waarde.
Het klusteam, ca. 10 personen, kwam iedere dinsdag om 9 uur al bijeen om te timmeren, schilderen,
repareren, en alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren. Zo werd er in het voorjaar buiten een
afdak gemaakt voor de skelters en fietsjes, werd er een fraaie keuken geplaatst en de gele zeecontainer
op het verkeersplein omgetoverd tot een prachtige blokhut. Aan het eind van het jaar werd er al een
begin gemaakt met het plaatsen van pergola’s op het grote terras.
Een grote klus in het voorjaar was ook de reparatie van de tunnelkas. Deze was door hevige sneeuwval
in de voorgaande winter compleet ingestort. Er werd nieuw materiaal besteld en met een handvol
vrijwilligers werd de kas weer opgebouwd. In mei kon deze weer in gebruik worden genomen.
Een grote groep vrijwilligers zorgde als beheerders ervoor dat de openingstijden van de Rietmeen in de
loop van het jaar sterk konden worden uitgebreid: zondag, maandag, dinsdag en zaterdag van 10 tot 17
uur, overige dagen van half twee tot 17 uur. In overleg met de beheerdersgroep werden de
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openingstijden vanaf 1 november aangepast en was de Rietmeen open van 13.30 tot 16.30 uur.
De beheerders werkten volgens schema, en bij afwezigheid werd onderling voor vervanging gezorgd.
Communicatie onderling ging voornamelijk via Whatsapp.
Moestuin
In 2018 werd een nieuw plan voor de moestuin uitgewerkt. Hiervoor zijn de tuiniers drie keer
bijeengeweest voor een vergadering. In voorgaande jaren was het groepje moestuiniers te klein om het
grote stuk moestuin te ontginnen en het onkruid te beteugelen. Daarom werd besloten aan vrijwilligers
een persoonlijk stukje tuin ter beschikking te stellen om te bewerken. De oogst was voor eigen gebruik
van de tuiniers zelf, wat overbleef was voor verkoop door de Rietmeen aan derden. Deze strategie lokte
ca 16 vrijwilligers naar de Rietmeen, die een in grootte variërend stukje moestuin bewerkten en
oogstten. Er werd naar hartenlust gemoestuinierd met meer of minder succes.

In het najaar werd vastgesteld dat moestuinieren op individuele stukjes grond niet in
overeenstemming was met het bestemmingsplan. In oktober werd hierover een vergadering
gehouden. Afgesproken werd dat er gezamenlijk getuinierd gaat worden en dat de opbrengst in
principe voor alle vrijwilligers van de Rietmeen is.
Vrijwilligersoverleg
Om de groep vrijwilligers te informeren over de stand van zaken m.b.t. het project Rietmeen
organiseerde het bestuur maandelijks, iedere laatste woensdagavond van de maand, een
vrijwilligersavond. De avonden werden begonnen met mededelingen door de voorzitter, daarna gevolgd
door vragen en discussies. De avonden werden gemiddeld door ongeveer 17 vrijwilligers bezocht.
Stadsidee
Evenals in 2017 organiseerde Gemeente Harderwijk ook dit jaar het Stadsidee, “Samen kleuren wij de
stad”. In 2017 had het plan van de Rietmeen niet gewonnen, maar in 2018 kregen we de hoofdprijs,
€ 45.000,-. Het door de Rietmeen ingediende plan omvatte o.a. de verdere ontwikkeling van het
verkeersplein, een minivoetbalveldje en aankleding van het terras met pergola’s. Door enthousiaste
vrijwilligers waren flyers ontworpen en uitgedeeld en werd veel promotie gemaakt via facebook, de
website en de nieuwsbrief. Met een overweldigende meerderheid van stemmen werd de prijs toegekend
aan Ontmoetingstuin De Rietmeen. Op vrijdagmiddag 13 juli werd de prijs door wethouder Jeroen de
Jong overhandigd aan onze voorzitter. Uiteraard werd dit door de vrijwilligers gevierd met een hapje en
een drankje.
In de weken erna werd al snel een start gemaakt met het uitvoeren van de plannen. Materialen voor de
pergola’s, het potdekselen van de gele container, verkeersborden en belijning voor het verkeersplein
werden besteld en diverse vrijwilligers kwamen bijna dagelijks om met veel plezier te werken en te
klussen.
Kerstbomenhotel
Op 6 januari 2018 werd het kerstbomenhotel op de Rietmeen weer geopend, uiteraard met glühwein,
appelpunch en kniepertjes, gebakken door een vrijwilligster. Op die zaterdag, maar ook nog vele dagen
erna, werden kerstbomen en -boompjes door gezinnen gebracht en zelf ingegraven al of niet met behulp
van een aanwezige vrijwilliger. Sommige bomen kregen zelfs een naam en hadden nog wat versiering.
Eind januari stonden er 71 kerstbomen in het kerstbomenhotel.
Helaas hebben veel bomen de zomer op de Rietmeen niet overleefd. De eigenaren kregen via e-mail
een overlijdensbericht. In december konden ca. 21 kerstbomen weer worden opgehaald.
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Evenementen en activiteiten
• Het werd al bijna een traditie. Voor de 3e keer werd het seizoen op de Rietmeen begin maart geopend
met een klein feestje. Met door vrijwilligers gebakken taart en een lekker drankje kwamen bestuur,
vrijwilligers en belangstellenden bij elkaar om elkaar weer te ontmoeten en het nieuwe seizoen in te
luiden.
• In de voorjaarsvakantie werden er voor de kinderen diverse activiteiten georganiseerd. Zo konden er
een middag vliegtuigjes worden gevouwen, op de dag van het klusteam werden er tuinkistjes
getimmerd en gevuld met potgrond en zaden, er was een voorleesmiddag met ook een poppenspel
voor de allerkleinsten, een spelletjesmiddag en een knutselmiddag. Alle activiteiten werden
georganiseerd door vrijwilligers. Door hun inzet werd het een gezellige week op de Rietmeen.
• Vlak voordat de voorjaarsvakantie begon, ging het onverwacht flink vriezen. In februari was er ook al
wat vorst geweest, waarbij al een poging was gedaan om een ijsbaan op te spuiten op de betonnen
plaat. Dat was een generale repetitie, er was een dun krabbelbaantje, maar in maart lukte het beter.
Op de woensdagmiddag in de voorjaarsvakantie kon er op de Rietmeen worden geschaatst. Diverse
vrijwilligers hadden nachtenlang bij toerbeurt het plein opgespoten, waardoor een prachtige ijsvloer
ontstond. Andere vrijwilligers zorgden voor koek-en-zopie, vuurkorven en muziek. Heel veel kinderen
hebben tot en met de zaterdagmiddag genoten van ijspret op de Rietmeen.
• Op 10 maart werd door de Rietmeen voor de tweede keer meegedaan aan NL DOET, een landelijk
initiatief van het OranjeFonds. Deelnemers, ca. 18 belangstellenden uit de regio, kwamen een dagje
klussen op de Rietmeen. Ze werden ontvangen met koffie en wat lekkers, kregen een lunch met
broodjes en fruit, en de dag werd om 16 uur afgesloten met een hapje en een drankje. Die dag werd
er veel werk verzet op de Rietmeen. Er werd naar hartelust o.a. bestrating gelegd en gerepareerd,
geschilderd en getuinierd.
• Op zaterdag 21 april hield buurman Kwekerij Stadsweiden een lentemarkt en ook de Rietmeen werd
uitgenodigd daar met een standje te staan. De verkoopkar werd er heen gebracht en bij toerbeurt
bemanden vrijwilligers de stand om flyers en bonnen voor een gratis kopje koffie uit te delen en meer
bekendheid voor de Rietmeen te genereren.
• Na twee keer modderdag in de voorgaande jaren, was dit evenement uitgegroeid tot het grootste
evenement van het jaar op de Rietmeen, zo ook in 2018. Op woensdag 27 juni lag er op het plein een
groot modderbad, waar ruim 380 kinderen op af kwamen, een onverwacht aantal. Met daarbij de
ouders, opa’s en oma’s was het een drukte van belang, maar op het grote terrein werd er door de
vele bezoekers volop genoten van het prachtige weer, het modderbad, de pannenkoeken,
watermeloen en ijsjes.
• Inmiddels ook een traditie is de viering van Burendag op 22 september. Ook dit jaar hebben we een
gezellige dag georganiseerd voor bewoners van Stadsweiden en Drielanden, en overige
belangstellenden. Het motto was “Samen werken, samen eten”. Bezoekers werden ontvangen met
zelfgebakken taart en cake, hielpen daarna bij het vervaardigen van pompoensoep, salades, e.d.
Daarna werd er gezamenlijk gegeten. De opkomst viel dit jaar iets tegen, waarschijnlijk doordat er in
de omliggende wijken ook veel activiteiten werden georganiseerd. Niettemin toch een dag voor
herhaling vatbaar.
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• De herfstvakantie op de Rietmeen in oktober was dit jaar kort. Op maandagmiddag konden kinderen
komen bloemschikken en op dinsdag was er pannenkoeken- en spelletjesfeest. Beide dagen werden
redelijk bezocht. Op donderdag, vrijdag en zaterdag was de Rietmeen gesloten omdat het dak van de
loods een nieuwe bedekking kreeg en het asbest werd verwijderd. Geen enkele bezoeker werd die
dagen op het terrein toegelaten.
• Het laatste “grote” evenement in2018 was de kerstmarkt op 15 en 16 december. Enkele vrijwilligers
hadden zich verenigd tot een heuse kerstmarktcommissie, met als resultaat een knusse en gezellige
kerstmarkt. De loods was sfeervol versierd met veel kerstgroen, drie kerstboompjes en veel
kerstverlichting. Ook buiten stond een verlichte kerstboom. Ca. 11 kraamhouders stalden op tafels in
de loods hun koopwaar uit, variërend van hobby- en kerstartikelen, babyspulletjes, cup cakes, en
worst van de slager. Ondanks het slechte weer was het bezoekersaantal redelijk.
Verhuur
Een belangrijke bron van inkomsten voor de Rietmeen is de verhuur van de loods. De verhuur
maakte dit jaar een behoorlijke groei door. Zo’n 32 keer werd de loods gehuurd voor
verjaardagsfeestjes, familiedagen e.d. Huurders betaalden 15 euro per uur en konden daarvoor
gebruik maken van de gehele inventaris van de loods en het terras. Een belangrijke voorwaarde was
dat de loods en het terras netjes werden achtergelaten en afval afgevoerd. In de meeste gevallen
werden deze voorwaarden goed in acht genomen.
Naast de verhuur aan particulieren werd de loods ook gehuurd voor andere evenementen en
activiteiten. Zo kwamen een aantal keren enkele kleuterklassen en een bso op de Rietmeen spelen
en de St. Hortus gaf ca. 8 ochtenden fruitlessen op de Rietmeen aan groepen 1 en 2 van diverse
basisscholen. Bij wijze van proef kwam vanaf juni t/m september het Repaircafé Harderwijk iedere
laatste zaterdagmiddag naar de Rietmeen. Uit de evaluatie bleek de proef geslaagd en zal het
Repaircafé ook volgend jaar weer op deze locatie neerstrijken
Overige evenementen op de Rietmeen georganiseerd:
• 26 mei, plantjesmarkt van Groei&Bloei,
• 10 juni, een openluchtkerkdienst door de Plantagekerk
• 7 juli, Rommelmarkt door Wijkplatform Stadsweiden
• 8 september, Hobbybeurs door Wijkplatform Stadsweiden
• 15 september Workshop hondenmassage,
• 23 september, jaarlijkse picknick Poolse gemeenschap, St. Razen
• 28 november, Sinterklaasfeest Puur Persoonlijk
• 1 december, Sinterklaasfeest Buurtvereniging Veldkersmeen.
• 7 december, Dag van de Vrijwilliger, ZorgDat
• 18 december, Kerstfeest Puur Persoonlijk
Communicatie en PR
De zoektocht naar een bestuurslid dat de communicatie naar buiten kon verzorgen was ook dit jaar niet
geslaagd. Wel werd door een vrijwilliger veel en vaak gecommuniceerd via facebook. Regelmatig
werden er berichten en foto’s geplaatst. Met name voor evenementen werden hierdoor de
bezoekersaantallen sterk positief beïnvloed.
Het onderhoud van de website liet te wensen over. Een belangrijke reden was de weinige bemoeienis
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die het bestuur hieraan heeft gegeven. Dit wordt het komende jaar een belangrijk punt van aandacht
voor het bestuur.
Een maal per maand werd een nieuwsbrief verstuurd naar ca. 300 e-mailadressen van vrijwilligers,
relaties en belangstellenden.
Relaties, Samenwerkende partijen en sponsoren
Bovengenoemde resultaten konden mede worden bereikt door samenwerking met en ondersteuning
door volgende instanties:
• Gemeente Harderwijk, die Ontmoetingstuin De Rietmeen jaarlijks ondersteunt met een flinke
subsidie die de huur van het terrein door de stichting mogelijk maakt.
• Wijkvereniging Drielanden, die de Rietmeen adviseert en ondersteunt met financiën vanuit de
HarderwijkAanpak. Met deze bijdragen konden ook dit jaar diverse belangrijke aankopen worden
gefinancierd. Bovendien werd het bestuur met adviezen ondersteund door Ab Beuving, bestuurslid
van Wijkvereniging Drielanden, die bijna iedere bestuursvergadering bijwoonde.
• Het ontwerp en de voorbereidingen voor het verkeersplein werden gerealiseerd door medewerking
van de wijkmanager van Gemeente Harderwijk, Harderwijkse Uitdaging en Veilig Verkeer
Nederland.
• Van het OranjeFonds werd financiële ondersteuning ontvangen voor de organisatie van
NL DOET en Burendag.
• De Nederlandse Tuinen Stichting heeft beplanting van de plantenbakken bij de parkeerplaats
gesponsord.
• Wijkplatform Stadsweiden – Harderwijk
• ZorgDat – Harderwijk
• St. Hortus – Harderwijk
• Harderwijkse Uitdaging
• St. Rustpunt. Dit jaar waren we voor het eerst een rustpunt voor fietsers. Een bord bij de ingang en
een aan het eind van het Zeepad wijzen de weg naar Ontmoetingstuin De Rietmeen. Het is nog
moeilijk in te schatten hoeveel bezoekers dit voor de Rietmeen tot nu toe heeft gebracht, maar er
hebben zeker een aantal leuke ontmoetingen plaatsgevonden.
Wij bedanken onze vrijwilligers, die met een enorme inzet hebben meegewerkt om de voortgang van
het project Rietmeen mogelijk te maken. Hun geweldige inzet en enthousiasme is onontbeerlijk voor
het hele project Ontmoetingstuin De Rietmeen.
Eveneens spreken we onze dank uit naar Wijkvereniging Drielanden, het Wijkplatform Stadsweiden
en de gemeente Harderwijk, die ons zowel financieel als materieel een flinke ondersteuning hebben
gegeven. Ook onze sponsoren het Oranjefonds en de Nederlandse Tuinenstichting bedanken wij voor
hun steun en belangstelling.

St. Rietmeen
Olga Wolfswinkel, secretaris
Januari 2019
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