
Waaraan ERGER je je in de vereniging? max. 3 korte uitspraken 
 
tuinbeurten heggen knippen tuincontrole 
het eindeloze gezeur/kritiek van leden die het beter denken te weten dan de 
bestuur/commissie(leden) maar die zelf geen/weinig initiatief tot iets nemen en eigenlijk 
vooral zichzelf centraal stellen, maar daardoor wel zorgen voor onnodige en ongewenste 
polarisatie onder de leden, en betrokkenheid van bestuur/commissieleden zwaar onder druk 
zetten, en daardoor het functioneren van de vereniging uiteindelijk zwaar belasten kort: 
opruigedrag en kwaadsprekerij, opzet van leden tegen elkaar ipv verbinden. bah. weinig 
actieve betrokkenheid/participatie leden (doet een ander wel) 
auto parkeren op plein, takkenbossen buiten het park leggen, electrische apparaten ten alle 
tijden gebruiken 
Herrie door electrische apparaten ook heggenschaar en grasmaaier 
haardvuurtjes (vieze rook) 
Luide apparaten zoals gemotoriseerde grasmaaiers, genegeerd worden door nieuwe leden, 
volle parkeerplaats  
stammenstrijd en gemopper tussen sommige oudere tuiniers en jongere 
Onkruid aangeven op paden met stoepkrijt (ipv mensen aanspreken/mailen/bellen), geringe 
openingstijden milieupark, onduidelijkheid en traagheid omtrent (bouw) vergunningen 
Vlindertuin verspilling werkuren 
De kliekjes cultuur, gebrek saamhorigheid, manier van communiceren (vorig bestuur) 
Lijkt minder begrip voor elkaar - kinderen worden niet echt getolereerd  
Gezapigheid, inactiviteit 
Niet geloof ik.  
Slechte communicatie 
gemakzucht 
Bestuursgedoe, bemoeizuchtige leden, te gedetailleerde tuinkeuring  
het niet kunnen fietsen met gepaste snelheid op de paden, het maaien langs de sloot , 
jammer van de bloemetjes. 
Achterklap waarbij zaken niet direct tegen iemand durven te worden gezegd  -  dogmatische 
benadering (discussie overdrachtswaarde) - verharding, en polarisatie 
Slechte onderhoud tuinen 
Individuen die met regels marchanderen 
Niet veel, wel aan het feit dat er HOOFDLETTERS in bovenstaande zin staan 
'ik'-gedrag, geen rekening houden met elkaar, onaardig zijn 
De tuinbeurten en de wijze waarop die worden georganiseerd en OPGELEGD 
Huisdieren die los lopen 
Gezeur over geluid van kinderen, visite, tuinapparatuur 
Geparkeerde fietsen, verminderde tolerantie, ruilhandel op de paden overhangende takken , 
verwaarloosde ros√©-tuinen 
Onvriendelijk (vorig)bestuur, slecht beleid mbt nieuwe leden 
A: ik ken dit woord niet. B 
Passiviteit sommige leden, Gekonkel en kleinzieligheid 
In het weekend horen de hekken uitnodigend open op de dag 
Onderlinge geschillen 
heggen knippen tuinbeurten niet nuttig tuincontrole 



Als mensen het eigen belang boven dat van de vereniging stellen met oog op geluidsoverlast 
door verbouwingen of onderhoud. Als mensen comentaar hebben op de organisatie en 
uitvoering van de diverse commissies zonder zelf de handen uit de mouwen te steken. 
Mensen die telkens weer het algemeen werk weten te omzeilen of zich er met een minimum 
aan inzet vanaf maken.  
Onvriendelijk (vorig)bestuur, slecht beleid mbt nieuwe leden 
Vlindertuin verspilling werkuren 
te weinig doen voor vereniging -hoeven gedaan tewordenalleen als er geen werkbeurten  
Huisdieren (vooral katten) die worden meegenomen door tuinleden waardoor de vogels 
verdwijnen uit onze tuin!!!  
Sommige dingen kunnen effici√´nter aangepakt  worden. Soms star in beleid voering.         
overal een bende is   De waterputten na jaren niet functioneren  
Overvolle parkeer plaats met extreem grote auto‚Äôs . Leden die over het complex fietsen.  
Leden die zeuren over andermans tuin, leden die tijdens de werkbeurten zich niet inzetten, 
leden die zich teveel bemoeien 
geklaagd over een beetje geluid spelende kinderen, geluid van radio etc..  
soms worden regels niet gehandhaafd ondanks ALVbesluiten 
Knulligheid en controle van heggen 
Regelzucht, compoundgevoel door door dichte hekken, parkeerplaats voor terrein kken 
Bestuur zit er voor zichzelf, terrein is 1 groot fietspad, nogal wat tuinen zijn al jaren 
nauwelijks onderhouden 
stankoverlast door rook of BBQ / lawaai 
Gezeur over parkeren, de lijst met ‚Äòvolkstuinverpesters‚Äô 
veel verwaarloosde tuinen 
Het omgaan met regels zoals het parkeren. Het niet goed voorbereiden van zaken door het 
bestuur waardoor het later moet terugkomen 
Communicatie, katten en honden, geluidsoverlast 
De kliekjes cultuur, gebrek saamhorigheid, manier van communiceren (vorig bestuur) 
Lawaai van machines op niet toegestane tijden, gillen van kleine kinderen,  
an niets 
De korte lontjes, vooral bij de oudere garde 
Bestuursgedoe, bemoeizuchtige leden, te gedetailleerde tuinkeuring  
 de vervanging van de technische ploeg, de mannen die zich met veel energie en tijd hebben 
ingezet wordt niet voldoende beloond en zeker niet op een goede manier vervangen en 
overgenomen. 
Krijsende kinderen.  
Bekrompen denken onkruid onverzorgde recreatietuinen 
Niet houden aan regelement. Laksheid van mensen in vele opzichten. Niet onderhouden van 
tuin.  
Geharrewar tijdens ALV, gerommel in het bestuur 
Huisdieren die los lopen 
Kritiek op bestuur en andere hardwerkende leden, parkeren op grijze beemd, gebrekkige 
kennis van regels en afspraken. 
Kachels en barbecuen 
Parkeeerplaats 
Rommel op veel tuinen, fietsen, ongezellig kantineplein 
hier en daar nalatig onderhoud 



de regels en boetes, het met elkaar bemoeien, de korte lontjes  
niet nakomen afspraken 
Autoritair gedrag soms 
Ik heb geen echte ergernissen. Soms wel verbaasd over parkeren  
Niets.  
De kliekjes cultuur, gebrek saamhorigheid, manier van communiceren (vorig bestuur) 
Fietsers op het complex, gezeur over werkbeurten,  
Nieuwe leden doen niet zoveel voor het verenigingsleven. 
Onderliggende kift 
Overtreden van gemaakte afspraken 
niks. 
geklets eigen aan een vereniging hoor. 
soms weinig begrip voor elkaar 
nergens aan 
Roeptoeters die hun mond niet open doen tijdens de ALV. Gillende kinderen in de speeltuin 
en afwezige (groot) ouders 
Geluidsoverlast door elektrische tuinapparaten. Fietsen over het park. De overlast van de 
speeltuin als daarin veel geschreeuwd wordt door de kinderen (en ouders kunnen er soms 
ook wat van), maar ook de overlast van mensen (ook niet-leden) die op hun gemak hele 
gesprekken voeren op een bankje of aan de telefoon. Het is natuurlijk een lekker plekje, 
maar mensen vergeten dat de omringende tuinen daar last van hebben. Ook ben ik voor een 
rookvrij complex (Rookvrije generatie) of iig in de openbare ruimte op het complex zoals de 
speeltuin of op de paden. Ik licht het graag mondeling toe, mocht dat nodig zijn om tot een 
goede oplossing te komen die ons allen ten goede komt. :-) 
ik erger me niet zo snel! 
n.v.t. 
Het over elkaar roddelen, het oordelen 
ALV 
lucht verbrand hout, inzet van sommigen, onder water lopen van de tuin 
Bureaucratie, boete als heg 1cm uitsteekt, verplichting tot vooraf aangeven wanneer 
tuinbeurt, communicatie (sommige mensen groeten niet eens) 
Weinig actieve tuinders maken gebruik van hun tuin,  
Niets 
Parkeren van medeleden, het is toch niet zo moeilijk om gewoon buiten het complex te 
parkeren. Ik heb kort in het bestuur gezeten en ben geschrokken van de onderhuidse 
agressie, de derde is persoonlijk 
Oeverloze discussie bij de vergadering 
Niks 
Arrogantie gemakzucht niet houden aan regels 
Leden die de regels overtreden, grrrrr 
Gehakketak 
Mensen die op vergaderingen hun gif kwijt willen 
Nergens aan 
Betutteling en starheid 
gezeik over anderen 



heggensnoeiplanning, ongebreidelde groei van coniferen die in de winter mijn tuin heel veel 
schaduw geven, graag bomenbeleid voor groenblijvende bomen, mogelijkheid bomen te 
toppen 
Veel regeltjes 
Soms te precies op de regels 
mense die  niet tegen kinderen kunnen 
Ik erger me niet zo snel, maar als ik iets moet noemen is het als de nadruk gelegd wordt op 
wat er allemaal niet goed gaat.  
tendens naar overijverigheid (flitsen en boetes) 
De betrokkenheid is niet altijd vanuit saamhorigheid. Grootste issue dat hier, zelfs tijdens 
een ALV, ‚Äúhet bestuur‚Äù de discussie voedt ipv saamhorigheid opzoekt.   
Nergens aan 
Betweterigheid, ambtenarengedrag, arrogantie 
het zweverige of betweterige van sommige leden 
vreselijke tuinen die niet onderhouden zijn, 


