
 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Door de Coronapandemie konden we niet bij elkaar komen en was het sinds 2019 voor verenigingen niet mogelijk om 
een Algemene Ledenvergadering te houden op de manier zoals we gewend zijn. Een noodwet gaf wel de mogelijkheid 
om de (statutair verplichte) jaarlijkse ledenvergadering digitaal te houden. Maar eerlijk is eerlijk: formeel konden zaken 
‘besproken’ en besloten worden, maar van een echte dialoog was geen sprake. 
Door de vele vragen die bij de SVR binnenkwamen hebben wij gemerkt, dat verenigingen ermee worstelden hoe dit 
opgelost kon worden. En zij zijn soms met inventieve oplossingen gekomen. Bijvoorbeeld: voorafgaand aan de officiële 
(online) vergadering konden leden in kleine groepen het gesprek aangaan met het bestuur, zodat het bestuur en leden 
wel degelijk van gedachten konden wisselen. Ook als alternatief voor de online verkiezingen, die voor veel leden én 
besturen lastig uit te voeren waren, had men op een vooraf afgesproken tijd in het verenigingsgebouw een stembus 
staan waarin leden hun stem op papier konden inleveren onder toeziend oog van een stemcommissie. Zo kon men 
zonder risico zijn stem uitbrengen. 
 

Nu de beperkingen grotendeels zijn opgeheven is het weer mogelijk om een Algemene Ledenvergadering te houden op 
de manier zoals hij bedoeld is: met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen en vervolgens samen tot een besluit komen. 
Los van het sociale aspect is dit uiteraard de beste manier om tot weloverwogen en breed gedragen afspraken te komen. 
 

Wij kunnen wij ons voorstellen dat het nog ‘eng’ kan zijn om met z’n allen in het verenigingsgebouw te zitten, men wil 
ook de kwetsbare leden gelegenheid geven om veilig mee te vergaderen. Dus dit zou weer een nieuw dilemma kunnen 
opleveren. Mogelijk is het daarom verstandig de ledenvergadering niet te snel te houden. 
Wanneer men er voor kiest om de ledenvergadering niet uit te stellen én online te laten plaatsvinden, is het aan te 
bevelen om dan alleen de punten te bespreken die statutair verplicht zijn. Op een later tijdstip kunnen in een 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering andere onderwerpen besproken worden, waarover uitwisseling van ideeën 
en argumenten van belang is. Wellicht is het mogelijk om een hybride vergadering te houden: de vergadering vindt live 
plaats en tegelijkertijd kunnen mensen ook online deelnemen. 
Het belangrijkste is natuurlijk dat men, zoals al vermeld, tot weloverwogen en breed gedragen afspraken kan  komen en 
dat dus de inbreng van alle leden goed mogelijk is. Wij wensen iedereen in ieder geval een goede vergadering toe. 
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SAMEN STAAN WE STERK 
Op het moment van schrijven is de storm Eunice net over ons land getrokken. Op veel verenigingen is er aanzienlijke schade. 
Takken afgewaaid, bomen omgewaaid, schade aan huisjes.  Het moet allemaal weer worden opgeruimd en hersteld. 
En dan is het mooi om de dag erna een oproep op de Facebook pagina van een vereniging te lezen: “Werk-/tuinbroek aan en 
boomzaag mee! Help elkaar morgen. Vraag om hulp als je het nodig hebt. Vanaf 11 uur staat de koffie klaar.”  
En met een grote groep is men aan de slag gegaan. Het volgende bericht op Facebook was: “Superbedankt iedereen !! ….. 
Geweldig om te zien hoe iedereen elkaar heeft geholpen en samen de handen uit de mouwen heeft gestoken. Dank allemaal 
voor jullie inspanningen en gezelligheid.”   
De schade is meer dan vervelend, maar de vereniging is er wel sterker door geworden.  
 

Zo kunnen wij ook omgaan met de bedreigingen die op de volkstuinen afkomen: Als we het sámen 
oppakken, komen we er sterker uit. In onze vorige nieuwsbrief 1  spraken wij al over de targetgroep. 
De targetgroep heeft inmiddels een nieuwe naam: Platform Rotterdamse Volkstuinen. In het 
Platform overleggen vertegenwoordigers van tuinverenigingen met elkaar hoe we kunnen omgaan 
met de planologische ontwikkelingen en over de onderhandelingen met betrekking tot het nieuwe 
huurcontract. Het platform heeft de intentie om ook in de toekomst namens de tuinverenigingen 
het gesprek aan te gaan met gemeente, SVIN en andere partners. 
Het streven is dat alle Rotterdamse tuinverenigingen zich bij het platform aansluiten, zodat we 
samen het belang van de Rotterdamse tuinders kunnen vertegenwoordigen. De besturen van de 
Rotterdamse tuinverenigingen hebben een brief ontvangen waarin zij ook worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan het platform. Overigens kan een vereniging ook een van de leden afvaardigen. 
Vraag uw bestuur er eens naar of zij ook contact hebben gezocht met het platform. 
 
1 Om alle nieuwsbrieven te kunnen lezen ga naar www.volkstuindersbelangen-rijnmond.nl > nieuwsbrieven 
 

 

 

https://429c4286-0a9a-424e-a7eb-80da2abab0c1.filesusr.com/ugd/ac085e_8755d70593144ddda4907d85e829566b.pdf
http://www.volkstuindersbelangen-rijnmond.nl/

