
   
Pagina 1 van 26 

 

Algemene ledenvergadering 
 

29 mei 2021 
 

 
Volkstuindersvereniging 

BLIJDORP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Volkstuindersvereniging Blijdorp is een vereniging waar de tuinleden met respect omgaan met 
elkaar en zorg hebben voor het milieu. De leden dragen met elkaar bij aan een bijzonder en 
ecologisch divers tuincomplex met een (natuur)vriendelijke uitstraling, door waar mogelijk 
ecologisch te tuinieren. 
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Beste tuinleden,  
 
 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de online ledenvergadering van  
 

zaterdag 29 mei 2021 om 10.00 uur. 
 

Bij 2. Mededelingen vind je een uitleg hierover. 
 
 

AGENDA 

 
1. Opening 

 
2. Mededelingen 
 
3. Behandeling notulen ledenvergadering 11 juli 2020 
 
4. Jubilarissen 

 
5. Financieel jaarverslag 2020 
 
6. Bestuurszaken en ontwikkelingen 
 
7. Stand van zaken volkstuincomplex 
 
8. VTV-Blijdorp commissies 
 
9. Voorstellen bestuur 
 
10. Voorstellen leden 
 
11. Rondvraag en sluiting 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorstellen van leden konden tot 8 mei ingebracht worden omdat wij deze keer online vergaderen, 
zoals is gemeld in het bestuursnieuws van 26 april. Mocht er toch nog een dringend voorstel zijn, 
dien dat dan in voor 19 mei a.s. dan zetten wij het alsnog op het forum. Mail het aan 
bestuur@vtvblijdorp.nl 

 
 
 



   
Pagina 3 van 26 

 
1. VOORWOORD VOORZITTER 

Beste leden, 
 
Alhoewel we zachtjes aan durven hopen dat er deze zomer meer vrijheden komen, zijn we nog altijd 
voorzichtig en leidt de pandemie ertoe dat we deze ALV noodgedwongen online moeten doen. We 
waren natuurlijk liever bij elkaar gekomen in de eigen vertrouwde kantine om elkaar in levende lijve 
te zien en te spreken. Het hele afgelopen jaar staat in het teken van de gevolgen van corona. We zijn 
blij dat het virus vooralsnog geen slachtoffers heeft gemaakt in onze eigen gelederen, alhoewel er 
wel leden zijn die corona gehad hebben. Ook hebben we dubbel en dwars genoten van de rijkdom en 
de vrijheid op de eigen tuin.  
 
De gevolgen van corona zijn ook zichtbaar in de jaarcijfers door de teruggelopen inkomsten en 
merkbaar in de plannen die blijven liggen voor het onderhoud aan onze gebouwen en spullen. 
Toch gaan we daarmee op 12 juni een begin maken met de eerste gezamenlijke klusdag, die we gaan 
gebruiken om de loods te schilderen. Via de nieuwsbrief lees je hoe we dit gaan doen. Ook zijn er 
leden benaderd om het buitenmeubilair te schilderen zodra het weer dat toelaat. 
Als bestuur willen we dat voor alle leden zichtbaar is wat we als vereniging doen om ons complex 
duurzaam en goed te onderhouden. Vanaf 1 juli zijn we ook wettelijk verplicht om ‘transparant’ te 
werken en een duidelijk beeld te geven van onze activiteiten, uitgaven en plannen. Mede daarom 
ontvangen jullie vaker informatie vanuit het bestuur.  
 
Voor deze ALV willen we graag benadrukken dat er afgelopen najaar en winter door leden van de 
technische commissie en het bestuur intensief gewerkt is aan een duurzame oplossing voor de 
problemen met de waterputten. Over de geschiedenis van dit probleem kan je nu bovendien alles 
lezen op de site. Terwijl dit project nog niet in gang gezet was, deed zich het electra-probleem voor. 
De presentatie van het uitgewerkte voorstel voor de vervanging en bekostiging van de waterputten 
hebben we daarom moeten verplaatsen naar de najaars-ALV. Er is door dezelfde groep leden 
vervolgens hard gewerkt aan de oplossing voor de aardlekautomaten. Die is er en zal hopelijk voor 
aanvang van de ALV zijn uitgevoerd. 
Ondanks dit alles staan we er als vereniging goed voor en verwachten we het achterstallig 
onderhoud op te pakken, mede door klusdagen te organiseren en door meer technische taken in de 
tuinbeurten te gaan uitvoeren. 
 
Een laatste punt, een punt van zorg, dat we met jullie willen delen, betreft de bouwopgave van de 
gemeente. De gemeente lijkt zich vooralsnog weinig innovatief te richten op zogenaamde  ‘lege 
ruimte’ in de stad als mogelijke bouwlocaties. Vooral de volkstuincomplexen ten zuiden van de 
Verlengde Kleiweg lijken in de gevarenzone te zitten, maar zelfs als het niet ‘ons eigen’ complex 
betreft is het voor de inwoners van de stad en voor de natuur een enorm schadelijke ontwikkeling.  
We zullen zichtbaar moeten maken dat onze tuincomplexen een belangrijke bijdrage leveren aan de 
biodiversiteit, een ‘stepping stone’ zijn voor de natuur en bijdragen aan een gezonde omgeving en 
ademruimte en ontspanning in de dichtbevolkte stad. Leden die bij willen dragen aan de 
zichtbaarheid van deze kwaliteiten en de communicatie met de omliggende wijken, de politiek en 
pers, zijn zeer welkom. 
Op de agenda staan ook dit keer weer belangrijke besluiten om over te stemmen, we rekenen op een 
grote deelname aan de online ALV en wensen iedereen een gezonde, levendige zomer op ons mooie 
complex, 
 
Namens het bestuur,  
 
Anne Karin ten Bosch, voorzitter 
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2. MEDEDELINGEN 

De tuinbeurten van vandaag, zaterdag 29 mei, worden verzet, na de vergadering is het milieupark 
van 13.00 tot 14.00 uur geopend. 
	
In verband met de coronamaatregelen zijn bijeenkomsten zoals de ALV niet toegestaan. Omdat er 
een aantal belangrijke beslissingen genomen moeten worden en het er voorlopig nog niet naar 
uitziet dat de ALV live gehouden kan worden, houden wij hem deze keer online. 
 
Deze online ALV is heel simpel bij te wonen, wij gebruiken er een speciaal programma voor. In de 
week voor de ALV ontvangt ieder tuinlid (1 lid per tuin) een link naar de online ALV.  
Het enige wat je hoeft te doen is de link aanklikken op zaterdagochtend 29 mei om ca. 9.55 uur en je 
bent in de vergadering. De vergadering is eenrichtingsverkeer. Je kunt alleen luisteren en kijken en, 
heel belangrijk, stemmen.  
 
Als je (rond)vragen hebt, verzoeken wij je dit uiterlijk 23 mei te doen via het online forum. Tijdens 
de ALV is er wel een chatfunctie, maar wij zijn met velen, dus kan het lastig zijn alles te 
beantwoorden. Dus stel je vraag vooraf! In de mail van vandaag staat een link naar het forum. 
 
Daar kun je je vraag stellen en kan ook iedereen hem zien, en daar krijg je ook het antwoord. Dit is de 
online rondvraag. Wij verzoeken je vriendelijk niet te mailen, maar het forum te gebruiken. 
 
In de week voor 22 mei ontvangen alle tuinleden (1 per tuin) een uitnodiging voor een 
oefen-ALV. Die is op zaterdag 22 mei om 10 uur. Dan kun je proberen of het je lukt en wij oefenen 
met het online stemmen. Leden die het dan toch nog lastig vinden, verzoeken wij om hulp te vragen 
van iemand in hun omgeving. 
 
	

3. NOTULEN LEDENVERGADERING 11 JULI 2020 

Aanwezig bestuur: voorzitter: Jan Wielaard (JW), secretaris: Suzanne Thijssen (ST) en Annemarie 
Moormann  (AM), penningmeester: John Michielsen (JM), algemene bestuursleden: Wilco Tuinman 
(WT), Arthur Bueno (AB). Notulist: AM. 
 
Afwezig met kennisgeving: algemene bestuursleden Bibi van Epen en Joke Pruijssers. 
 

1. Opening    
De voorzitter opent de vergadering om 14.22 uur en heet iedereen van harte welkom. In verband 
met de coronamaatregelen en het verbod op samenkomsten van grote groepen binnen, wordt deze 
ALV op de Grijze Beemd gehouden.  
Ter nagedachtenis aan hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, wordt een minuut stilte 
gehouden.  
 
 

2. Mededelingen 
De voorzitter vertelt over het fotoboek dat Angela Kou over onze vereniging maakte en geeft aan dat 
het regelmatig ter inzage ligt op het kantineplein. Er wordt een kiescommissie gekozen bestaande uit 
Aad Neven, Annie Mayenburg en Henk Cooiman.  
JW geeft nog eens duidelijk aan dat eigenrichting op onze vereniging niet getolereerd wordt en de 
sfeer verpest. Applaus. 
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3. Notulen 26 oktober 2019 

Jozef van Rossum geeft aan dat de opmerkingen uit tuin 36 van Barbara Witteveen kwamen. De 
notulen worden verder goedgekeurd, met dank aan AM. 
 

4. Jubilarissen 
Jan en Ans Lops zijn dit jaar 50 jaar lid. Ze krijgen bloemen en een dinerbon uitgereikt. Wout de Jong 
en Marco Steketee ontvangen felicitaties met hun 25 jarig lidmaatschap en een cadeaubon. Marco is 
er niet en zal zijn bon over de post ontvangen. De volgende leden worden gefeliciteerd en krijgen een 
speldje uitgereikt om hun 15 jarig jubileum te vieren: Lenie Lohstroh, Maria Beks, Rinette Schotsborg 
en Annemiek Bongers. De laatste is er niet en mag haar speldje op komen halen. 
 

5. Financieel jaarverslag 2019 
De penningmeester geeft aan dat hij de afschrijvingsmethodiek heeft aangepast om meer te kunnen 
sparen voor toekomstige reparaties en vervangingen. Hierdoor lijkt de begrotingssituatie minder 
florissant dan toen Bri van der Liet penningmeester was, maar de vereniging staat er onverminderd 
financieel gezond voor.  
 
Jozef van Rossum (tuin 36) vraagt om een toelichting op de post onderhoudskosten van EUR 2.500, 
welke zowel in 2018 en 2019 in de Resultatenrekening naar voren kwam. Het betreffende bedrag van 
EUR 2.500 is de jaarlijkse dotatie reservering onderhoud.  
 
Birgit Douma (tuin 90) constateert een groot verschil tussen de kosten gemaakt door commissies in 
2018 en 2019. JM geeft aan dat er in 2018 meer kosten zijn gemaakt, in 2019 waren de baten ook 
hoger en er zijn bedragen vrij gekomen (de afwikkeling van de klaverjasclub bijvoorbeeld) die ten 
gunste van deze post kwamen. Volgend jaar zullen de kosten weer hoger uitkomen en meer lijken op 
het oude niveau. 
 
Carla Stamm (tuin 39) vraagt naar het verschil van 20.000 euro in de verkoop van tuinen. JM zegt dat 
er meer tuinen zijn overgedragen. De tuinen zijn de ene keer duurder dan de andere, dus is er 
verschil in commissiekosten.   
 
De penningmeester waarschuwt dat de inkomsten door plantjesmarkt en kantine in 2020 een stuk 
minder zijn. Wel worden er ook minder activiteiten georganiseerd. 
 
Kascontrolecommissie bij monde van Annie Mayenburg geeft aan dat de voorraden zijn geteld, 
uitgebreid overleg over de boekhouding heeft plaatsgevonden en dat de commissie de zaken goed 
heeft bevonden. NB van het bestuur: De voorzitter vergeet expliciet om decharge te vragen over 
2019. Omdat er geen vragen of opmerkingen zijn gekomen aan bestuur of kascommissie, niet tijdens 
en niet in de negen maanden na de vergadering, gaan wij ervan uit dat stilzwijgend decharge is 
verleend. Indien leden dit nodig vinden, kan er alsnog via online stemming decharge worden 
gevraagd voor 2019. Dit kan kenbaar gemaakt worden via het forum.  
 
JM vraagt applaus voor alle administratieve ondersteuning door Hans Schild. 
 
Een nieuw lid van de kascontrolecommissie wordt gevraagd. Maria Beks en Piet Benneheij bieden 
zich aan. Maria Beks zal de volgende drie jaar deelnemen aan de commissie.   
 

6. Bestuurszaken en ontwikkelingen 
NB van het bestuur: Voor de vergadering geeft de voorzitter aan dat de verkiezing van de nieuwe 
voorzitter en het afscheid van de huidige verplaatst worden naar het eind van de vergadering, zodat 
de hele vergadering door een en dezelfde voorzitter wordt geleid.  
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7. Stand van zaken volkstuincomplex 
De onrust over de bouwplannen van de gemeente die sterk leven in de AVVN en de Tuinkring waar 
wij de vinger aan de pols houden, is een verhaal van lange adem. De plannen van de gemeente zijn 
ingezien door JW en de komende 10 tot 20 jaar lijken wij als vereniging redelijk veilig als inclusief 
deel van Park Zestienhoven. Vooral de verenigingen aan het Toepad zijn de pineut. Onze 
toegevoegde waarde is biodiversiteit en echt tuinieren.  
Er bestaat zorg over delen van de paden. Het bestuur blijft aandringen op spoedige vervanging door 
de SViN. 
 

8. VTV-Blijdorp-commissies: geen bijzonderheden 
	

9. Voorstellen bestuur 
● Nieuw Huishoudelijk Reglement 

Oorspronkelijk stond de stemming over het nieuwe Huishoudelijk Reglement op de agenda. Echter, 
het bestuur ontving de laatste weken nog veel amendementsvoorstellen. Sommigen zijn principieel. 
Aangezien de setting van de vergadering ongeschikt is voor discussie, heeft het bestuur besloten de 
voorstellen te bekijken en het nieuwe Reglement nog eens tegen het licht te houden. Tot die tijd 
blijft het bestaande Groene Boekje van kracht. 
 

● Vaststellen maximale overdrachtsprijs voor drie jaar 
In de ALV van voorjaar 2019 is door de leden besloten in te stemmen met een maximale 
overdrachtsprijs voor tuinhuisjes. In deze vergadering willen wij het bedrag vaststellen. Dit wordt 
elke drie jaar opnieuw bepaald. Het voorstel van het bestuur is 15.000 euro. Via de mail is een ander 
voorstel gekomen van Roelof Verheijen van 20.000 euro met onderbouwing. Er volgt een discussie 
over de hoogte van de prijs, waarbij er globaal drie stromingen zijn: bouw wat je wilt, geniet er zelf 
van, maar verwacht niet je volledige investering terug / tuinhuisjes zouden niet meer dan ca. 10.000 
moeten kosten / als je kijkt naar de realiteit en de huidige kosten ben je zo 20.000 of meer kwijt voor 
een redelijk eenvoudig tuinhuis. In het stembriefje is een optie leeg gelaten. Dat was bedoeld voor 
een voorstel vanuit de leden dat uitgesproken zou worden in de vergadering. Er werd 30.000 euro 
voorgesteld, dus de keuze zou dan zijn tussen 15.000/20.000/30.000 euro. Tijdens de stemming 
bleek dat mensen ook bedragen ingevuld hadden die niet waren uitgesproken tijdens de discussie. 
Daardoor werd de stemming vertroebeld.  
De uitslag van de stemming was:  
10.000 euro:  5 
15.000 euro:  37 
17.000 euro:  1 
20.000 euro:  34 
25.000 euro:  2 
30.000 euro:  6 
 
NB van het bestuur: zoals gemeld na de ALV doen wij de stemming in de ALV van 2021 opnieuw. 
 

● Intekenen klussen 
AB vertelt dat de technische commissie zeer actieve mensen telt die echter zwaar belast zijn. Zo is er 
veel werk aan de waterputten en de deuren van het verenigingsgebouw. Het voorstel van Birgit 
Douma vorig jaar om een klussenlijst op te stellen voor de ALV en daaraan geschiedenis en kennis te 
koppelen, heeft geleid tot het volgende voorstel:  
We zoeken leden die een paar concrete projecten aan willen pakken. Nadenken met een groepje, 
plan vormen, begroting indienen en het plan uitvoeren. De klussen die er nu liggen zijn: 

❏ Rolstoelhelling voor de winkel 
❏ Schilderen bankjes 
❏ Vrijmaken duiker naar ringsloot bij de tuin van Jan Vermeulen 
❏ Schilderen of vervangen van de boeiborden bij het verenigingsgebouw 
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❏ Vervanging van het voetstuk van de rolstoel 
Aan iedere klus zal een ervaren lid worden toegevoegd en er zal voor iedere werkgroep een 
mailadres worden aangemaakt. Het bestuur is natuurlijk beschikbaar waar nodig.  
Er wordt gesproken over de wenselijkheid van het vormen van een nieuwe commissie of verdere 
hervorming van de bestaande. Besloten wordt dat de bestaande structuur voldoende is. Er zijn alleen 
te weinig mensen die willen klussen. Voor de vereniging, zonder vrijstellingen te vragen.  
De vraag is of we meer moeten uitbesteden, maar dat willen we alleen in allerlaatste instantie, want 
volkstuinders zijn doe-het-zelvers en onze reserve voor onvoorziene kosten laat het niet toe. 
Per klus melden enkele leden zich.  
 

10. Voorstellen leden: geen 
	

11. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter stelt voor tijdens het tellen van de stemmen de rondvraag te doen om de vergadering te 
bekorten. Aangenomen. 
 
Verkiezing nieuwe voorzitter bij schriftelijke stemming 
 
De uitslag van de stemmingen wordt doorgegeven door de kiescommissie bij monde van Aad Neven 
en is als volgt:  
Nieuwe bestuursleden Anne Karin ten Bosch (tuin 77) en Birgit Douma (tuin 90): 
Ja:   70 
Nee:   5 
Onthouding:  10 
Ongeldig:  1 
 
Anne Karin ten Bosch (tuin 77) wil kort even zeggen dat Birgit en zij de betrokkenheid van de leden 
willen verhogen, dat ze in augustus of september een enquête uit zullen doen gaan om de mening van 
de leden te peilen. 
 
Joka Davids (tuin 13) Ik heb al verschillende keren gevraagd wie er wat gaat doen aan het 
gemeentelijk groen dat overhangt in onze tuin. WT geeft aan dat de zaagploeg er wat aan kan doen 
en dat mensen zelf mogen snoeien wanneer de gemeente achterstallig werk heeft. 
 
Marianne van der Waal (tuin 73): Wanneer kunnen nieuwe leden zich weer aanmelden? Mijn 
vrienden willen zich inschrijven. AM legt uit dat de wachtlijst vol is en dat niemand op het moment 
zijn tuin verkoopt. We willen mensen niet voor niets laten wachten. Wanneer er weer ruimte is, zal 
dat op de website worden aangegeven.  
 
Maria Graver (tuin 70): Is het geen tijd voor een feestje? Een after coronaparty? Algehele 
instemming. 
 
Eugene Struijk (tuin 91): Mensen blijven fietsen op het complex. JW: we kunnen ze niet bekeuren. 
We zijn afhankelijk van het fatsoen van de leden. We zijn formeel eigenaar/beheerder van ons 
complex. We mogen verbodsborden plaatsen. Ze zijn wettig en geldig. We hopen dat mensen zich 
eraan houden. Verschillende leden zien de hekken liever gesloten, maar we zijn vrij toegankelijk 
wandelgebied volgens het gemeentelijk bestemmingsplan als onderdeel van Park Zestienhoven.  
NB van het bestuur: Enkele leden zijn in het bezit van een fietsontheffing. 
 
Afscheid voorzitter 
De penningmeester bedankt vervolgens JW voor zijn harde werk als voorzitter van de vereniging in 
de laatste acht jaar. Hij geeft aan dat zijn diplomatieke achtergrond goed van pas kwam, dat zijn 
ingang bij de gemeente erg geholpen heeft tijdens de overgang naar de nieuwe structuur van de 
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laatste jaren en dat hij gedreven was en enigszins breedsprakig. Hij bedankt Jan hartelijk en deze 
ontvangt een mooie fles whiskey van AM.  
De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten. 
	
De online stemming zal zijn: 
1. Gaat u akkoord met de notulen van 11 juli 2020 zoals weergegeven in de ALV-stukken? 
ja / nee 
Het besluit valt op de keuze met een normale meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  
 
NB: voor opmerkingen over de notulen, graag vooraf melden via het forum. 
 
 

4. JUBILARISSEN 

De volgende leden feliciteren we met hun 25 jarig lidmaatschapsjubileum:  
Cock Wensveen (tuin 165), Marcel Schuilwerve (tuin 167) 
 
De volgende leden feliciteren we met hun 15 jarig lidmaatschapsjubileum:  
Maarten Roijers (tuin 20), Jeannette van Hengst (tuin 56) en Linda de Pee (tuin 59) 
 
	

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 

Toelichting op de jaarcijfers 2020 
 
Algemene voorafgaande opmerking 
Het jaar 2020 is vanuit financieel oogpunt een bijzonder jaar. Ook wij werden getroffen door de 
gevolgen van de COVID-19 maatregelen.  De belangrijkste effecten zijn: 
1. Nagenoeg wegvallen van de inkomsten uit kantineverkoop in combinatie met het tegen 

gereduceerde tarieven verkopen van voorraden welke tegen de houdbaarheidsdatum aan zaten; 
2. Lagere investeringen in het complex dan oorspronkelijk gepland en begroot (mn. doordat in het 

voorseizoen aantal contacten sterk werd beperkt en de bestuurswisseling); en  
3. Evenals in 2019 een relatief laag aantal tuinwisselingen. Normaal wisselen ca. 10 tuinen van 

huurder terwijl dit in 2020 terugliep naar 6 tuinen. 
In deze toelichting ontbreekt een vergelijking met de begroting 2020, aangezien de begroting was 
gebaseerd op een ‘normaal’ volkstuin seizoen en een zinvolle vergelijking mijns inziens niet mogelijk 
is. De begroting 2020 is wel ter inzage beschikbaar via de link in de mail. 
 
Toelichting op de balans 
● Bij de bespreking van de jaarcijfers 2019 is besloten de afschrijvingstermijnen te verkorten (o.a. 

voor de gebouwen, inventaris, gereedschap en vervoermiddelen), zodat dit meer in lijn komt 
met de verwachte levensduur. Hierdoor kwamen de afschrijvingen in 2020 uit op EUR 12.642. 
Aangezien de investeringen zeer beperkt zijn geweest, is de balanswaarde van de vaste activa 
afgenomen met EUR 10.861 tot EUR 290.748.               
Voor alle duidelijkheid de voorgenomen investeringen, welke in 2020 gepland waren (o.a. 
aanschaf terrasmeubilair en materiaal voor de tuincommissie en het milieupark) worden nu in 
2021 gedaan en de benodigde middelen zijn hiervoor gereserveerd. 

● Voorraden zijn door het wegvallen van de kantine activiteiten afgenomen. 
● Debiteurensaldo heeft volledig betrekking op de overdracht van een tuin 67 welke op 08-01-21 

heeft plaatsgevonden.  



   
Pagina 9 van 26 

● Overlopende activa betreft kosten welke door de vereniging in 2020 betaald zijn, maar pas in de 
jaarnota over 2021 naar de desbetreffende tuin huurder in rekening worden gebracht (denk 
hierbij aan de verzekeringspremie en de energielasten). 

● Liquide middelen: Wellicht i.t.t. datgene wat verwacht zou mogen worden is het totale 
banksaldo met EUR 11.576 toegenomen. Hierbij dient aangetekend te worden dat aankoopnota 
van tuin 67 voldaan in 2020 is (en dus in het banksaldo zit), echter de verkoopnota is begin 
januari voldaan. Genormaliseerde is de toename EUR 7.659. Tenslotte staat een bedrag van EUR 
16.059 ter beschikking aan de ‘stroom leden’ (geadministreerd op een aparte bankrekening).  

● Het totale bedrag aan voorzieningen/reserveringen dient uitgesplitst te worden naar een deel 
wat toegerekend wordt aan de VTV (EUR 47.566) en een deel t.b.v. de stroom infrastructuur 
naar de tuinen (EUR 16.059). De toename in de voorzieningen wordt voornamelijk veroorzaakt 
doordat slechts beperkte uitgaven konden plaatsvinden (a.g.v.  de COVID19-
maatregelen).                                                                                 

● De afname van de post Overlopende passiva is volledig te verklaren doordat eind 2019 voor een 
totaalbedrag van EUR 4.750 was vooruitbetaald op de jaarnota’s voor 2020 (jaarnota's die 
vooraf volledig voldaan zijn), hetgeen eind 2020 niet het geval was.   

● De crediteurenstand is met name beïnvloed door een tweetal bijzondere zaken (a) VTV ontving 
een compensatie voor de betaalde waterschapsbelasting zuiveringsheffing EUR 3.302 (nov 2020) 
a.g.v. een aanpassing in de huurovereenkomst tussen gem. Rotterdam en SViN waarbij 
gemeente tot 2021 de waterschapsbelasting compenseert naar ons; en (b) een naheffing van de 
grondhuur 2020 van EUR 2.416 (inflatiecorrectie) waarover we pas in 2021 over zijn 
geïnformeerd. 

 
Toelichting op de resultatenrekening 
● De uit de jaarnota’s ontvangen bijdragen worden m.u.v.  de verenigingscontributie en de 

energie bijdragen vrijwel geheel door vergoed (grondhuur gemeente, verzekering tuinhuisjes, 
energiegebruik en contributie AVVN). De verenigingscontributie dient met name voor de 
dekking van de vaste lasten. 

● De verenigingskosten namen toe. Belangrijkste bijzonderheden hierbij waren:  
a. Sterk gestegen kosten voor het milieupark (kosten Grondbank en Van Vliet Afval), welke met 

ruim EUR 2.000 toenamen. De achterliggende oorzaak is enerzijds toename van het 
inzamelen van aantal vuilcontainers, anderzijds het verdubbeld aantal keer inzamelen van 
groenafval (takkenberg), 4x i.p.v. 2x per jaar. 

b. Hogere bestuurs- en commissiekosten. Twee belangrijkste afwijkingen:  Kosten 
geluidsinstallatie ALV EUR 590 en lagere positieve bijdragen uit commissies (o.a. zaagploeg 
doordat er geen kapvergunningen werden afgegeven maar wel een vervangingsinvestering 
noodzakelijk was) 

c. Hogere kosten voor alarmopvolging, beveiliging (onderhoud, reparaties etc.) en 
abonnementen en licentierechten voor software gebruik. 

d. Hier stond een afname van de energielasten tegenover a.g.v. het beperkte gebruik van de 
gebouwen. We zien echter wel dat de vaste lasten en energiebelasting sterk toenemen. 

● Aan de opbrengsten zijde was er wisselend beeld: 
a. Winkel inkomsten lieten een stijging zien (+ EUR 1.000) mede ondersteund door de realisatie 

van de online winkel verkoopmogelijkheid (zonder investeringskosten voor de opzet van de 
online winkel) met een netto-opbrengst van EUR 3.738. 

b. Kantine inkomsten vielen sterk terug.  Gecombineerd met de afschrijving op voorraden (THT 
datum goederen) werd er net break-even gedraaid terwijl in 2019 de positieve bijdragen nog 
ca. EUR 3.300 bedroeg. 

c. In 2020 waren (evenals in 2019) een beperkt aantal tuin wisselingen waardoor de commissie 
inkomsten beperkt bleven. 

Per saldo leidde dit tot een afname van de totale opbrengsten met EUR 1.739 terwijl de totale kosten 
met EUR 3.265 toenamen. De bijzondere posten bleven beperkt wat uiteindelijk resulteerde in 
verlies van EUR 4.661 voor het financiële jaar 2020. 
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Conclusie  
Ondanks dit verlies in 2020 is de financiële basis van de vereniging nog steeds goed te noemen en 
bewijzen dat de in het verleden aangelegde buffers hun waarde hebben in deze onzekere tijden.  
Echter hierbij dient wel aangetekend te worden dat de afgelopen jaren onvoldoende mogelijkheden 
waren om structurele investeringen in de infrastructuur (water en elektriciteitsvoorziening) en de 
verenigingsgebouwen (verduurzaming en structureel groot onderhoud) te kunnen uitvoeren. Zodra 
de mogelijkheden zich weer voordoen (na het opheffen van de COVID19-maatregelen) dienen deze 
(inhaal)investeringen met voorrang uitgevoerd te worden. In dit kader wordt momenteel onderzocht 
op welke wijze de water- en elektriciteitsvoorziening kan worden gewaarborgd, wat mogelijk kan 
leiden tot een extra bijdrage. Het bestuur heeft het voornemen om op korte termijn de leden 
hierover nader te informeren. 
 
Daarnaast kan geconcludeerd worden dat diverse verenigingskosten toenemen zonder dat dit jaar 
(en ook naar verwachting lopend jaar) hier voldoende opbrengsten tegenover staan om dit volledig 
op te vangen. Het betreft met name de commissie-inkomsten uit verkoop van tuinen, kantine 
opbrengsten en de vergoedingen voor de inzet van de zaagploeg (afgifte kapvergunningen). Een 
verhoging van de verenigingscontributie is een optie waarnaar gekeken wordt het komende jaar. 
 
Met financiële en groene groet, 
John Michielsen (waarnemend penningmeester) 
 
zie voor de cijfers de pagina's hierna 
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Verklaring kascontrolecommissie  
De kascommissie heeft in maart en april 2021 de boekhouding over 2020 gecontroleerd.  John 
Michielsen en Hans Schild hebben weer veel werk verricht. Correct, zorgvuldig en overzichtelijk 
hebben zij geadministreerd hoe er zo’n 300.000 euro inkwam en uitging.  De kantinevoorraad en de 
winkelvoorraad zijn begin dit jaar geteld en de kwitanties van contant geld zijn gecontroleerd. De 
vragen die wij hadden, zijn afdoende beantwoord. Alles is in orde bevonden. 
	
Wij adviseren de algemene vergadering de jaarstukken goed te keuren en het bestuur décharge te 
verlenen. 
 
26 april 2021 
 
Maria Beks 
Henk Cooiman 
Annie Mayenburg  
 
De online stemming zal zijn: 
1. Verleent u het bestuur decharge over de financiën van 2020? 
ja / nee 
Het besluit valt op de keuze met een normale meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  
	
	
Verkiezing / herbenoeming kascommissie 
Annie Mayenburg heeft haar termijn uitgediend. Zij heeft Bri van der Liet bereid gevonden haar taak 
over te nemen. Het bestuur is blij met Bri’s instemming en bedankt Annie hartelijk voor haar 
jarenlange inzet. 
 
Begroting 2021 
Door het uitblijven van de najaars-ALV in 2020 als gevolg van de corona maatregelen is ook de 
begroting voor 2021 niet vastgesteld. Er is overleg geweest met de commissies en er is een 
inventarisatie gedaan. In 2021 zijn geen extra uitgaven gepland of voorzien die afwijken van hetgeen 
in 2020 gepland was. De kantinecommissie heeft toestemming gevraagd om nieuw terrasmeubilair 
aan te schaffen dat gecombineerd kan worden met het bestaande meubilair. Dit stond al op de 
begroting van 2020. Er is door de zaagploeg een nieuwe zaag aangeschaft en voor gebruik door 
verschillende commissies is een veilige ladder gekocht door de Groencommissie. Inmiddels zijn door 
Gerard en anderen nieuwe deuren geplaatst in het verenigingsgebouw, waar we erg blij mee zijn! 
Gerard zal ook de kozijnen van de bestuurskamer vervangen en voorzien van dubbel glas. Deze 
laatste kosten waren al in eerdere begrotingen opgenomen en goedgekeurd. Hopelijk dragen deze 
kozijnen ook bij aan een beperking van de energiekosten. En zoals de penningmeester al aangaf, ook 
dit jaar zullen wij te maken hebben met de financiële impact van de coronamaatregelen (verwachte 
minder kantine inkomsten, minder commissie inkomsten door verkoop tuinhuisjes).  
 
	

6. BESTUURSZAKEN EN ONTWIKKELINGEN	

Over de WBTR  
De Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen gaat in op 1 juli 2021 en vergt meer transparantie van 
besturen. Ook voor VTV Blijdorp heeft dat consequenties. In het nieuwe Huishoudelijk Reglement 
wordt al deels voorzien in de nieuwe regels. Maar belangrijker is dat de wet strenger is op het 
acteren van besturen en bestuursleden. Daarom zullen wij ook in de toekomst meer communiceren 
over wat er gaande is. Zodat leden begrijpen wat er speelt op het complex en dat het bestuur 



   
Pagina 14 van 26 

daarmee ook op de juiste wijze handelt in het kader van de (hoofdelijke) aansprakelijkheid die wordt 
aangescherpt in de wet.  
 
Nieuwe reglementen klaar 
Afgelopen winter is er hard gewerkt aan een nieuw Huishoudelijk Reglement en Tuinreglement 
samen met een klankbordgroep. Dit wordt bij Bestuursvoorstellen verder toegelicht.  
 
Bestuursverkiezingen 
In juli 2021 heeft John Michielsen zich teruggetrokken als penningmeester. In het afgelopen jaar 
hebben we gebruik kunnen maken van zijn diensten als waarnemend penningmeester. Nu kiest hij 
ervoor zich op zijn tuin en opleiding tot hovenier te concentreren en legt hij zijn taak neer. We zijn 
nog steeds op zoek naar een vervanger.  
In een nieuwe penningmeester hopen we opnieuw iemand te vinden die de bestuurskeuzes die 
voorliggen kan toetsen aan mogelijke financiële risico’s en aansprakelijkheid. Bij het opstellen van de 
jaarstukken en het doen van de administratie is altijd hulp te vinden of regelen, dus het gaat echt om 
de voorgenoemde toetsing.  
 
Bibi van Epen heeft vorig jaar zomer te kennen gegeven niet langer deel te nemen aan het bestuur. 
Wij danken haar voor haar inzet en wensen haar veel plezier bij de tuinbeurten die ze zo miste.  
 
Ook in deze vergadering nemen we afscheid van Wilco Tuinman, die vanaf 2015 gewaardeerd 
algemeen bestuurslid was. Hij was onder andere onze woordvoerder in contact met de SViN, regelde 
Milieupark zaken met bijvoorbeeld afhaalophaaldienst van Vliet en was contactpersoon in het 
bestuur voor de tuincommissie en de zaagploeg. We zullen zijn rustige aanwezigheid en kennis in 
vergaderingen missen. Gelukkig blijft hij actief betrokken bij de uitvoering van veel van zijn 
voormalige taken. 
 
Het huidige rooster van aftreden is als volgt: 
Anne Karin ten Bosch, voorzitter - aftredend zomer 2024 
Birgit Douma, vice voorzitter - aftredend zomer 2024 
Annemarie Moormann, secretaris - aftredend voorjaar 2023 
Arthur Bueno, algemeen bestuurslid - aftredend najaar 2021 
Joke Pruijssers, algemeen bestuurslid - aftredend voorjaar 2024 
 
	

7. STAND VAN ZAKEN VOLKSTUINCOMPLEX 

Onderhoud beïnvloed door coronamaatregelen 
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar door corona en de bijbehorende maatregelen. Dit heeft ertoe 
geleid dat een groot deel van het onderhoud aan gemeenschappelijke borders en gebouwen 
achterstand opliep. Ook dit jaar hebben wij te maken met beperkingen en de gevolgen daarvan. Wij 
zijn blij met alle initiatieven van leden om wat extra tijd te steken in onderhoud. Er is een speciale 
klussenlijst voor het groenonderhoud, te vinden via de website. Ook voor het technische onderhoud 
vraagt de Technische commissie extra ondersteuning. In het najaar gaan wij dit verder structureren.  
 
Waterputten 
Zoals wij al in de nieuwsbrieven en ook op de site hebben toegelicht, is het waterputtendossier er 
eentje met veel haken en ogen. Dat is het al jaren, maar de Technische commissie heeft zich 
afgelopen winter verdiept in een oplossing die haalbaar en betaalbaar is. De geschiedenis is te vinden 
op de website en ook de toelichting op de stappen die gezet worden zullen wij daar vermelden. 
Nieuws volgt in het najaar.  
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Stroom en aardlekautomaten 
De Technische commissie ontdekte half maart dat een groot aantal aardlekautomaten in de 
padkasten defect was. Omdat dit het risico van stroomschok betekent, is er besloten de stroom in de 
tuinen af te sluiten in geval van een defecte aardlekautomaat. Na het opvragen van offertes, het 
uitzoeken en testen van de meest geschikte en betaalbare aardlekautomaat, verkeren wij 
momenteel in afwachting van de levering en installatie. Die duurt helaas langer dan gehoopt. De 
leden van de Technische commissie die hierbij betrokken zijn, zijn dezelfde als van de waterputten. 
Dus die hebben erg veel werk verzet in korte tijd de afgelopen periode.  
 
Verschuiving in taken onderhoud complex 
In de winter hebben wij de zogenaamde demarcatielijst van de gemeente en SVIN nog eens onder de 
loep genomen. Daaruit blijkt dat een aantal (groen)taken die uitgevoerd worden in de tuinbeurten, 
horen bij de SVIN of de gemeente. Dat is enerzijds goed nieuws, omdat wij dan in de tuinbeurten 
meer technisch onderhoud kunnen gaan doen (schilderen, repareren, onderhoud gebouwen etc.). 
Anderzijds betekent dat voor de Groencommissie (de nieuwe naam van de Tuincommissie) wel extra 
tijd en aandacht. Immers de hoveniers die door de SVIN of gemeente ingeschakeld worden, moeten 
wel geïnstrueerd worden, zodat het groenonderhoud van ons complex gebeurt op de manier die wij 
wensen.  
 
Tuinbeurten zullen ook meer technisch onderhoud gaan bevatten 
Het gevolg van deze verschuiving van taken is dat wij in de tuinbeurten dus meer technisch 
onderhoud kunnen gaan doen. Dit betekent ook dat er meer overleg zal komen tussen de 
Groencommissie en de Technische commissie voor de invulling van de tuinbeurten. Wellicht zal 
blijken dat bij sommige taken een tuinbeurt van drie uur niet handig is, maar dat een andere 
tijdsindeling effectiever is. Hierover komt deze zomer meer informatie.  
 
Kapvergunningen 
De SVIN, die onze contactpersoon is naar de gemeente voor beheer, is nog steeds in overleg met de 
gemeente over het afgeven van kapvergunningen. Dit stagneert nu al meer dan twee jaar. Dit is niet 
iets dat wij als vereniging kunnen oplossen. Het is een zaak tussen de gemeente en de SVIN. Op de 
website staat een recente brief van de gemeente met de belofte binnenkort een oplossing te vinden. 
In de tussentijd mogen wij geen bomen kappen. Het enige dat de zaagploeg mag doen met bomen 
waarvoor een kapvergunning nodig is, is ze in gevaarlijke situaties onder controle brengen.  
 
Kosten milieupark beperken 
Zoals blijkt uit de financiële gegevens van 2020 zijn de kosten van het milieupark bijna verdubbeld in 
2020. Dat komt doordat er meer vuilnis afgevoerd moest worden (wij betalen per container) en ook 
omdat wij in 2020 vier keer een takkenhoop hebben laten ophalen.  
In 2021 willen wij deze kosten beperken. Dat betekent dat wij weer terug gaan naar 1x takkenhoop in 
het najaar en 1x takkenhoop in het voorjaar. Verder verzoeken wij alle leden zo zuinig mogelijk 
vuilnis aan te leveren. In ieder geval zijn de groene vuilcontainers alleen bestemd voor huisvuil in 
vuilniszakken (geen los tuinafval, hout, stenen e.d.). Dat kun je naar de Roteb brengen.  
  
Enquête 2020 in teken van tevredenheid 
In het najaar van 2020 is er een enquête uitgevoerd onder de leden. 127 van de 170 leden hebben 
gereageerd. Duidelijk is wel dat er een groot gevoel van tevredenheid is over de eigen tuin, het 
complex en de vereniging. Uiteraard zijn er ook punten van ontevredenheid, daar wordt zeker naar 
gekeken. Sommige punten zijn lastig op te lossen, want de ene vindt het bestuur te streng en de 
ander niet streng genoeg. De ene wil dat er opgetreden wordt tegen fietsen op de paden en de ander 
vindt dat het juist zou mogen. En zo zijn er nog meer tegenstrijdigheden. Wij zijn hoofdzakelijk een 
echt blij dorp, laten wij er van genieten.  
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8. VTV-BLIJDORP-COMMISSIES 

Hier vermelden we de diverse commissies die onze vereniging rijk is. Iedere commissie heeft een 
contactpersoon die het contact onderhoudt met het bestuur en de leden. Je vindt hier ook door de 
commissies aangeleverde bijdragen over hun werkzaamheden. 
 
Naam commissie  Contactpersoon commissie 
Keukencommissie   Remco Tijdgat (101) 
Groencommissie  Sannetje van Haarst (141) 
Tuinkeuringscommissie  Joke Pruijssers (152) 
Technische commissie  Koen Libeton (47) 
Bouw & taxatiecommissie Marloes Pieper (24) 
Tentoonstellingscommissie Marioleine Hemelaar (50) 
Kascontrolecommissie  Annie Mayenburg (81) 
Redactie Groene Blijdorper Marielle Roozemond (128)  
Website   Ton van der Liet (102) 
Winkelcommissie  Maartje van Frankenhuijsen (78) 
Zaagcommissie    Ton Hoeneveld (147)  
 
Commissies sleutel tot groter draagvlak  
In het vroege voorjaar is er gezamenlijk overleg geweest tussen alle voorzitters van de commissies en 
het bestuur. Helaas online i.v.m. de coronamaatregelen. Wij zullen hieraan regelmatig vervolg geven, 
zodat ook de afstemming tussen de commissies nog verder gestimuleerd wordt. Met een breed 
netwerk aan vrijwilligers in de vereniging die nauw samenwerken waar mogelijk, versterken wij niet 
alleen onze sociale omgeving, maar ook het draagvlak binnen onze vereniging. Goed voor ons als 
vereniging, maar ook sterk naar externe partijen.  
 
Met de invoering van het nieuwe Huishoudelijk Reglement en het Tuinreglement wordt de naam 
Tuincommissie vervangen door Groencommissie. Dat dekt de lading beter.  
 
 
 
Tentoonstellingscommissie: 
 
Momenteel bestaat deze uit Anneke (48), Barbara (153), Joka (13) en Mariolein (50) met Diet (58) in 
de ondersteuning. 
Al heel lang was er twee keer per jaar een tentoonstelling rondom Kunst en Ambacht en rondom 
Oogst. Vorig jaar was er zo weinig ruimte voor samenkomsten op de tuin en daardoor ook voor de 
voorjaarstentoonstelling dat we maar eens goed wilden uitpakken toen er wél iets mogelijk was in 
het najaar. Het plan dat we bedacht hadden, organiseerden en voerden we samen met veel andere 
tuinders uit: een weekeinde voor kinderen en volwassenen met allerlei activiteiten en de 
tentoonstelling Kunstig Gemaakt. Er waren workshops, er draaide een documentaire met 
introductie,  er was een borrel, zadenruil en een wijnproeverij. 
Deze opzet willen we ook in dit najaar, op 4 en 5 september,  op eenzelfde manier gaan uitvoeren en 
we hopen dat het nog veel vaker zal kunnen. Bij het onderdeel Kunstig Gemaakt roepen we iederéén 
op die iets maakt,  professioneel of ambachtelijk, om wat in te leveren. Er zal ook aandacht zijn voor 
Oogst en verwerking. 
Dat zoveel mensen meedenken en doen geeft het voor ons complex ook zeker een sociaal element. 
 
Mariolein Hemelaar, contactpersoon Tentoonstellingscommissie 
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Redactie Groene Blijdorper en Website: 
 
In de redactie van de Groene Blijdorper zijn 6 tuinleden actief, ieder met een eigen onderscheidende 
soort bijdrage. Inge (99) schrijft vaak over recepten, gemaakt met groenten uit eigen tuin. Hennie 
(86) heeft een bijzondere voorliefde voor dieren op de tuin. Samen gaan Inge en Hennie vaak Gluren 
bij onze Tuinburen, en maken een verslag van een bezoek aan een openbaar toegankelijk tuin. 
Liesbeth (95) schrijft over opvallende tuinzaken zoals de kabouter of het boeddha beeld en verzorgt 
de rubriek De Groene Hulde. En Marga (156) bezoekt bijzondere huisjes op ons complex en tekent 
daar het verhaal van op. Lenie (54) weet heel veel van moestuinieren en deelt deze kennis via 
informatieve artikelen met de tuinleden. Zelf pak ik de activiteiten op de tuin op, en doe ik De Tuin 
Van... waarin nieuwe tuinleden zichzelf voorstellen. Ook plan ik als 'hoofdredacteur' de 
redactievergaderingen en zorg er samen met Ton van der Liet voor dat alle inhoud elke keer weer 
netjes in het digitale magazine en op onze site komt. 
Afgelopen jaar hebben we dankzij Birgit een hele vernieuwingsslag op de website gekregen. Het oogt 
weer fris en bijdetijds, ook zijn onderwerpen beter vanaf de homepage vindbaar geworden. 
Vervelende gebeurtenis afgelopen jaar was een claim, voor onrechtmatig beeldgebruik op de site. 
Het ging om een foto waar copyrights op bleken te rusten. Normaal gebruiken we rechtenvrije foto's, 
maar deze was aan onze aandacht ontsnapt. Gelukkig werd het bedrag fors naar beneden bijgesteld, 
nadat er door het bestuur is onderhandeld. Voortaan checken en dubbelchecken we de beelden op 
auteursrechten. 
Komend jaar gaan we weer mooie nieuwe Blijdorpers maken. Het is goed om te zien dat we online de 
best vindbare volkstuin zijn van Rotterdam. Hoe klein we ook zijn, dat is ons toch maar mooi gelukt!  
 
Mariëlle Roozemond, hoofdredacteur Groene Blijdorper  
	
	
	
Technische Commissie (TC):  
 
De Technische Commissie zorgt voor de aanleg en het onderhoud van de elektriciteits- en 
watervoorziening van tuinhuizen, het onderhoud van de gebouwen, hekwerken, straatmeubilair, 
speeltuin etc.  en onderhoud en reparatie van het rijdend materieel.  
In het afgelopen jaar is de overkapping aan het verenigingsgebouw gerealiseerd, is een aantal 
reparaties uitgevoerd aan de loodsen en het verenigingsgebouw (o.a. nieuwe deuren), en is er 
beperkt schilderwerk uitgevoerd. Verder is er onderzoek gestart naar het reviseren van de 
waterputten en is een veiligheidstest uitgevoerd van de elektriciteitsvoorziening van tuinhuizen.  
 
De TC heeft een kleine ‘vaste’ bezetting: 3 voor water en elektriciteit, 3 voor onderhoud gebouwen 
en 2 voor rollend materieel. Daarnaast springen anderen bij, afhankelijk van de aard van de 
problemen. Deze vaste bezetting is aan de krappe kant voor de onderhoudswerkzaamheden waar we 
als vereniging de komende jaren voor staan. Ook willen we graag jongere leden betrekken.  
 
Klussen die we komende periode gaan aanpakken: 
* vervanging aardlekautomaten in de padkasten (wordt uitbesteed); 
* schilderwerk van de loodsen, het gashok en delen van het verenigingsgebouw; 
* reparatie van regenwaterafvoer en aanbrengen van ventilatieroosters grote loods; 
* revisie van waterputten en het vervangen van defecte waterputten; 
* het stellen van de hekwerken van milieupark en winkel; 
* het opknappen van de speeltuin zodat we voldoen aan de gestelde veiligheidseisen; 
* onderhoud van allerhande materiaal en materieel (karren, kruiwagens, lopende banden, 
aanhangwagens, tractor, elektrokar etc.). 
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De TC wil graag meer tuinleden in de vaste bezetting, mensen die klussen willen aanpakken en 
problemen helpen oplossen: 
- wie willen helpen met het reviseren van de waterputten? 
- wie gaan helpen met het uitgraven van defecte waterputten en het vervangen door gereviseerde 
exemplaren? 
- wie heeft verstand van schilderwerk en wil de uitvoering helpen coördineren? 
- wie wil helpen met het onderhoud van rollend materieel?  
 
Meld je aan bij technischecommissie@vtvblijdorp.nl  
 
 
 
Bouw- en taxatiecommissie 

De bouw- en taxatiecommissie bestaat uit een vrolijk, divers, groepje VTV Blijdorp leden die allen een 
bouwkundige achtergrond en/of interesse hebben. Samen houden wij ons voornamelijk bezig met 
het taxeren van huisjes die beschikbaar komen voor nieuwe leden en sinds kort brengen wij ook 
advies uit over (ver)bouwplannen van leden. We wisselen elkaar af in voorzitterschap en zorgen dat 
we altijd met minimaal vier mensen een taxatie kunnen doen. Tussendoor worden er ook wat baby’s 
geboren en zelf flink aan huisjes gewerkt… dus saai is het nooit! 
 
Eén van onze doelen de afgelopen tijd was een zo transparant mogelijke taxatiemethode te 
ontwikkelen. We zagen dat bij taxaties toch vaak flink wat emoties kwamen kijken, want vertrekken 
van ons prachtige park is natuurlijk nooit leuk. Zowel vertrekkende als nieuwe leden moeten erop 
kunnen vertrouwen dat wij een objectief oordeel kunnen geven, een hele verantwoordelijkheid! We 
zijn erg positief over de werkwijze die we nu hebben bereikt en merken dat leden ook enthousiast 
zijn, dus we gaan de goede kant op. 
Onze prachtige, soms ie-wat krakkemikkige maar toch altijd heel gezellige bouwsels, vormen samen 
een uitgebreide collectie. Net zoals alle mooie tuinen waar ze in staan, is de hoeveelheid aan 
bouwmethodes, stijlen, kleuren en materialen van alle huisjes zeer divers. Nu wij ook de 
(ver)bouwplannen keuren aan de hand van ons eigen bouw-regelement (op basis van regels 
opgesteld door het AVVN), merken we dat het aan creativiteit bij onze leden zeker niet ontbreekt. De 
komende periode zullen we hier vaker mee bezig zijn, een leuk vooruitzicht!  
 
Marloes Pieper, momenteel voorzitter Bouw- en taxatiecommissie 
 
 
 
Groencommissie 
 
Taken tuincommissie uit oude Groene Boekje: 
1.11. Tuincommissie - Deze commissie houdt met een kritisch oog het uiterlijk van het hele complex 
in de gaten. Ze bekijkt de resultaten van de werkbeurten, de toestand van de gemeenschappelijke 
delen van het complex en van de hagen.  
 
Groencommissieleden: Annemiek (30), Lenie (54), Ria (22), Sannetje (31) 
 
Groencommissie:  
Verantwoordelijk voor groenbeheer complex. Ontwikkeling en uitvoering, ook op lange termijn, van 
het groenbeleid en behoud (plus experimenten daarin). 
Organiseert en programmeert tuinbeurten, selecteert en werkt vervolgens nauw samen met de 
huidige ploegleiders: Martijn (155), Johan (135), Hugo (60), Vera (164), Annemiek (30) en Wouter 
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(83), stelt hiervoor de wekelijkse -to do- op en biedt ondersteuning van uitvoering daarvan aan 
ploegleiders en leden. Verzorgt aanschaf gereedschap voor tuinploegen na grondig onderzoek. 
Levert ontwerp en beplantingsvoorstellen voor vrijgekomen stukken van het complex. Verzorgt de 
aanschaf van groen voor VTVB. Zorgt voor biodiversiteit, onderzoek daarnaar en ontwikkelt evt. 
bijzondere groenprojecten. 
Groenafvalbeheer: ontwikkelde compostbeheer in milieupark en organiseert dat ook sinds 2012.   
Ontwikkelt activiteiten zoals workshops composteren en workshops snoeien en verzorgt hiervoor 
handouts. 
Schrijft artikelen voor de Groene Blijdorper over bv. biobollen, onkruiden en compost. Geeft 
presentaties over groenbeheer tijdens ALV’s. 
Adviseert leden over plantenkeuze en onderhoud tuin. 
Initieerde in 2015 de Plantenmarkt en organiseert en bemant deze 2x per jaar in nauwe 
samenwerking met het onmisbare PlantenMarktTeam (Annelies (32), Hanneke (6), Steffen (100), 
Remco (101)) en Groencie en anderen. Doneert opbrengst aan VTVB (voor Groencie). 
 
Samenwerking van Groencommissie met andere commissies en bestuur 
Technische commissie:  Overleg met Wout (5) over gereedschap en beheer daarvan. Met Wout en 
Wilco/bestuur overleg gevoerd m.b.t. aanhangers (sinds 3 jaar). Soms uitgraven van putten tijdens 
tuinbeurt, ed. Voert opdrachten uit van Aad (109). 
Zaagploeg: Overleg over behoud en beheer bomen: i.s.m. Ton (43), Wilco/bestuur i.v.m. 
kapvergunningen en zorg boomrijkhouden van complex. Overleg over afvoer snippers. 
Winkelcommissie: Overleg over assortiment (bv. gif uit assortiment, bio/potgrond, worteldoek, 
zaden) en verkoop van plantenmarktplanten. 
Keukencommissie: Overleg over bezetting bij activiteiten Groencie. Handoeken, koffie/ thee enz. 
wordt verzorgd door keukencie. Soms opruimen kantinespullen via tuinbeurt. Overleg m.b.t. 
beplanting rondom kantineplein. 
Tentoonstellingscommissie: Overleg m.b.t. plantenmarkt/activiteiten/mogelijkheden. Zorg via 
tuinbeurten dat omgeving van bv. kantine er onderhouden uitziet tijdens de tentoonstelling.  
Tuinkeuringscommissie: Als een tuin negatief wordt beoordeeld m.b.t. het groen; dan kan de 
Groencie het lid desgewenst adviseren. 
Bestuur: Overleg activiteiten en financiën. Levert jaarlijks een begroting aan bestuur van kosten van 
tuinbeurten en groenbeheer. Informeert over groenbeheer en adviseert indien gevraagd.  
Wilco: Overleg/advies kapvergunningen en beheer milieupark/compost. Overleg met derden zoals 
SVIN en boswachter/s. 
 
Sannetje van Haarst, voorzitter Groencommissie 
 
 
 
Zaagploeg 
 
Op verzoek een stukje over de zaagploeg van VTV Blijdorp.  Alweer wat langer geleden ontstaan, 
bestaat de ploeg nu uit vijf personen. Wij doen feitelijk het meeste zaagwerk op het complex, veelal 
werken we in de winter en stoppen we onze werkzaamheden eind maart. De aanvragen worden 
aangeleverd door onze contactpersoon in het bestuur. De te rooien boom wordt door ons op 
verschillende punten beoordeeld en indien nodig vraagt het bestuur bij de SVIN (de verhuurder) een 
vergunning aan. Helaas loopt dit proces nog niet erg soepel door een conflict met de Gemeente 
Rotterdam over de vergunningskosten. 
Na het afgeven van de vergunning kan er tot actie overgegaan worden. De kosten voor het tuinlid 
worden bekend gemaakt en na betaling wordt de boom verwijderd. € 150 voor een boom met- en 
€75 voor een boom zonder vergunning. Veel bomen op ons complex kunnen niet in een keer geveld 
worden en moeten daarom klimmend “afgebroken” worden. Deze technieken hebben wij ons 
intussen eigen gemaakt en kunnen we veilig uitvoeren. Het laatste seizoen hebben we een aantal 
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coniferen weggehaald die aangetast waren door de Thujabastkever en de letterzetter. Het lijkt erop 
dat we de komende tijd nog meer coniferen zullen zien verdwijnen op het complex. 
Wij als zaagploeg vinden het nog steeds erg leuk om dit werk te doen en hopen stiekem wel eens op 
een lekker stormpje. In de hoop jullie van wat info voorzien te hebben. 
 
Namens de zaagploeg, Ton Hoeneveld 
 
 
Tuinkeuringscommissie 
 
De Tuinkeuringscommissie bestaat uit leden die als extra vrijwilligerswerk tuinkeuringen doen of die 
dat doen in plaats van enkele tuinbeurten. Vorig jaar waren er vier koppels die elk een laan gekeurd 
hebben. Door alle coronamaatregelen was de eerste keuring pas in juli en daarbij is het gebleven. 
Normaal zijn er twee tuinkeuringen per jaar. Op de site kun je precies lezen waarom er tuinkeuringen 
zijn en waarnaar gekeken wordt. Er zijn enkele tuinen op ons complex die echt slecht onderhouden 
zijn, maar de meeste tuinen zijn grotendeels of helemaal in orde. De uitslagen van de tuinkeuringen 
worden altijd via een nieuwsflits gestuurd en zijn online te bekijken. Groen/goed is ons doel. Bij 
Rood/slecht zullen wij vragen om dit onderdeel in orde te maken. In 2021 zullen wij wel weer twee 
tuinkeuringen doen, de eerste in mei. Het team bestaat momenteel uit Landa (117), Annie (81), 
Patricia (167), Mary-anne (119), Margreet (42), Diana (139), Rob (41) en Joke (152). 
Wij wensen iedereen een fijn tuinjaar. 
 
Joke Pruijssers, voorzitter Tuinkeuringscommissie	 
 
 
Keukencommissie 
 
In normale tijden (buiten covid) is gedurende het seizoen ons verenigingsgebouw op vrijdagavond en 
op zaterdag open om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Dit hapje 
en drankje worden gemaakt en geserveerd door een enthousiast team van tuinleden die de 
zogeheten keukenteams vormen. Voor ieder seizoen wordt een planning gemaakt waarin de 7 teams 
afwisselend wekelijks een zelfgemaakte heerlijke special serveren, buiten het reguliere assortiment 
van verschillende snacks en dranken. In het hoogseizoen wordt er bij goed weer petanque gespeeld 
of andere spelletjes gedaan op de vrijdagavond, maar gewoon voor een kletspraatje langskomen kan 
dan natuurlijk ook. 
 
De keukenteams zorgen ervoor dat de keuken schoon blijft, via de wekelijkse schoonmaak, maar ook 
wordt regelmatig een grote schoonmaak gehouden. De toiletten worden daarbij niet vergeten. De 
voorraad wordt op peil gehouden door alles zelf in te kopen en op te halen bij de Zegro of Sligro 
groothandels. Daarnaast wordt het terrasmeubilair en de vloer van de kantine jaarlijks onderhouden 
en in de olie gezet. In de laatste jaren is de geldkassa vervangen door pin en werken we niet meer 
met contant geld, maar hebben we een moderne kassa-app! Bij de verschillende evenementen als 
kunst- en oogsttentoonstellingen en nieuwjaarsreceptie verzorgen de keukenmedewerkers extra 
diensten zodat de keuken en bar ook op deze gelegenheden geopend zijn. Het gebouw is daarnaast 
buiten het seizoen beschikbaar voor verhuur aan tuinleden voor bijvoorbeeld het vieren van een 
verjaardag, vraag er gerust naar bij  een van de keukencommissieleden. 
We hebben ieder jaar weer behoefte aan nieuwe keukenmedewerkers, heb je affiniteit met de 
horeca en gastvrijheid? Meld je dan aan bij één van de commissieleden! 
 
Namens de keukencommissie, Ton (102), Marlen (31), Stef (100) en Remco (101) 
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Kascontrolecommissie 
 
Wat doet de kascontrolecommissie en wat is er leuk aan? De kascontrolecommissie telt aan het eind 
van het jaar de voorraden van de kantine en de tuinwinkel. Nou, je komt nog eens ergens, tot en met 
in de vriezer en de laden van de winkel. Zo bleken ze in de tuinwinkel spullen te hebben waar ik erg 
naar had lopen zoeken in tuincentra, zoals een slakkenval. Ik word een grotere afnemer! 
Verder wordt de zogenaamde kleine kas gecontroleerd. Inmiddels zijn dat alleen kwitanties van 
contant geld van de plantenmarkt en contante ontvangsten voor grond e.d. op woensdag, wanneer 
de winkel dicht is. Die worden gestort op de rekening en dat wordt gecheckt. 
Het meeste werk komt in het voorjaar, wanneer de boekhouding is afgerond. De boekhouding wordt 
gecontroleerd op detailniveau. Dat vraagt wel enige boekhoudkundige kennis, maar er wordt echt 
niet verwacht dat je accountant bent. De laatste drie jaar wordt alles digitaal aangeleverd, zodat we  
het rustig kunnen bekijken en onze vragen aan de penningmeester kunnen verzamelen. Je mag alles 
vragen, bijvoorbeeld of er afspraken zijn over wat een bos bloemen mag kosten, omdat de bedragen 
soms wel sterk verschillen. Maar ook hoe nu precies dat Elektriciteitsfonds in de boekhouding 
verweven zit en waarom er grote verschillen zijn in begrotingsposten of uitgaven met eerdere jaren. 
Van tevoren geeft de penningmeester steeds al een toelichting over belangrijke verschillen. 
Daarna geeft de penningmeester antwoord op de vragen van de commissie en wanneer die vragen 
zijn beantwoord, maken we een verslag. Wanneer alles in orde is bevonden, adviseren wij de ALV het 
bestuur decharge te verlenen. Wat betekent dat er een zorgvuldige boekhouding is gevoerd en geen 
onregelmatigheden zijn aangetroffen. 
Volgens mij is het de bedoeling de ogen en oren van de ALV te zijn, controle uit te oefenen en een 
preventieve rol te spelen. Maar op een positieve manier. 
Ik heb het drie jaar gedaan en dat is de termijn. Ik ging in deze commissie omdat ik fysiek genoeg had 
aan mijn eigen tuin. Ik dacht ordners te zien te krijgen en de bijbehorende bonnetjes. Digitaal is het 
allemaal veel makkelijker gebleken. Het was heel erg leuk als nieuw lid zoveel inzicht te krijgen in 
deze vereniging, via het geld dat erin omgaat. Dat is ongeveer 300.000 euro per jaar aan inkomsten 
en uitgaven. Door de corona was vanaf vorig voorjaar veel natuurlijk anders dan anders. 
De commissie bestaat uit minimaal twee leden, wij waren steeds met drie. Gelukkig is er voor mij al 
een opvolger gevonden. Voor de continuïteit lijkt mij belangrijk dat er drie leden zijn. 
Annie Mayenburg (81), Henk Cooiman (156), Maria Beks (15) 
 
 
  9. VOORSTELLEN BESTUUR 

Het bestuur heeft vier voorstellen, de toelichting staat hieronder: 
 
Voorstel a. Een nieuw Huishoudelijk Reglement 
Voorstel b. Een nieuw Tuinreglement 
Voorstel c. De vaststelling van de maximale overdrachtsprijs voor tuinhuisjes, keuze tussen 15.000 of 
20.000 euro 
Voorstel d. Voorstel tot maximalisering commissie bij verkoop van tuinen naar '8% met een 
maximum van 800 euro'. 
 
Toelichting voorstel a & b: Een nieuw Huishoudelijk Reglement en een nieuw Tuinreglement 
In 2018 hebben wij nieuwe Statuten gekregen na de overgang van RBVV naar AVVN. Bij deze 
overgang hoort ook een herzien Huishoudelijk Reglement en een Tuinreglement. De informatie die in 
het Groene Boekje staat is nu opgenomen in het Huishoudelijk Reglement en het Tuinreglement. 
Praktische info uit het Groene Boekje staat nu op de website. Er zijn geen nieuwe voorstellen van 
leden opgenomen. Een uitgebreide toelichting vind je in de video via de link in de mail.  
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In het Huishoudelijk Reglement staan hoofdzakelijk juridische zaken. Voor wijziging van het 
Huishoudelijk Reglement is 2/3 meerderheid nodig van uitgebrachte geldige stemmen.  
In het Tuinreglement staan praktische zaken. Voor wijziging van het Tuinreglement is een normale 
meerderheid nodig van uitgebrachte geldige stemmen. 
De nieuwe reglementen die in stemming gebracht worden, zijn te vinden via de link in de mail en via 
de website.  
 
De reglementen zijn opgesteld in overleg met een klankbordgroep. 
Koen, Fred, Annie, Mariëtte, Ria, Lenie, Taxatiecommissie – allen veel dank voor de vele uren die jullie 
erin gestoken hebben! 
 
De online stemming zal zijn: 
1. Gaat u akkoord met de invoering van het nieuwe Huishoudelijk Reglement? 
ja / nee 
Het besluit valt op de keuze met een tweederde meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  
 
 
2. Gaat u akkoord met de invoering van het nieuwe Tuinreglement? 
ja / nee 
Het besluit valt op de keuze met een normale meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  
 
 
Toelichting voorstel c: Maximale overdrachtsprijs voor tuinhuisjes 
Op de ALV in het najaar van 2018 zijn de leden akkoord gegaan met het principe van een maximum 
overdrachtsprijs voor tuinhuisjes. Op de ALV van juli 2020 hebben we gestemd over de hoogte van 
deze maximale overdrachtsprijs. Over de stemwijze en de uitkomst kwamen bezwaren. Het bestuur 
vindt deze bezwaren terecht en wil daarom de stemming op de komende ALV overdoen. Op de 
website staat een uitgebreide toelichting. 
De stemming wordt opnieuw gedaan, maar nu met twee vastgestelde bedragen. Er is keuze tussen 
15.000 en 20.000 euro. Dit bedrag wordt elke drie jaar opnieuw vastgesteld door de ALV.  
 
De online stemming zal zijn: 
Als maximale overdrachtsprijs voor tuinhuisjes voor de komende drie jaar kies ik: 
15.000 euro / 20.000 euro 
Het besluit valt op de keuze met een normale meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  
 
 
Toelichting voorstel d: Maximale commissie bij verkoop tuin 
De commissie bij verkoop van tuinen is al jaren 8%. Dit zijn belangrijke inkomsten voor de vereniging 
om vaste kosten te dekken. Maar met de vaststelling van een maximumprijs kwam ook de vraag of er 
een maximum aan de commissie moet komen. Dat vinden wij redelijk. Daarom stellen wij voor dat er 
8% commissie bij verkoop van tuin met een maximumbedrag van 800 euro komt. Dit bedrag wordt 
elke drie jaar opnieuw vastgesteld door de ALV. De huidige zin in artikel 9 van het Tuinreglement 
(onderaan) wordt dan: 
Dit percentage is momenteel 8% met een maximum van 800 euro en wordt elke drie jaar opnieuw 
door de Algemene Ledenvergadering bepaald. 
 
De online stemming zal zijn: 
Gaat u akkoord met de wijziging van artikel 9 van het Tuinreglement als volgt: 
Dit percentage is momenteel 8% met een maximum van 800 euro en wordt elke drie jaar opnieuw 
door de Algemene Ledenvergadering bepaald. 
ja / nee 
Het besluit valt op de keuze met een normale meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  
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10. VOORSTELLEN LEDEN 

Voorstellen van leden konden tot 8 mei ingebracht worden, omdat wij deze keer online vergaderen, 
zoals is gemeld in het bestuursnieuws van 26 april. Mocht er toch nog een dringend voorstel zijn, 
dien dat dan in voor 19 mei a.s. dan zetten wij het alsnog op het forum. Mail het aan 
bestuur@vtvblijdorp.nl 
 
Er zijn voorstellen ingediend door enkele leden. Allereerst de voorstellen, de uitgebreide toelichting 
staat verder onderaan: 
 
Voorstel 1. Ton van der Liet 
Vraag: kunnen we met een groepje mensen onderzoeken op welke wijze we 70+ leden die minder 
dan x [3, 5, 10?] jaar lid zijn, laten participeren in het verenigingsleven? 
 
Hierover wordt nog niet gestemd. Leden die willen overleggen of meewerken aan de werkgroep 
kunnen zich op het forum melden, of na de vergadering via bestuur@vtvblijdorp.nl.  
 
Opmerking van het bestuur over de voorstellen hierna: allereerst brengen wij het HHR en 
Tuinreglement in stemming zoals dat door het bestuur en de klankbordgroep is samengesteld op 
basis van de reeds bestaande regels uit het Groene Boekje (agendapunt 9 Voorstellen Bestuur). Wij 
willen dat allereerst goedgekeurd hebben, zodat wij deze reglementen in ieder geval nieuw hebben.  
Daarna pas worden onderstaande voorstellen van leden in stemming gebracht. Deze worden dus niet 
automatisch opgenomen in de nieuwe reglementen. Dat kan pas na goedkeuring door de ALV.  
 
Voorstel 2. Ruud Bergamin & Diet van Velzel in samenspraak met enkele medetuiniers 
Amendement op HHR artikel 7 lid 1  
Ieder lid is verplicht de aan hem of haar toegewezen tuin, van aanvang af in goede staat te brengen, 
te onderhouden, ordelijk te bewerken en te gebruiken om er te tuinieren, één en ander ter 
beoordeling van de  Tuinkeuringscommissie. 
 
De online stemming zal zijn: 
Gaat u akkoord met de toevoeging 'om er te tuinieren' 
aan artikel 7 lid 1 van het HHR  
ja / nee 
Het besluit valt op de keuze met een tweederde meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  
 
 
Voorstel 3. Ruud Bergamin & Diet van Velzel in samenspraak met enkele medetuiniers 
Amendement op Tuinreglement artikel 3 lid 1 
Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan hem of haar toegewezen tuin en is verplicht deze in 
zijn geheel van de aanvang af in goede staat te brengen, geregeld te onderhouden, ordelijk te 
bewerken en te gebruiken om er te tuinieren, een en ander ter beoordeling van het bestuur van de 
vereniging. 
 
De online stemming zal zijn: 
Gaat u akkoord met de toevoeging 'om er te tuinieren' 
van artikel 3 lid 1 van het Tuinreglement  
ja / nee 
Het besluit valt op de keuze met een normale meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  
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Voorstel 4. Ruud Bergamin & Diet van Velzel in samenspraak met enkele medetuiniers 
Toevoeging Tuinreglement artikel 3, nieuw punt 6 (huidig punt 6 wordt dan 7) 
Het plaatsen van een zwembad met een diameter groter dan anderhalve meter en een hoogte van 
40 cm is niet toegestaan. 
 
De online stemming zal zijn: 
Gaat u akkoord met de toevoeging van de volgende bepaling 
aan artikel 3 van het Tuinreglement: 
Het plaatsen van een zwembad met een diameter groter dan anderhalve meter en een hoogte van 
40 cm is niet toegestaan. 
ja / nee 
Het besluit valt op de keuze met een normale meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  
 
 
Voorstel 5. Birgit Douma: 
Toevoegen aan het Huishoudelijk Reglement, artikel 11, als punt 4  
Toetreden tot het bestuur kan pas indien diegene langer dan 1 jaar lid is van de vereniging.  
 
De online stemming zal zijn: 
Gaat u akkoord met de toevoeging van de volgende bepaling 
aan artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement: 
Toetreden tot het bestuur is kan pas indien diegene langer dan 1 jaar lid is van de vereniging.  
ja / nee 
Het besluit valt op de keuze met een tweederde meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  
 
 
 
Toelichting voorstel 1. Ton van der Liet:  
Behouden 70-plussers voor algemeen werk vereniging 
Doel: behouden van 70-plussers voor de werkzaamheden die verricht moeten worden in de 
vereniging. Methode: met een werkgroep een voorstel formuleren dat in de volgende ALV in 
stemming gebracht kan worden. 
De tijden zijn veranderd en het komt nu voor dat er vrij nieuwe leden zijn die pas enkele jaren of nog 
korter lid zijn als één van hen de 70 passeert. Dan wordt vervolgens de gehele tuin vrijgesteld van 
tuinbeurten. Tegelijkertijd kan ik mij ook niet aan de indruk onttrekken dat het voor de 
Groencommissie soms lastig is om de schema’s van de tuinbeurten goed te vullen. Toch zijn er 
genoeg functies en klusjes binnen de vereniging die geen zware lichamelijke arbeid vereisen en die 
prima door seniorleden uitgevoerd kunnen worden, ook 70-plussers. Hiermee maken we vervolgens 
de wat jongere leden vrij, zodat ook voor de wat meer lichamelijk inspannende klussen voldoende 
leden beschikbaar zijn. 
Graag zou ik dan ook willen voorstellen om een groepje leden te vragen om in een wat groter 
verband (enquête o.i.d.) na te denken hoe we actieve tuinleden van 70+ ook als vrijwilliger voor de 
vereniging kunnen behouden. Eén van de uitgangspunten is dan het aantal jaar dat men lid is van de 
vereniging en (mits duidelijk te achterhalen) het aantal jaar dat men zich al heeft ingezet als 
vrijwilliger. Het resultaat zou dan een door dit werkgroepje uitgewerkt voorstel zijn, dat de komende 
ALV in stemming gebracht kan worden. Hiermee kunnen we de saamhorigheid op onze vereniging 
verder helpen opbouwen en dat is voor een vereniging altijd het uitgangspunt. 
 
Toelichting voorstel 2. Ruud Bergamin & Diet van Velzel in samenspraak met enkele medetuiniers: 
Op de drie voorstellen (nr. 2, 3 en 4) is een uitgebreide toelichting gegeven die te lang is om hier 
opgenomen te worden. Deze is in zijn volledigheid beschikbaar via de website. De link staat in de 
mail. Kern van hun intentie is om duidelijker te profileren als volkstuincomplex in tegenstelling tot 
een recreatiepark, ook ten opzichte van derden zoals gemeente. Daarvoor zouden bepalingen 



   
Pagina 25 van 26 

aangescherpt moeten worden ten aanzien van activiteiten in en inrichting van tuinen zodat ze passen 
bij volkstuinieren. Hieronder een korte samenvatting.  
 
Amendement op HHR artikel 7 lid 1  
Ieder lid is verplicht de aan hem of haar toegewezen tuin, van aanvang af in goede staat te brengen, 
te onderhouden, ordelijk te bewerken en te gebruiken om er te tuinieren, één en ander ter 
beoordeling van de  Tuinkeuringscommissie. 
 
De tekst “in goede staat brengen, onderhouden, ordelijk bewerken” is voor velerlei interpretatie 
vatbaar. Iemand kan heel ordelijk allerlei voorzieningen op een tuin aanbrengen, die in wezen niets 
met tuinieren van doen hebben. Denk aan het keurig en ordelijk betegelen van een groot deel van 
een tuin (etc.). Door de toevoeging ‘om er te tuinieren’ krijgt de Tuinkeuringscommissie een duidelijk 
criterium in handen bij de beoordeling van tuinen. 
 
Toelichting voorstel 3. Ruud Bergamin & Diet van Velzel in samenspraak met enkele medetuiniers: 
 
Amendement op Tuinreglement artikel 3 lid 1 
Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan hem of haar toegewezen tuin en is verplicht deze in 
zijn geheel van de aanvang af in goede staat te brengen, geregeld te onderhouden, ordelijk te 
bewerken en te gebruiken om er te tuinieren, een en ander ter beoordeling van het bestuur van de 
vereniging. 
 
De tekst “in goede staat brengen, onderhouden, ordelijk bewerken” is voor velerlei interpretatie 
vatbaar. Iemand kan heel ordelijk (etc.) allerlei voorzieningen op een tuin aanbrengen, die in wezen 
niets met tuinieren van doen hebben. Denk aan het keurig en ordelijk betegelen van een groot deel 
van een tuin (etc.). Door de toevoeging om er te tuinieren krijgt het bestuur een duidelijk criterium in 
handen bij de beoordeling van tuinen. 
 
Toelichting voorstel 4. Ruud Bergamin & Diet van Velzel in samenspraak met enkele medetuiniers: 
 
Toevoeging Tuinreglement artikel 3, nieuw punt 6 (huidig punt 6 wordt dan 7) 
Het plaatsen van een zwembad met een diameter groter dan anderhalve meter en een hoogte van 
40 cm is niet toegestaan. 
 
Kleine zwembadjes voor peuters zijn uiteraard erg leuk. Grote zwembaden echter waarin groepen 
kinderen kunnen spelen, zouden tot overlast kunnen leiden. Een minstens zo belangrijk argument is 
echter dat een dergelijk bad een groot verbruik van water impliceert, geheel in strijd met de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de vereniging. 
 
Toelichting voorstel 5. Birgit Douma 
Toevoegen aan het Huishoudelijk Reglement, artikel 11, als punt 4 
Toetreden tot het bestuur kan pas indien diegene langer dan 1 jaar lid is van de vereniging.  
 
Ik denk dat het belangrijk is dat de vereniging bestuursleden heeft die al enige tijd kennis genomen 
hebben van het reilen en zeilen binnen de vereniging en ook de sociale omgeving en cultuur enige 
tijd hebben meegemaakt. Verder voorkomt deze regel dat aspirantleden uitgekozen worden op 
mogelijke benodigde bestuursfuncties en daarmee de voorrang krijgen op de wachtlijst. 
 
	
  11. RONDVRAAG EN SLUITING 

Belangrijk! Vragen voor de rondvraag VOORAF stellen via het forum.  
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Als je vragen hebt voor de rondvraag, verzoeken wij je dit uiterlijk 27 mei te doen via het online 
forum. Tijdens de ALV kun je wel gebruik maken van de chat, maar wij kunnen niet garanderen dat 
alle chatberichten aan bod komen. Stel daarom je vraag VOORAF via het online forum.  
In de mail die je vandaag hebt ontvangen staat een link naar het forum. Daar kun je je vraag stellen 
en kan ook iedereen hem zien, en daar krijg je ook het antwoord. Wij verzoeken je vriendelijk niet te 
mailen, maar het forum te gebruiken. 
	


