
Wat vind je POSITIEF aan onze vereniging? max. 3 korte uitspraken 
 
Mooi complex, natuur & bomen, OK mensen 
Actieve leden, goed onderhouden, fijne plek 
Open bestuur,  
Dat veel leden komen om te tuinieren 
Initiatieven om er echt weer een vereniging van te maken 
Dat we stroom hebben, er wordt door een klein aantal mensen toch geprobeerd iets leuks te 
organiseren, eenheid van heggen, huisjes etc in vergelijking met bijv Zestienhoven 
Actieve kern, veel betrokken leden.  
openheid, duidelijkheid en verzorgd 
Samenhorigheid, Opgeruimdheid en Schoonheid 
het genieten van de natuur 
Verbondenheid, samenwerking, vreativiteit. 
Div activiteiten 
sfeer en betrokkenheid 
Leuke mensen, gezelligheid, goede sfeer  
de inzet van de vele vrijwilligers ,  het aanbod van activiteiten en mooi onderhouden 
complex 
Vereniging gedragen door vrijwilligers  - volgroeid groen park - sociale cohesie  
Gedegen, sociaal 
Locatie/ Groen/ duidelijkheid 
Cultuur, betrokkenheid, goed onderhouden gemeenschappelijke ruimte 
kantine maaltijden winkel 
Wat hoger opgeleide mensen. Goede regels en handhaving zo mogelijk. Diverse projecten in 
het kader van duurzaamheid en diversiteit voor flora en fauna. 
Actieve kern, veel betrokken leden.  
Organisatie nieuwsbrief 
Schoon, netjes, leuke mensen 
Geen 
Tuinieren komt op de eerste plaats. Groene uitstraling. De rust. 
Helder reglement en sociale controle daarop, tegelijkertijd voldoende privacy en 'leven en 
laten leven'  
duidelijk regels zoal wat wel en niet mag. 
er zijn regels - meestal worden ze gehandhaafd - het is er groen, rustig envrij natuurlijk 
Rust 
stilte op het terrein-milieupark 
veel goed onderhouden groen, diversiteit (betaalbare) huisjes, tuiniers, ecologie. een kleine 
maar uitermate zeer betrokken groep leden die je wakker kan maken voor een klus, die de 
zin, lol, lasten, enz van deze vereniging onderstrepen/steunen. lucht, rust, groen 
aandacht voor milieu, liefde voor tuinieren, cursussen 
Rust, natuurlijk 
hoe we met elkaar omgaan, het is net een klein dorp 
Ecologisch tuinieren, leven en laten leven, goede tuincommissie 
diversiteit, liefde voor de natuur, autonoom 
Prachtige tuinen, geen lawaai (muziek oid), gemoedelijke sfeer 
Organisatie nieuwsbrief 



De ligging, kwaliteit van de natuur, uilen en jeu de boulebaan 
De uitstraling van ons park - winkel en kantine -  
Karakter 
Duurzaamheid, blijheid van mensen 
Uitstraling van het complex, diversiteit tuinen, kwaliteit van huisjes 
groene complex en omgeving / ecologische aanpak onderhoud complex 
Actief, sociaal, gezellig 
moeilijk te zeggen 
bevlogen tuiniers, leuk contact, inzet voor het geheel op ieders manier voor een aardig deel. 
We komen er om echt te tuinieren. 
De zorg voor tuinieren, groene diversiteit, de mensen 
De ligging, kwaliteit van de natuur, uilen en jeu de boulebaan 
Behulpzaam mensen, gezellige sfeer 
Snelle terugkoppeling e-mail, kantine commissie 
Rust 
zo goed als het kan samenwerken om de tuin mooi, gezond en inspirerend te houden 
de lekkere maaltijden op zaterdag, de winkel, de mogeijkheid om elkaar te ontmoeten  
fijne verzorgde plek 
Duidelijkheid, toegankelijkheid 
Ecologische inzet 
Gezelligheid, activiteiten, contacten 
Prettige communicatie, zorgzaam beheer en veel kennis, vriendelijke belangstelling en geen 
sociale controle in vervelende zin. Men respecteert elkaar, is mijn indruk 
De ligging, kwaliteit van de natuur, uilen en jeu de boulebaan 
Kleinschalige volkstuin, rustig gelegen, weinig gedoe 
Ruimte voor nieuwe ideeen. Niet teveel gezeur. 
Een zekere saamhorigheid maar wel met verscheidenheid aan opvattingen en instellingen ( 
wilde tuin vs gemillimeterde randjes) 
Aanwezige kennis, goed onderhoud complex, veel aardige mensen 
super lekker 
Inzet en betrokkenheid leden 
Leuke mensen, gezelligheid, goede sfeer  
Actieve creatieve jonge aanwas 
Onderhoud uitstraling groen 
Samen werking. Inzet van velen. Mooi complex.  
Veel aardige mensen 
Open bestuur,  
Verwelkomend naar nieuwelingen/bezoekers, bereidheid tot samenwerking met andere 
vtv‚Äôs, wisselende kwaliteiten leden/mogelijkheid tot inzet daarvan voor de vereniging. 
Dat we een nieuw bestuur hebben 
Liefde voor tuinieren 
Actief maar bescheiden, natuur en tuin centraal, goede (principi√´le) discussies 
behulpzame ouderen, serieus, zoekend in veranderende tijd 
De aandacht voor tuinieren en het ontmoeten van verschillende types mensen 
Prachtig, gezellig, positieve sfeer 
Duidelijke regels, ALV beslist 
Fijne sfeer, mooi park, rust en respect voor de natuur en elkaar. 



iedereen is bereid elkaar te helpen. 
Behulpzaamheid 
open 
Beleid schoon 
Inzet van sommigen, rustig park, privacy 
Locatie, omvang van de tuinen, de voorzieningen (milieupark, parkeerplaatsen, gasflessen 
kunnen kopen etc) 
Verzorgd, rustig 
Vrijheid in gebondenheid, ordelijke chaos, zorgzaamheid  
Stilte plek in de buurt van de stad, fijne medeleden, actief bestuur met hart voor de 
vereniging ,   
Enthousiaste leden 
Gezelligheid saamhorigheid sociale contacten  
Groen regels rust 
Elkaar helpen, kennis delen 
(meestal) aardige mensen, prettige atmosfeer, gericht op tuinieren 
Oud en jong tuinieren samen 
Streven naar duurzaam,  
Organisatie 
Leuke mensen 
sfeer, rust, verzorgdheid 
Enthousiasme, samenwerking 
Vriendelijke contacten, voel me er thuis, tuinieren en rust staan voorop 
goed besruur 
Actieve vereniging, veel activiteiten. 
een mooi samengaan van oud en jong 
Netjes, groen, betrokkenheid  
Streven naar duurzaam,  
Diversiteit, de oude Rotterdammers, bijdragen van leden 
de rust,de uitstraling, de meeste gelijkgestemde zeer aardige leden 
Weet ik niet 


