
Jaarverslag SNTP 2020 

Het jaar 2020 en ook  het verenigingsjaar 2020 is getekend door COVID 19, oftewel 

het corona virus. De geplande Thijsse tour,andere excursies die we in de planning 

hadden en ook de jaarvergadering over het jaar 2019  konden i.v.m. de maatregelen 

van het ministerie de overheid  niet doorgaan.  

De enige weg was de digitale weg. 

Het SNTP bestuur heeft getracht leden te stimuleren via de website te 

communiceren. De nieuwsbrief; het SNTP nieuws werd gebruikt als “motor”. 

Bijvoorbeeld met de nieuwsspecial over educatie hebben we wat voorbeelden 

gegeven wat in de tuinen van het SNTP bestuur zoal gebeurt aan educatie. 

Vervolgens zijn lesbrieven op de website gepubliceerd.  

Het SNTP Nieuws verscheen in 2020  4x, te weten in de maanden maart, juni, 

september en november. Naast de functie van ‘motor’ voor de website heeft de 

nieuwsbrief een informerende functie. Ook is het voor ons als bestuur een medium 

om dingen van/aan onze leden te vragen en van hen te weten te komen. 

Er werd 1 nieuwsbrief gemaakt voor tuinen en parken die zich (nog)niet aangesloten 

hebben bij de SNTP om hen op de hoogte te brengen van het verdwijnen van de 

informatie van tuinen en parken op de website van Stichting OASE. 

De website.  www.sntp.nl 

In het jaarverslag over het jaar 2019 kon u lezen 

“In 2020 werken we aan de actieve deelname van onze leden aan het forum. Een 

unieke mogelijkheid om met elkaar in gesprek te zijn of te gaan over uw ideeën, 

wensen of vragen.”  

Een viertal forum vragen zijn online geplaatst. Hier zijn geen reacties op gekomen. 

Aangezien dat kennis delen en met name een forum eerder door de leden als zeer 

belangrijk werd geacht is het voor ons de vraag wat de reden is dat er nog geen 

gebruik wordt gemaakt van het Forum. 

Bestuur is een belronde begonnen om te informeren of het bv gelukt is om in te 

loggen.  

De kop Educatie werd toegevoegd.  

We werken aan het up to date krijgen van de informatie over de tuinen en  parken en 

trachten de tuininformatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken door mensen foto’s aan 

te laten leveren. Aangeleverde foto’s worden wanneer nodig nog verkleind en 

geplaatst. 

 

Bestuurszaken 

• Huishoudelijk reglement 

Conform de afspraken op de ALV dd 2019 werd het concept huishoudelijk reglement 

aangepast en naar alle leden doorgestuurd. Er zijn geen aanvullingen op – of 



aanmerkingen ontvangen. Het HR is op de website te vinden onder de kop officieel.  

 

• de voorbereidingswerkgroep OASE Netwerk is de federatieve vereniging 

OASE Netwerk geworden 

Ankie Stoop is nu tevens bij het OASE NETWERK  secretaris. Gezamenlijke 

activiteiten als een besturendag en een stinze excursie konden ook hier geen 

doorgang vinden. Een 1e nieuwsbrief is uitgebracht. De website is in de lucht met 

informatie over en linkjes naar alle aangesloten verenigingen/stichtingen. In 

samenspraak met het bestuur van de Stichting OASE wordt nagedacht over de 

oude/nieuwe taken van de Stichting OASE. 

• Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft elkaar in april 2020 nog 1 maal ter vergadering fysiek mogen 

ontmoeten in het onderkomen van Andre van Kleinwee te Gouda ( heempad Goudse 

Hout). Nadien is het digitaal vergaderen noodzakelijkerwijs omarmt.  

• Ledenbestand 

Op dit moment zijn er 51 tuinen lid. Ondanks corona hebben we er toch enkele leden 

bij gekregen. 

Er wordt nagedacht over hoe nieuwe leden te werven. Belrondes naar 

contactpersonen van tuinen worden opnieuw ingezet om de SNTP onder de 

aandacht te brengen en de ons bekende gegevens over de verschillende tuinen te 

checken. Updates komen niet vanzelf. 

 

 

 

 


