
Wat is jouw ideaalbeeld bij VTV Blijdorp over drie jaar? max. 3 korte 
uitspraken 
 
Gevarieerd programma voor en door leden, meer activiteiten voor mensen van buitenaf, 
open communicatie en positiviteit (minder geklaag) 
Meer saamhorigheid - meer interactie tussen kinderen  - nog steeds rust en veel natuur op t 
park 
Actieve vereniging 
Duurzame stroom, meer cursussen over tuinieren. 
Betere communicatie, meer activiteiten, kantine meer open 
meer betrokkenheid bij onderhoud 
Behouden van kleinschalige en laagdrempelige sfeer, geen bungalowpark  
een takken versnipperaar die wekelijks beschikbaar is,  betere beveiliging van de 
buitenhekken , ook in de winter kunnen blijven slapen 
Goede mix leden uit alle lagen van de bevolking  - open vereniging met respect voor elkaars 
standpunt  - groene oase met bereidheid elkaar te helpen  
Dat het complex weer net zo schoon word als vroeger 
100% ecologisch, veiliger 
Behalve de composteringscursus en snoeicursus ook iets met bijv plantherkenning en 
specifieke verzorging, dus iets breder dan alleen snoeien. Er worden lezingen gegeven die 
gerelateerd zijn aan milieu of groen of vogels, heel breed dus 
Een opgeknapt huisje, moestuin bakken op orde, tuin onder controle mee 
geen heggen meer, meer zelfverantwoordelijkheid ipv bestuurscontrole 
Een vereniging waarin zich ieder inzet voor het algemeen belang en zo zelf van meer 
diversiteit kan genieten. Een vereniging waarin ieder het belang van stilte en natuurlijk 
evenwicht weet te waarderen. Een vereniging waarin de leden elkaar waarderen om het 
werk dat wordt gedaan en zelf mee aanpakken als zij denken het beter te kunnen. 
Open vereniging waar je je welkom voelt.  
Zoals nu 
Weet ik nog niet, daar ben ik nog te kort lid voor. 
Dat we weer een krachtig bestuur hebben en niet mensen die voor de werkuren zitten 
Biologisch evenwicht., recyclen, respect voor elkaar 
zelfde plek! 
dat VTV B nog bestaat en niet door een projectontwikkelaar wordt overgenomen. 
Voor iedereen 
Grijze beemd als groene ontmoetingplaats 
Adequaat en aan leden dienstbaar bestuur, beter onderhoud tuinen, normale stroom en een 
functionerende waterkraan aan het pad  
er wordt voornamelijk ecologische getuiniers / we respecteren elkaars behoefte aan rust / 
we bezorgen elkaar geen overlast 
vrolijke vereniging, elkaar ondersteunen, groen paradijs 
Vrijheid blijheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid in harmonie en eigen keuzes 
Dat ik nog kan genieten  
Dat het weer een gezellige vereniging is met meer verdraagzaamheid  
Een mooi en goed onderhouden complex dat recht doet aan zijn oorsprong en doel waarbij 
tuinders op een prettige, enthousiaste manier met elkaar spreken 
Open vereniging waar je je welkom voelt.  



Biologische waarde van het complex, Paradijsje in de stad en fijne verblijfs- en 
ontmoetingsplek 
alles prima 
geen heggen knippen max 4 tuinbeurten per jaar geen tuincontrole 
behoud park, behoud betaalbaarheid ook voor de uitkeringstrekker, geen gebruik van 
chemische middelen. geen gedoe onderling: respect 
nog meer op natuur gericht en aandacht aan de kwetsbaarheid duidelijk maken, weinig licht  
Minder verloop, minder herrie, meer vriendelijkheid 
park ligt er nog net zo mooi bij, rustige en open sfeer, ruimte voor verschil 
Meer jonge (18-30) mensen! Een heerlijk mid-zomerfeest met groot kampvuur, verbeterde 
speeltuin  
Zoals nu 
Geen elitevereniging, tolerant en divers 
hoop dat het nog bestaat 
Veel mensen die echt tuinieren en rekening houden met anderen en bijdragen aan het 
geheel 
hopen op meer saamhorigheid 
Geen katten/honden in het tuincomplex, maar vogels, egels en vossen! Rust in de omgeving 
(dus geen nieuw restaurant in het park naast onze vereniging) om te genieten van je tuin. 
Een hechtere vereniging, uitbreiding, beschermstatus 
Gevarieerd programma voor en door leden, meer activiteiten voor mensen van buitenaf, 
open communicatie en positiviteit (minder geklaag) 
Iets relaxter qua regels 
Dat het zo mooi en rustig blijft.  
Vind het nu al behoorlijk ideaal 
Gevarieerd programma voor en door leden, meer activiteiten voor mensen van buitenaf, 
open communicatie en positiviteit (minder geklaag) 
Dat het complex blijft en z‚Äôn karakter behoudt 
duurzamer, leuke activiteiten, prachtige tuinen 
Behoud van tuinen en plezier in tuinieren 
Evenredige mix van leden met liefde voor groen en begrip voor verenigsleven 
Hetzelfde, met meer jongere leden actief 
vooral groen en enthousiast daarvoor. 
Weet ik niet 
Blijven zoals het is. 
Behoud van het complex en dat ik mijn tuin nog heb 
Ik hoop dat we met de kennis van nu (klimaatverandering, CO2 uitstoot, pesticiden, 
bijensterfte etc.) een prachtig stukje natuur in stand houden. Een groene zuurstofrijke plek 
aan de rand van de stad. Waar we door te doen, leren en die kennis ook weer door kunnen 
geven. Ik hoop dat het net als nu een rustige, fijne, inspirerende en creatieve plek is.  
Financieel gezond, goed onderhouden complex,  
Meer gemeenschappelijkheid 
Hogere amperage  
veilig, sociaal park met ook betaalbare huisjes 
Gemeenschappelijk washok, bewaking door bewoning, pontaan aangeven dat je een 
tuinbeurt kunt of wilt doen, niet welen van te voren moeten inplannen.  
meer samen hang, een utopia voor jong en oud 



Mooi onderhouden complex, geen mopperende tuinleden, een blij dorp 
Rust en sfeer 
Behouden van kleinschalige en laagdrempelige sfeer, geen bungalowpark  
goed genoeg. technische ploeg op orde en dienstverlening aan de tuinders zelfde of beter 
Geen 
Tuinen beter onderhouden worden. Katten worden geweerd ivm oa vogels 
Dat ik nog kan genieten  
We waarderen ieders inzet. We voorkomen ergernis door ons aan regels en afspraken te 
houden. We ontmoeten elkaar regelmatiger. 
Ik weet niet of ik nog tuinierd 
Nog groen, meer activiteiten,lage huur 
Betere paden en nettere tuinen 
niet over nagedacht, ik weet het niet 
rustige volkstuin, waar ruimte is voor iedereen om te zijn, te groeien en zich te ontwikkelen 
zoals nu 
dat we mogen blijven 
ongeveer hetzelfde. + meer zon in de winter door coniferensnoei 
Weinig verandering 
Houden zoals het is 
geen 2 deling meer 
Een mooi onderhouden complex, met actieve betrokken leden. 
autovrije entree 
Actievere vereniging, met elkaar waar groen en rust centraal staan 
Nig veel duurzamer 
Meer jongere leden 
leven en laten leven op je tuintje, het vrij zijn in deelname georganiseerde activiteiten 
mensen wat meer doen aan de tuin, meer activiteiten 
Geen veranderingen 
dat mijn tuin nooit meer onder water stast 
Rust sociaal mooi 
Groene plek met duidelijke regels en gemotiveerde leden. 
Het is al ideaal voor me, houden zo 
Zoals het nu gaat.  
Nog veel duurzamer 
Zoals het is maar minder star en betuttelend 


