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ALGEMEEN
Het bevorderen van tuinieren, voorlichting (over bijvoorbeeld composteren), activiteiten zoals Burendag, rondleidingen. open dagen, herintroductie vergeten groentes en fruit, zoals dit jaar een Oud
Westlands soort druif Montagne (beschreven in 1856 in de Nederlandse Boomgaard).
Tevens het bevorderen van de communicatie en samenwerking Met organisaties die de doelen van de
vereniging kunnen bevorderen.
Sociaal
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat tuinieren gezond is. Het leidt aantoonbaar tot vermindering
van stress en tot beweging: niet alleen door het werken in de tuin, maar ook omdat veel volkstuinders en hun familieleden op de fiets naar het complex komen.
Ontmoetingsplek
Het complex is overdag vrij toegankelijk voor bewoners van Hoek van Holland d.m.v. een open poort,
goede en begaanbare paden. Het complex is tevens goed bereikbaar voor rolstoelers die zeer regelmatig komen voor een rondleiding met koffie, druiven of soep eten e.d.
Met burendag worden de buren van alle zijden uitgenodigd d.mv. flyers en er worden posters verspreid,. Via de krant worden de verdere Hoekenezen uitgenodigd.
Educatie
Op de volkstuin is er een stuk grond met kas verhuurd aan de Buiten Schoolse Opvang.
Zo kunnen kinderen de natuur ontdekken en leren waarderen en komen in aanraking met gezond
voedsel en de buitenlucht.

BELONINGSBELEID
Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd, er is verder geen (betaald) personeel werkzaam voor
de vereniging, er wordt voornamelijk gewerkt met vrijwilligers.
Bestuur
Het bestuur van de vereniging is geheel vrijwillig aangetreden met akkoord van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
De werkzaamheden van het bestuur worden “om niet” verricht. Incidenteel kan er benzine worden
vergoed. Bestuursleden kunnen gebruik maken van de zgn. vrijwilligersaftrek van de belastingdienst.

VRIJWILLIGERS
Het bestuur wordt bij haar activiteiten ondersteund door vrijwilligers. Ook deze werkzaamheden
worden “ om niet” verricht. Vrijwilligers kunnen gebruik maken van de zgn. vrijwilligersaftrek van de
belastingdienst.
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