Jaarverslag 2019
Dit document bevat het verslag van activiteiten in het afgelopen jaar. De financiële verslaglegging van
het jaar 2019 door de penningmeester is een separaat document. Beide documenten samen vormen het
complete jaarverslag 2019 van St. Rietmeen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemene inleiding.
Het jaar 2019 kenmerkte zich vooral door de uitvoering van de plannen zoals die beschreven waren in
het Stadsidee 2018. Met het gewonnen geld (€ 45.000) konden veel plannen worden uitgevoerd, zoals
de voltooiing van het verkeersplein, pergola’s op het terras, de herinrichting van de speelnatuur, aanleg
minivoetbalveld en de ombouw van een oude container naar een fraaie blokhut. In financieel en sociaal
opzicht is het jaar 2019 positief en tot tevredenheid afgesloten.
Bestuur
Op 1 januari bestond het bestuur uit vijf personen: Johan Peppelman (voorzitter), Olga Wolfswinkel
(secretaris), Jordan Lamslag (penningmeester), Lia Zijlstra en Dennis Arendsen.
Het bestuur vergaderde gedurende 12 maandelijkse bijeenkomsten, waarvan 1 extra vergadering in
januari speciaal gewijd was aan de financiën.
Dat het niet altijd gemakkelijk is vanwege verschillende karakters van bestuursleden hebben we het
afgelopen jaar ook gemerkt. Daardoor is er een periode geweest dat er tijdelijk ook op afstand gewerkt
is, zonder de belangen van De Rietmeen te schaden. Vanuit de wijkvereniging Drielanden zit Ab
Beuving de bestuursvergaderingen bij in de rol van adviseur.
Vrijwilligers
Aan het begin van 2019 stonden er 57 vrijwilligersingeschreven (inclusief 5 bestuursleden), waarvan 16
personen de beheerdersgroep vormden. Aan het eind van 2019 beschikten we over 60 vrijwilligers,
daarvan zijn er circa 40 daadwerkelijk regelmatig actief zijn geweest op de Rietmeen.
Moestuin
Waar in 2018 iedereen die zich aanmeldde een stukje moestuin voor zichzelf kreeg toegewezen om voor
zichzelf te bewerken en van te oogsten, werd in 2019 voor een andere aanpak gekozen. Er werd in
groepjes van 3 of 4 personen getuinierd en men was gezamenlijk verantwoordelijk voor het bewerken,
zaaien en oogsten van een toegewezen stukje tuin. Coördinator van de moestuin en de tunnelkas was
Jordan Lamslag.
De klusgroep
Evenals de voorgaande jaren, kwam de klusgroep op dinsdag om 9 uur naar de Rietmeen om te
klussen. Met het geld van het Stadsidee 2018 zijn er veel projecten in dit jaar verwezenlijkt, zoals het
betimmeren van de zeecontainer op het verkeersplein, het in elkaar zetten van speelhuisjes,
verkeersborden en plantenbakken op het verkeersplein. Ook werden er pergola’s geplaatst op het grote
terras. Helaas waren de geleverde schaduwdoeken niet windbestendig en liet levering van de nieuwe
doeken een jaar op zich wachten.
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Buiten deze werkzaamheden werden door het klusteam diverse hand- en spandiensten verleend in en
om de loods en reparaties verricht. Een groot project was de verlichting in de loods, die vervangen is en
uitgebreid met nieuwe ledlampen. Coördinator van de klusgroep is Lia Zijlstra.
Beheerders
In 2019 waren er 20 beheerders die volgens schema de Rietmeen openstelden, de bezoekers ontvingen
en aan de bar koffie, thee, limonade en ijsjes verkochten, voornamelijk gedurende de middagen. Op
sommige middagen was het aantal bezoekers te groot en was hulp van een tweede beheerder
noodzakelijk. Elke drie maanden werd er een beheerdersoverleg gehouden.
Vrijwilligersoverleg
Om de groep vrijwilligers te informeren over de stand van zaken van ontwikkelingen op De 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. Het bestuur vindt het belangrijk, dat alle vrijwilligers maximaal geïnformeerd
zijn en dat ze de mogelijkheid krijgen om goede ideeën in te brengen. Dit versterkt de onderlinge
cohesie van iedereen die bij de Rietmeen is betrokken. De avonden werden gemiddeld door ongeveer
17 vrijwilligers bezocht.
Tijdens de laatste vrijwilligersbijeenkomst van het jaar werden de vrijwilligers onthaald op een door
enkele vrijwilligers bereid kerstdiner.
Stadsidee
Door het klusteam is de uitvoering van de plannen Stadsidee 2018 met groot enthousiasme ter hand
genomen en uitgevoerd. Pergola’s terras, pannaveld, verkeersplein zijn binnen een aantal maanden
gerealiseerd. Hierbij werden de financiën goed in de gaten gehouden en er werd op gelet dat de
beschikbare budgetten niet werden overschreden.
In de tweede helft van 2019 hebben de voorzitter en de penningmeester verantwoording afgelegd bij de
wijkmanager van de gemeente over de deelname aan het Stadsidee 2018 en het gevoerde financieel
beleid hiervan.
Kerstbomenhotel
Vanaf 4 januari konden weer kerstbomen worden ingecheckt. In totaal werden ruim 70 kerstbomen
binnen gebracht en geplant. De laatste zelfs nog in april. Ongeveer 1/3 van de kerstbomen gingen in de
loop van de zomer dood en werden afgevoerd. Helaas worden er nog teveel bomen aangeleverd die niet
beschikken over een goed wortelstelsel en mogelijk in de huiskamer te warme en te droog hebben
gestaan. Voor zover mogelijk kregen de eigenaren daarvan via mail bericht. Helaas waren niet alle
labels meer leesbaar.
Evenementen en activiteiten
• Het werd al bijna een traditie. Voor de 4e 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 bijeen om elkaar weer te ontmoeten en het nieuwe seizoen in te
luiden.
• 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
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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 16 maart werd door de Rietmeen voor de tweede keer meegedaan aan NL DOET. Ca 8
vrijwilligers hadden zich via het Oranje Fonds aangemeld. Samen met een aantal van de Rietmeenvrijwilligers werd die dag hard gewerkt om het terrein en de loods op te knappen.
• Op 23 april was het lentefeest op de Rietmeen, op initiatief van en georganiseerd door een aantal
vrijwilligers. Helaas was het weer niet mooi genoeg om de activiteiten buiten te laten plaatsvinden,
maar in de loods konden bezoekers eieren beschilderen en cupcakes versieren, waren er optredens
van het wereldmuziekkoor Duende en de poppenspelers Mayke en Peter, en was er een speurtocht
voor de kinderen uitgezet. Het was weer een dag met gezellige drukte op de Rietmeen..
• Voor de 4e keer werd de jaarlijkse modderdag gehouden op woensdag 26 juni. Ongeveer 200
kinderen kwamen met hun (groot)ouders naar de Rietmeen om lekker vies te worden in de modder.
Ook dit jaar was het weer een groot feest voor jong en oud. Dit evenement voorziet in een grote
behoefte en is dus voor herhaling vatbaar.
• Het laatste evenement op de Rietmeen was de kerstmarkt op zaterdag 21 en zondag 22 december.
Bezoekers konden deelnemen aan enkele workshops om kerstversieringen te maken. Er was een
optreden van de poppenspelers, de Kerstman kwam langs en een muzikant zorgde life voor
kerstliedjes. Beide dagen werden goed bezocht, ondanks het slechte weer.
Verhuur
Een belangrijke bron van inkomsten voor de Rietmeen is de verhuur van de loods. De verhuur
maakte dit jaar een behoorlijke groei door, wat een flink bedrag aan inkomsten genereerde ten gunste
van de exploitatie. Er werden 78 reserveringen geboekt voor verjaardagen, familiedagen e.d. Diverse
scholen kwamen met klassen naar de Rietmeen voor diverse feestjes en St. Hortus kwam 3x
fruitlessen geven aan kleuterklassen. Het Repaircafé Harderwijk kwam 5x op zaterdagochtend naar
de loods. Afgezien van enkele kleine incidenten als niet goed of te laat opgeruimd, wat peuken en
bierdoppen op het terras en, enkele kleine beschadigingen, verliep de huur naar tevredenheid.
Het jaar 2019 mag in vele opzichten een succesvol jaar worden genoemd voor Ontmoetingstuin De
Rietmeen. Zonder de inzet van onze vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. Onze hartelijke dank
gaat dan ook uit naar al degenen die, naar eigen vermogen, hebben meegeholpen en aan de verdere
ontwikkeling van de Rietmeen hebben bijgedragen.
Namens het bestuur St. Rietmeen,
Olga Wolfswinkel (secretaris)
Februari 2020
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