
Als je antwoord 'ja' is, kun je dan kort aangeven wat daarvoor de 
reden is? 
 
wij zijn een vereniging 
Mijn tuinbeurt doe ik vrijwillig, want ik hoef geen tuinbeurt te maken 
belangrijk voor de gemeenschap 
Diners organiseren 
Van alles en nog wat onderhoud 
Interesse 
Solidariteit. Duurt alleen erg lang ik heb mij bijv opgegeven voor schilderen tuinbankjes, 
niets meer van gehoord, ook bij navraag niet!! 
voor de meerwaarde in de vereniging 
ben gepensioneerd, wil dingen doen gerelateerd met de kantine. 
tuin van vereniging bijhouden 
Ik doe minimaal tuinbeurten dus dit is niet de vraag, maar ik doe wel extra dingen, zoals 
kijken naar het huishoudelijk regelement en soms onkruid wieden op de grijze beemd. 
Omdat ik het leuk vindt. 
Diverse klussen, buren helpen, opbouw plantjes markt, extra zaagklussen, riet verwijderen. 
Omdat  het verenigingsleven nu eenmaal vraagt om verenigd verantwoordelijk te zijn voor 
ons volkstuincomplex, en ik vind het leuk! 
Ik wil graag bijdragen aan een mooi tuincomplex 
Een bijdrage leveren aan de vereniging, het plezier erbij 
Ik doe geen tuinbeurt, maar wel af en toe wat onderhoud aan de border voor. 
Is mij gevraagd. 
Wil me graag inzetten voor de vereniging 
Heel incidenteel, te druk met werk, mantelzorg, andere zaken om meer te doen. 
leuk project diner 
Betrokkenheid, onderdeel zijn van een vereniging. We doen het samen. 
 
 
Als je antwoord 'nee' is, kun je dan kort aangeven wat daarvoor de 
reden is? 
 
Weinig aantrekkelijk om met leden die de wil opleggen aan andere leden samen te werken. 
Maar gelukkig is er een wisseling van de wacht in het bestuur en speelt Alkohol geen rol 
meer �ü•¥ 
Lukt niet ivm priv√©situatie ( 
je eigen tuin bijhouden is al genoeg werk 
Geen tijd 
Wel veel gedaan maar op moment niet. Zou wel weer willen doen maar vind de sfeer niet zo 
leuk 
Ik doe geen tuinbeurten 
Drukke baan, kleine kinderen, weinig tijd 
geen tijd 
Lukt niet ivm priv√©situatie ( 
Weinig tijd 



Deed het voorheen wel, maar het kostte teveel tijd  
Wel veel gedaan maar op moment niet. Zou wel weer willen doen maar vind de sfeer niet zo 
leuk 
fulltime werk en doe elders vrijwilligerswerk. 
Handen vol aan eigen tuin 
Hartpatient 
samen sterk 
Ik ben hier net nieuw, eerst m‚Äôn eigen tuin op orde, wellicht volgend jaar? 
Nog geen ruimte /tijd voor gehad vanwege fam omstandigheden f 
Ik doe al pleegzorg, ben alleenstaande moeder en werk als zzp'er - mijn leven is vol 
Wel veel gedaan maar op moment niet. Zou wel weer willen doen maar vind de sfeer niet zo 
leuk 
Gebrek aan vrije tijd 
Ik ben 70 jaar en heb een vrijstelling ivm een voormalige bestuursfunctie 
Druk bezig op eigen tuin 
In het verleden wel, lichamelijk kan ik net mijn eigen tuin bijhouden 
Ben nog niet-blank lid en ik vind dat er veel tuinen zijn, als iedereen 7x per jaar iets doet 
moet dat genoeg zijn 
ik doe wel de tuinkeuringen  
Geen tijd ik werk 
Lange tijd wel gedaan. Nu met twee kleine kinderen hebben we al moeite mwt onze eigen 
tuin onderhouden.   
Ik werk 5 dagen per week 
Ik heb 20 jaar een vrijwilligersbuurttuin geleid op zaterdag 
Geen tijd 
Te druk met eigen tuin, werk, andere dingen. 
Ik werk 5 dagen per week 


