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Beste tuinleden,  

 
 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de ledenvergadering van  
 

zaterdag 29 oktober 2022 om 14.00 uur 
      in het verenigingsgebouw 

 
 

 
AGENDA 

 
1. Opening 

 
2. Mededelingen 
 
3. Behandeling notulen ledenvergadering 28 mei 2022 
 
4. Begroting 2023 
 
5. Bestuurszaken en ontwikkelingen 
 
6. Stand van zaken volkstuincomplex 
 
7. VTV Blijdorp commissies 
 
8. Voorstellen bestuur 
 
9. Voorstellen leden 
 
10. Rondvraag en sluiting 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorstellen van leden kunnen tot uiterlijk 24 oktober ingebracht worden, zodat wij het op tijd aan de 
andere leden kunnen mailen. Mail je voorstel aan bestuur@vtvblijdorp.nl 
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1. VOORWOORD VOORZITTER 

Beste leden, 
 
Dit jaar kunnen we weer als vanouds een tweede ALV organiseren, waarvoor ik jullie allen van harte 
uitnodig.  
Voor sommigen onder jullie is het misschien nieuw om als lid de Algemene Leden Vergadering bij te 
wonen, mogelijk is het zelfs wat onwennig en klinkt het als iets dat je wel zou kunnen missen, omdat 
je niet weet wat het belang ervan is. Juist deze twijfelaars hopen we de komende vergadering ook te 
verwelkomen.  
 
In de ledenvergadering van het najaar wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en 
de staat van het onderhoud. Ook presenteren we de begroting voor het komende jaar, die in overleg 
met verschillende commissies opgesteld is. Als vereniging zijn we contractueel verantwoordelijk voor 
het onderhoud, dat in goede staat moet zijn. Ook kijken we naar de toekomst van de vereniging en 
de Rotterdamse volkstuinparken in het algemeen. 
 
Misschien is dat op dit moment nog wel het belangrijkste; dat we als vereniging meer dan ooit 
moeten laten zien wat we ‘waard’ zijn. Wat is de waarde en betekenis van de tuin en het park voor 
de eigen leden, maar zeker ook voor de stadsbewoners die hier geen tuin hebben? Dragen we 
voldoende bij aan biodiversiteit, aan het doorstaan van de hittestress, waterberging, sociale 
samenhang of aan de mentale en fysieke gezondheid van leden en bezoekers? Is onze bodem 
eigenlijk schoon en gezond? In de komende jaren moet dit alles steeds beter zichtbaar zijn voor 
omwonenden, beleidsmakers en politici. Is een volkstuinpark echt meer dan een luxe voor een 
handjevol stedelingen? We hebben in de afgelopen maanden bijgedragen aan de ontwikkeling van 
de visie op Volkstuinparken die we ook in de ALV zullen toelichten. 
 
En als ons volkstuinpark van grote waarde is, hoe zorgen we er met z’n allen voor dat het gezond, 
levendig en goed onderhouden blijft? Hoe zorgen we ervoor dat onze tuinen intensiever gebruikt 
worden door leden zelf of mogelijk ook door gast-leden, wijkbewoners of bezoekers? Hoe ziet de 
volkstuin van de toekomst eruit? 
 
Het is een greep uit de actuele onderwerpen waar we met elkaar over in gesprek moeten blijven. We 
hopen dan ook dat jullie de vergadering op 29 oktober bijwonen én dat jullie aanschuiven om mee te 
denken en te praten bij de Tafelgesprekken! 
 
Hartelijke groeten, 
 
namens het bestuur,  
Anne Karin ten Bosch, voorzitter 
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2. MEDEDELINGEN 

In deze ALV zullen wij schriftelijk over onderwerpen stemmen, omdat het statutair niet via 
acclamatie kan. Omdat het redelijk veel onderwerpen zijn, is het tellen van de stemmen tijdrovend. 
Het stemmen kan pas gebeuren na toelichting van het onderwerp, dus gedurende de vergadering. 
Om te voorkomen dat de leden lang op de uitslag moeten wachten tijdens de vergadering, vragen wij 
de aanwezigen bij acclamatie toestemming om het tellen van de stemmen na afloop te laten doen 
door de stemcommissie en de uitslag binnen twee uur na afloop van de vergadering via mail aan de 
leden door te geven.  
 
- Welke drie leden willen na afloop de stemmen tellen? 
- Gaat de ALV akkoord met het voorstel om de stemmen na afloop te tellen en de uitslag binnen 
twee uur via mail door te geven?  
 

● Stemmen bij acclamatie voor goedkeuring van dit voorstel 
 
Na afloop van de ALV biedt de vereniging een drankje aan en is er gelegenheid om na te praten.  
 
 
3. NOTULEN LEDENVERGADERING 28 MEI 2022 

Aanwezig bestuur: voorzitter: Anne Karin ten Bosch (AKtB), tijdelijk penningmeester: Birgit Douma 
(BD), algemeen bestuurslid: Joke Pruijssers (JP), secretaris: Annemarie Moormann (AM+notulen) 

Aanwezig: 4, 12, 13, 22, 23, 29, 34, 37, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 62, 63, 66, 78, 80, 81, 83, 84, 
86, 89, 96, 97, 100, 101, 102, 106, 107, 109, 114, 120, 125, 126, 129, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 
145, 146, 155, 158, 165 

Afwezig met kennisgeving: 15, 31, 33, 58, 87, 94, 117, 127 en 154 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet de meer dan 60 aanwezige tuinleden van 
harte welkom. Ter nagedachtenis aan hen die ons zijn ontvallen in het afgelopen jaar zijn we een 
minuut stil.  

De voorzitter toont een dia waarop in een duidelijk schema de rol van leden en bestuur wordt 
uitgelegd. Ze vraagt de leden voorstellen voor de ALV een paar weken voor de vergadering in te 
dienen en vooral in gesprek te blijven met elkaar. Er zijn veel bubbels in onze vereniging en uiteraard 
verschillen tussen leden, daarom is het van belang met elkaar te blijven praten op een vriendelijke 
manier en ook te incasseren wanneer andere leden je aanspreken op je gedrag of op het niet naleven 
van de gezamenlijke afspraken. ‘Slik het, denk erover na en kom er indien nodig later op terug.’ 

Ga ook in gesprek met het bestuur en lever je expertise aan! We hebben nog steeds geen 
penningmeester en we hebben ook een nieuwe secretaris nodig. Versterk het team! 

2. Mededelingen 

Geen. 

3. Goedkeuring notulen 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan AM. 
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4. Jubilarissen 

De secretaris bedankt alle betrokken leden in de zaal voor hun vrijwillige inzet voor de vereniging op 
onder meer de klusdag van 14 mei en met name Jan de Vos en Gerard Clarijs die onder andere veel 
tijd hebben besteed aan het opknappen van het verenigingsgebouw de afgelopen wintermaanden. 
Zij krijgen een bos bloemen en groot applaus. Rick Wichers wordt gefeliciteerd met zijn 25-jarig 
jubileum en kan hiervoor een tegoedbon van 15 euro op komen halen tijdens een 
bestuursspreekuur. Verder feliciteren we Barbara Obst, Jeannette de Zwart, Hans Schild en Mariette 
Kleisen met hun 15-jarig jubileum. Zij kunnen een speldje ophalen in de bestuurskamer.  

5. Financieel jaarverslag 2021 

De tijdelijk penningmeester doet verslag van de mailwisseling met John Michielsen (tuin 138) over 
het financieel verslag en de begroting. Ze geeft aan dat ze op 21 mei een Ronde Tafelgesprek heeft 
georganiseerd waar vragen over de financiën beantwoord werden. Hiervan is door slechts één lid 
gebruik gemaakt.  

Jan Wielaard (tuin 55) vraagt wat ‘ledenkosten- ontvangen en betaald’ betekent. Dat zijn de 
huurpenningen die afgedragen worden aan de beheerder.  

De tijdelijk penningmeester vertelt dat we het verzoek van John Michielsen om de kosten van het 
stroomfonds apart uiteen te zetten in de jaarstukken van 2022 mee zullen nemen voor de komende 
jaren. Ze kan hierover nu zeggen dat er eind 2020 15.560 euro in het reservefonds stroom zat, eind 
2021 11.990 euro en dat daar elk jaar geld bijkomt. De nieuwe aardlekautomaten hebben ca. 6.000 
euro gekost begin 2021, maar er is eind 2021 dus nog voldoende in het fonds voor eventuele 
calamiteiten. In september volgt een gesprek over toekomstige investeringen, zodat er hopelijk in de 
najaars ALV een voorstel ligt. 

De vergadering verleent het bestuur bij acclamatie decharge over 2021. 

Drie nieuwe leden melden zich voor de kascontrolecommissie, te weten Willy Schipper (tuin 24) John 
Michielsen en Piet Benneheij (tuin 95). Dank daarvoor. 

De tijdelijk penningmeester zegt dat leden de begroting over 2022 hebben ontvangen bij de jaarnota 
van 2022, inclusief de verhoging van de contributie. Deze is van 142,50 euro per jaar naar 165 euro 
gegaan. Formeel moet het bestuur hiervoor nog goedkeuring vragen aan de ALV. Bij dezen. 
Goedkeuring wordt bij acclamatie gegeven. 

John Michielsen heeft drie verzoeken om te presenteren in oktober: de begroting 2023, gevolgen van 
vertrek SViN en het stroomfonds. De begroting komt altijd in de najaars ALV, maar afgelopen twee 
jaren was er door corona geen najaars ALV. Dit jaar hopelijk wel.  

6. Bestuurszaken en ontwikkelingen 

BD vraagt de vergadering volgens de reglementen om toestemming voor het laten voorgaan op de 
wachtlijst van twee leden, 1 lid wisselde van tuin, 1 lid is een ex-partner van een tuinlid met kind. Ze 
geeft aan dat het bestuur zo zorgvuldig mogelijk in redelijkheid en billijkheid oordeelt in 
voorkomende gevallen, maar dat de ALV daaraan goedkeuring moet verlenen. Bij acclamatie stemt 
de vergadering in met deze beslissingen.  

De voorzitter schetst kort de situatie met het SViN. Zij hebben de afgelopen jaren het onderhoud 
uitbesteed en de huurpenningen geïnd in opdracht van de gemeente. De samenwerking was nooit 
geweldig, maar nu is gebleken dat het binnen het SViN ook niet goed ging. Er was vanaf de start geen 
redelijke budgettering gecreëerd in overleg met de gemeente en er bleek geen ruimte voor 
calamiteiten. De organisatiestructuur was niet effectief en de belastingdienst heeft onlangs vier jaar 
btw teruggevorderd. De samenwerking tussen het SViN en de gemeente wordt beëindigd per 31 
december 2022.  
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De gemeente haalt nu alle onderhoud weer naar zich toe en zal waarschijnlijk een commerciële partij 
inschakelen voor administratieve zaken en het innen van de penningen. De gemeente zal zelf 
onderhoud en controle regelen. Er komt een jaarlijkse controle op de naleving van voorschriften, ook 
bouwvoorschriften.  

De voorzitter geeft aan dat op dit moment in de coalitie-onderhandelingen wordt besproken of 
volkstuinverenigingen onder maatschappelijk of commercieel vastgoed komen te vallen. Als 
voorbeeld: sportvelden zijn maatschappelijk vastgoed en betalen een gesubsidieerde huurprijs. 
Wanneer volkstuinen commercieel vastgoed worden, zal er een kostendekkende huurprijs gevraagd 
gaan worden. Dit betekent voor de volkstuinen een forse verhoging (verdubbeling of meer?) van de 
huurprijs. Die is nu 1,87 euro per m2. De gemeente heeft toegezegd dan ook de reductieregeling te 
verruimen.  

John Michielsen (tuin 138): Moeten we ook btw gaan betalen over commerciële kosten? Ja. Zijn er 
gevolgen voor de demarcatielijst (dat is de taakverdeling tussen gemeente en vereniging over het 
onderhoud)? De gemeente zal jaarlijks een gesprek voeren met een aannemer om afspraken te 
maken en eindbeelden op te stellen over het beheer. Of elk volkstuincomplex afspraken 'op maat' 
kan maken, zoals wij momenteel hebben met ons zo-ecologisch-mogelijk beheer, is nog maar de 
vraag.  

Ton Hoeneveld (tuin 43) vraagt naar de nieuwe constructie van Platform en stichting van het 
Platform. Wat zijn de verwachtingen? AKtB legt uit dat er behoefte was aan een plek aan tafel bij de 
gemeente. De AVVN behartigt onze belangen niet. In het Platform hebben veel Rotterdamse 
volkstuinverenigingen zitting (nog niet alle verenigingen hebben zich aangesloten). Besturen en/of 
leden agenderen punten. De aparte Platform-stichting voert het gesprek met de gemeente als 
vertegenwoordiger van het Platform en dus de verenigingen. Het heeft de taak te zorgen dat we als 
volkstuinverenigingen door kunnen gaan onder goede voorwaarden. Het Platform heeft een visie 
geschreven (bijna af) en zal deze via de stichting presenteren aan de gemeenteraad en het college.  

Maartje Frankenhuijsen (tuin 78): We bieden sociaalmaatschappelijke waarde en natuurwaarde, dus 
hebben we extra waarde en nut, maar dat wordt niet verdisconteerd. We verkleinen immers de 
kosten van de gemeente door zelf onderhoud aan gemeentegrond te plegen. Dan zijn wij toch 
maatschappelijk vastgoed?   

Roelof Verheijen (tuin 126): Er is lang geen naleving geweest van de bouwvoorwaarden. De 
taxatiecommissie komt huisjes tegen die niet voldoen aan de huidige bouwvoorschriften. AKtB geeft 
aan dat hierover is gesproken met Vastgoed. Als bij een taxatie blijkt dat niet voldaan is aan de 
bouwvoorwaarden bij redelijk recente bouw, gaat het bestuur in gesprek met de leden. 

Jan Wielaard (tuin 55): Er is in het verleden af en toe gehandhaafd, de aanvragen van 
bouwvergunningen zijn gecontroleerd. Maar er staan tuinhuisjes van voor het bestaan van de 
bouwregels op het complex. AKtB geeft aan dat bestuur ook hier redelijkheid en billijkheid betracht.  

Jasper Eggink (tuin 62): De gemeente kijkt naar brandveiligheid. Het staat ook in het tuinreglement. 
Wanneer er te nauwe bebouwing is, slaat brand gemakkelijk over. AKtB meldt dat ook de regels rond 
houtstook worden aangescherpt.  

AKtB benadrukt dat we met z'n allen ons nut moeten bewijzen. De witte vlekken die we voor de 
gemeente zijn op de vastgoedkaart (wit = nog geen bestemming/bebouwbaar), zijn eigenlijk heel 
groen! En hebben dus een belangrijke functie in de stad.  

BD noemt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die is ingegaan dit jaar. Deze verplicht ons tot 
het vormen van een continuïteitscommissie. Die neemt het bestuur over en zoekt nieuwe 
bestuursleden in het onwaarschijnlijke geval dat het hele bestuur aftreedt of wordt weggestuurd. Jan 
Wielaard, Ton van der Liet en Wouter Haeser melden zich direct. Dank daarvoor. 
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Roelof Verheijen vindt vier mensen in het bestuur weinig en vraagt waarom we daarvoor kiezen? De 
voorzitter noemt dit wenselijk. Een klein bestuur als kern, commissies schuiven aan waar nodig in 
bestuursvergaderingen. De link met de commissies is zo direct en niet via een bestuurslid. Verder 
geeft het in bestuursvergaderingen een genuanceerd beeld van kwesties omdat degenen die ermee 
te maken hebben direct hun informatie kunnen uitwisselen. Verder spreken de commissies en het 
bestuur elkaar aan het begin van het jaar om het seizoen goed te starten. BD vult aan dat we 
hiermee in feite teruggaan naar hoe het was ca. 10 jaar geleden en daarvoor. Het is geen nieuwe 
constructie. 

7. Stand van zaken volkstuincomplex 

AKtB schetst heel kort de geschiedenis van de waterputten en geeft het woord aan Koen Libeton, 
voorzitter van de Technische commissie.  

Koen Libeton (KL, tuin 14): Er is een nieuw type waterput gebouwd door Jan Fock (tuin 108) en André 
Houting (tuin 168) ter vervanging van de huidige putten. De onderdelen zijn weer- en waterbestendig 
en zo hopen wij dat de putten langer meegaan. Gedetailleerde info staat op de website. Hij lijkt goed 
te functioneren en is betaalbaar, maar heeft één nadeel: hij graaft zichzelf niet in, monteert zichzelf 
niet en de oude put graaft zichzelf ook niet uit.  

We willen op den duur alle waterputten vervangen. Geen mensen? Geen putten. We hebben 6 tot 12 
mensen nodig die zich voor langere tijd inzetten voor dit project. Volgend jaar willen we 8 tot 10 
putten plaatsen, de jaren daarop 20 per jaar. 10 in het voorjaar, 10 in het najaar.  

Ben Geerards (tuin 37) vraagt of het buiten het seizoen zal zijn? KL antwoordt dat hij de zomer zoveel 
mogelijk wil gebruiken om problemen op te lossen, maar dat het lastig is om te plaatsen bij te koud 
en/of te nat weer.  

BD geeft aan dat het bestuur zal flitsen over waterafsluitingen die dus ook in het tuinseizoen zullen 
zijn en verzoekt leden hun buren te informeren en begrip te hebben voor degenen die aan het werk 
zijn voor ons allemaal.  

Paul Aubert (tuin 141) vraagt of er een proefopstelling is geweest? Ja, er zijn vijf putten vervangen en 
ze doen het tot op heden goed. 

Jan Fock  van de Technische commissie vertelt dat de uitdaging was om alle benodigde onderdelen te 
plaatsen in her te gebruiken kokers. Degelijk koper en messing, verplichte terugslagklep. Omdat er 
water in de oude putten komt vanuit onze veengrond wordt de huidige hendel door het zuur 
weggevreten. De nieuwe waterput moet dus waterdicht zijn. En vorstbestendig. En goed aftapbaar 
met vervangbare onderdelen die van bovenaf vervangen kunnen worden.  

Hij toont het nieuwe exemplaar en krijgt een groot applaus. 

Trudy Aarts (tuin 158): Kan ik de kraan weer zelf open- en dichtdraaien? Ja, als je erbij kunt. De put is 
waterdicht, dus komt niet meer onder water te staan. NB Het is een gewone kraan, dus die is goed te 
draaien, beter dan de huidige sluiting. De kraan zit net zo diep in de put als voorheen (de waterleiding 
ligt immers al tientallen jaren op dezelfde diepte).  

Ria Lenferink (tuin 22): Voor vorst sloten we water af bij het huisje. Hoe gaat dat nu? Jan Fock 
antwoordt dat als het water wordt afgesloten in de put het stuk tussen put en huisje en in het huisje 
mogelijk bevriest, dus ook in de nieuwe situatie is bij het huisje aftappen en afsluiten verstandig. 

John Michielsen : Ons tyleen was doorgeknaagd door een boommarter, je verliest dan mogelijk 
tientallen kubieke meters water, dus controleer op lekkage zodra het water weer aangesloten wordt. 

De voorzitter geeft aan dat het kostenplaatje in het najaar komt en dat er nagedacht wordt over de 
beste bekostigingsstructuur.  
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Steffen van Oldemark (tuin 100) complimenteert de Technische commissie en bedankt ze voor hun 
harde werk. 

Trudy Aarts  vraagt of de commissie aan kan geven hoeveel tijd er in het werk in zo’n team gaat 
zitten? Wat vraag je precies aan de tuinder? Hoe gaat het als ik iemand in wil huren om te graven? 

AKtB geeft aan dat dat per put, per tuin zal verschillen en dat de leden veelal zelf zullen moeten 
werken met instructies. BD zegt dat dit allemaal op den duur besproken zal worden en via de website 
vindbaar. 

8. VTV-Blijdorp-commissies: geen bijzonderheden 
 
9. Voorstellen bestuur: geen 
 
10. Voorstellen leden 

BD geeft Ton van der Liet (tuin 102) het woord. Hij heeft met een aantal andere leden een voorstel 
gemaakt om weer voldoende mensen te krijgen voor het verenigingswerk. Er zijn nu onvoldoende 
mensen voor het werk dat gedaan moet worden. Wat gaan we daaraan doen? Het beleid is aan 
vernieuwing toe. Als voorbeeld: vroeger waren er slechts een paar leden die de kantine beheerden, 
nu zijn er achttien leden actief die dus niet meer meewerken in het onderhoud. Hij roept de leden op 
zich aan te melden voor het Ronde Tafelgesprek in de herfst. Misschien heeft iemand andere ideeën? 

Het doel is om meer leden te krijgen voor tuinbeurten (ca. 75) en niet meer dan 12 tuinen zonder 
bijdrage aan de vereniging te hebben. Hij toont een dia met cijfers die het dilemma schetst.   

Kees van Oorschot (tuin 55) maakt de kanttekening dat commissiewerk ook tuinbeurten zijn. 

BD vertelt dat tijdens het Ronde Tafelgesprek over de Grijze Beemd niet alleen onvrede bleek over 
het grote gebied dat wordt gebruikt voor wildparkeren, maar dat verschillende leden zich ook 
uitspraken voor verbetering van het gebruik van de vlonder. Ze geeft aan dat tafelgesprekken met 
zo’n acht tot tien leden goed blijken te werken. Willy Schipper (tuin 23) en Ria Lenferink (tuin 22) 
beamen dit. In het kort werd tijdens dit tafelgesprek over de Grijze Beemd besloten dat de spelregels 
helderder moeten worden gecommuniceerd en dat bezoek boven aan de kade moet parkeren. Wat 
betreft de vlonder doet BD een oproep tot het vormen van een werkgroep die zich gaat buigen over 
beter bereik en zichtbaarheid van de vlonder en mogelijke herinrichting van de vlonder in overleg 
met de Groencommissie. Hiervoor melden zich direct Ellen Laluan (tuin 37), AKtB (tuin 77) en AM 
(tuin 26). 

John Michielsen: Vraag aan commissies: Kunnen delen van het complex onderhoudsvriendelijker 
gemaakt worden om tuinbeurten te sparen? AKtB: de Groencommissie kan goed uitleggen waarom 
er wordt gewerkt zoals het nu gaat, in het najaar organiseren we een Ronde Tafelgesprek over dit 
onderwerp. Dan zijn suggesties welkom.  

Annie Mayenburg (tuin 81): Vraag aan de winkelcommissie: Gaat de winkel weer open op 
woensdagmiddag tussen 13.00 en 13.30 uur? Bri van der Liet (winkelcommissie, tuin 102): 
binnenkort. 

Marjoleine Molenaar (tuin 151): Oproep aan leden om op zondagmiddag in het cultureel weekend 
voor de borrelhapjes mee te nemen nu Gul helaas verhinderd is. 

AKtB geeft aan dat John Michielsen een voorstel heeft over verduurzaming van het complex en geeft 
hem het woord.  

John Michielsen vraagt of er zonnepanelen kunnen komen en een warmtepomp, zodat we 
besparingen door kunnen voeren. Hij vraagt of het bestuur hierop een visie heeft, met een 
stappenplan. Is het een idee om hier als vereniging in te investeren? BD vraagt de vergadering wie 
hier met John Michielsen over wil nadenken? John Michielsen vraagt of het bestuur bereid is hierin 
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te investeren, een voorstel te maken rekening houdend met de nieuwe situatie waarin we ons 
bevinden met de gemeente? AKtB geeft aan dat het bestuur niet de tijd heeft om zoiets te initiëren, 
maar er zijn vast andere leden die het willen oppakken. Het is ook zo dat er geld verdiend kan 
worden door het verenigingsgebouw te verhuren, ook in de winter, als het dan rendabel verwarmd 
kan worden.  

Steffen van Oldemark: Is er een uitgewerkt plan, John? Kostenraming? Planning, totaalplaatje, 
risico’s. Het idee is mooi, maar ik wil overzicht. Wat levert het precies op? 
Roelof Verheijen: Zo’n plan is geen sinecure, ga jij dat uitwerken, John? 
AKtB: Dit onderwerp komt vast terug, het bestuur wil best erover in gesprek, maar kan niet zelf met 
een plan komen. Roelof Verheijen oppert een Ronde Tafelgesprek. Ja, dit onderwerp komt terug op 
de agenda.  

AKtB meldt dat Jan Wielaard nog een voorstel heeft. Ze vat het samen en geeft Jan Wielaard het 
woord. Hij vertelt dat hij graag wil dat we op den duur bewegen richting opname van het 
stroomverenigingsgeld in de verenigingsgelden. Hij wil zich daarom graag aanmelden bij de groep die 
zich buigt over het stroomvraagstuk en het onderhoud. BD zal hem uitnodigen voor dat gesprek.  

11. Rondvraag en sluiting 

Ton van der Liet bedankt iedereen die zich heeft ingespannen voor de vereniging de laatste tijd.  

Om 15.38 uur sluit de voorzitter de vergadering en opent de borrel.  

Direct na de vergadering meldt Chris Arends (tuin 80) zich voor het montageteam van de Technische 
commissie. Dank! 

● Stemmen bij acclamatie voor goedkeuring van de notulen 
 
 
4. BEGROTING 2023 

Bezuinigingen met effect op begroting 2023 
De afgelopen twee jaar hebben wij kritisch gekeken naar de uitgaven, nadat het eerste coronajaar 
2020 zorgde voor een verlies van ca. 4.600,- euro (veel minder kantine-inkomsten, nauwelijks 
inkomsten via verkoop van tuinen). Gelukkig hebben wij 2021 weer positief kunnen afsluiten, zoals 
wij zagen in de ALV van mei. In 2022 hebben wij verder bezuinigd en gelukkig weer het normale 
aantal verkopen van tuinhuizen, wat voor goede inkomsten zorgt. Dus onze verwachting is dat wij 
2022 financieel positief kunnen afsluiten - tenzij de gasrekening erg tegenvalt. De cijfers komen 
uiteraard pas in de ALV van voorjaar 2023.  
In 2022 hebben wij her en der kleine bezuinigingen kunnen doen op software-abonnementen, 
verzekeringen, afvoer van takken etc. die ook effect hebben op de begroting van 2023.  
 
Huurprijs onzekere factor - hou rekening met forse verhoging 
Een grote onzekere factor in de begroting van 2023 is de huur die wij aan de gemeente moeten 
betalen. Het is wel zo dat dit bedrag aan de inkomstenkant gelijk is als aan de uitkomstenkant, dus 
het heeft geen effect op de begroting en het resultaat van de vereniging als geheel. Voor deze 
begroting zijn wij uitgegaan van een verhoging op basis van indexering: 7%.  
 
Maar voor ons als leden kan het wel behoorlijk ingrijpend zijn in onze individuele jaarnota. In het 
bestuursnieuws is dat uitgelegd en verderop in deze ALV-stukken staat het nogmaals. Als wij het 
commerciële huurtarief moeten gaan betalen voor de grond, dan betekent dat een verdubbeling of 
meer van de huidige 1,87 euro per m2 die wij nu betalen. Bij een tuin van 300m2 betekent het dat de 
jaarnota zomaar ca. 560,- euro hoger kan zijn. Het is belangrijk om daar nu al rekening mee te 
houden.  
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Gasrekening en electriciteitsrekening baart ook de vereniging zorgen 
De energieprijs is natuurlijk voor iedereen een kopzorg. Zo ook voor de vereniging. De rekening is 
enorm gestegen en die kosten moeten wij verrekenen op de jaarnota. De gasverwarming is in april 
uitgezet, omdat er een reparatie nodig was. Eind september is hij weer gerepareerd. Wij verwarmen 
het gebouw tot 10 graden. Alleen op zaterdag wordt de verwarming hoger gezet, als de zijdeuren 
gesloten blijven. Wellicht kan de temperatuur in de winterperiode als wij gesloten zijn terug naar 5 
graden. De hogere gasprijs heeft ook flinke invloed op de begroting. Voor gas vallen we nog onder 
kleinverbruikers (Eneco MKB) en geldt voor ons ook het prijsplafond dat recent door het kabinet is 
bepaald.  
 
Overige details  
Het lidmaatschap voor AVVN gaat per 1 januari 2023 van € 26,75 naar € 29,80 per jaar.  
Het tarief voor waterverbruik zetten wij weer op € 1,50 per m3, zoals dat voorgaande jaren geweest 
is. In 2022 was het € 1,- per m3. Dit bedrag komt dus terug in de jaarnota en is nu verwerkt in de 
begroting.  
De verkoop van tuinhuizen is na twee jaar van vrijwel geen verkoop tijdens corona, nu weer 
ongeveer op het normale niveau. Dat verwachten wij ook voor 2023.  
Op de begroting is nu tevens opgenomen een post van € 1.400,- voor de vervanging van 
waterputten. Deze reservering zullen wij gedurende 10 jaar doen. Details staan verderop in de ALV-
stukken bij voorstellen bestuur.  
Op basis van de begroting kan de contributie voor 2023 gelijk blijven aan 2022, nl. € 165,- per jaar.  
 

 
 
Verzoek van Birgit, tijdelijk penningmeester: Indien je gedetailleerde vragen hebt over de begroting, 
dan verzoek ik je vriendelijk deze enkele dagen voorafgaand aan de vergadering per mail in te dienen, 
zodat ik het vantevoren kan uitzoeken en naar tevredenheid kan beantwoorden in de ALV.  
 

● Stemmen bij acclamatie voor goedkeuring van de begroting 
 
Wij danken Hans Schild wederom voor zijn enorme inzet achter de schermen in het financiële reilen 
en zeilen van de vereniging. Het is enorm prettig om op zijn kalme, gestage, precieze inbreng te 
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kunnen rekenen en erop te kunnen vertrouwen dat de financiële administratie in hele goede handen 
is. Tevens dank aan Fred Nolles die zich verdiept in verzekeringen en contracten en daarmee al voor 
diverse bezuinigingen heeft gezorgd.  
 
De financiële en juridische (wie neemt beslissingen over stroom en stroomfinanciën, de 
'stroomleden' of alle leden) kant van de stroomvoorziening wordt momenteel onderzocht door een 
groep leden. Zij zijn nog niet helemaal klaar met hun bevindingen. De conclusies komen in de 
voorjaars ALV van 2023.  
 
Penningmeester gezocht 
VTV Blijdorp heeft nog steeds geen echte penningmeester. Birgit Douma is tijdelijk penningmeester. 
Een vereniging moet immers een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde penningmeester 
hebben. Dat is zij nu. Maar Birgit is geenszins een financieel onderlegde bestuurder. Dus wij zoeken 
nog steeds naar een penningmeester. Diegene wordt dus ondersteund door Hans en Fred. 
Heb je hart voor onze vereniging en ben je financieel deskundig? Meld je alsjeblieft aan! 
 
 
5. BESTUURSZAKEN EN ONTWIKKELINGEN 

SViN stopt eind 2022, gemeente neemt het over 
De situatie met betrekking tot de SViN is niet veranderd. Het contract tussen SViN en gemeente is 
per eind december afgelopen en de gemeente neemt het dan over. Hoe dat er precies uit gaat zien, 
weten wij nog niet. Het lijkt er niet op dat de gemeente het al wel weet. Waarschijnlijk zullen de 
onderhandelingen over de nieuwe contracten en het nieuwe handhavingskader met de gemeente 
niet voor het eind van dit jaar afgerond zijn. Het is dus nog onbekend hoe het nieuwe contract per 
2023 eruit gaat zien. Waarschijnlijk  komt het contract zelfs pas in de loop van 2023, wellicht 
financieel met terugwerkende kracht. Wanneer de pacht omhoog gaat zal er via het Platform zeker 
gevraagd worden om een goede stapsgewijze verhoging, zoals dat tot nu toe het geval is geweest. 
Er is dus nog veel onzeker. De volkstuinen zitten momenteel tussen wal en schip. Juist daarom is het 
Platform Rotterdamse Volkstuinen zo belangrijk. Het onderhoud op de complexen staat ook op een 
bijzonder laag pitje, denk aan de paden, stormschade afhandelen, kapvergunningen afgeven etc. Wij 
doen ons best om daar aandacht voor te vragen, als complex en ook via het Platform. Wel is er een 
goede kans dat een beleidsafdeling het ‘beleid volkstuinen’ onder de hoede neemt, op dat niveau 
ontbrak dit tot nu toe en daar wordt nu aan gewerkt. 
 
Platform Rotterdamse Volkstuinen gesprekspartner gemeente 
Het in 2021 opgerichte Platform Rotterdamse Volkstuinen is inmiddels gesprekspartner bij de 
gemeente. Er sluiten zich ook steeds meer volkstuinverenigingen aan (33 van de 43 op 14-10-2022), 
zodat het Platform meer gewicht krijgt. Het Platform hoopt daarmee vorm te kunnen geven aan de 
nieuwe wijze van samenwerking met betrekking tot onderhoud en organisatie vanuit de gemeente 
nu de SViN wegvalt. De kans bestaat dat de gemeente in eerste instantie de teugels strak gaat 
aanhalen. Zowel in handhaving, denk bijvoorbeeld aan bouwvoorschriften, misstanden, slecht 
bestuur, maar ook in groenonderhoud. Aangezien wij gemeentegrond huren, beoordeelt de 
gemeente al het groen als hun eigendom en verantwoordelijkheid (gezamenlijke perken, alle bomen 
op het complex). Hoe wij in de toekomst zorgen dat we inspraak hebben op het bij ons gevoerde 
groenbeleid is een punt van zorg en dat dwingt ons om alert te zijn en te anticiperen. Anne Karin en 
Annemarie maken deel uit van werkgroepen in het platformoverleg, daar komt steeds meer 
structuur in. Langzaamaan lukt het ook om leden die dat willen actief te betrekken bij die 
werkgroepen. De ondersteuning van leden is nog steeds heel welkom, zeker als je je voor langere tijd 
aan dit proces wilt committeren. Het gaat om veranderingsprocessen (ook in onze eigen vereniging) 
die tijd kosten en dus is het een kwestie van lange adem. We willen graag naar een structurele vorm 
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van ‘ruggenspraak’ en samenwerking met leden die daar interesse in hebben en taken op zich willen 
nemen of er anderszins tijd in kunnen steken. 
 
SViN, gemeente, mogelijk flinke huurverhoging, reductieregeling 
In de nieuwsbrieven is het al gemeld. Sinds 2017 vallen volkstuinen onder commercieel vastgoed en 
niet onder maatschappelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld sportvelden, daarom moeten wij een 
kostendekkend huurtarief gaan betalen. Dat de SViN de onderhoudskosten niet langer kon dragen 
was mede een gevolg van te lage pachtopbrengsten. 
Het tarief voor 2021 was 1,87 euro per m2. Dat is voor een volkstuin van 300 m2 561,- euro op 
jaarbasis (de jaarnota is altijd hoger, want er komen nog andere kosten bij). Als wij een 
kostendekkend tarief moeten gaan betalen is de verwachting dat de huurprijs (binnen de contract-
looptijd) zeker zal verdubbelen. Dat betekent dus zeker 561,- euro meer bij een tuin van 300m2. Het 
Platform is in gesprek met de gemeente hierover, maar er is nog geen beslissing.  
De verwachting is nu dat de gemeente pas in de loop van het eerste of tweede kwartaal van 2023 
definitief uitslag geeft over de financiële consequenties. Dat betekent ook dat wij nu nog niet kunnen 
zeggen hoe wij zullen omgaan met de jaarnota van 2023. Moeten wij alvast een hoger tarief 
doorrekenen? Of gaan wij na afsluiten van het contract een aanvullende nota maken? Dat hangt 
mede af van de overgangsregeling. 
Juridisch lijkt het erop dat de gemeente zich van alles kan veroorloven, dus dat wij niet zoveel grond 
hebben om te ageren. Maar het is wel belangrijk dat er een sterk geluid komt vanuit de Rotterdamse 
volkstuinders. Het Platform is een deel van dat geluid, als er eindelijk meer duidelijkheid komt, 
kunnen we wellicht ook met alle tuinders actie gaan voeren ‘op de Coolsingel’.  
De gemeente heeft wel toegezegd dat als er een forse huurverhoging komt, dat dan ook de 
reductieregeling wordt uitgebreid, zodat ook Rotterdammers met een kleine portemonnee kunnen 
blijven volkstuinieren. Zodra wij meer weten informeren wij de leden.  
 
Gemeentelijke omgevingsvisie en Volkstuinparken  
Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk ‘groen’ is voor de leefbaarheid van de stad. De afgelopen 
zomerhitte maakte duidelijk hoe fijn het is om er schaduw en koelte te vinden. Ook de corona 
periode heeft laten zien hoe essentieel het is dat er in de directe omgeving van je woning rust en 
groene (bewegings-) ruimte te vinden is. Volkstuinen kunnen actief deel uitmaken van die groene 
leefgebieden en samen met de andere parken dienen als groene long voor de stad. Wat ontbreekt 
zijn bijvoorbeeld goede verbindingen voor wandelaars en fietsers, maar ook voor flora en fauna. Het 
is onvoldoende zichtbaar welke ecologische kwaliteiten er nu al zijn. Die kunnen ingezet worden voor 
de aanpassingen die nodig zijn voor het klimaat. Water kan hier opgevangen worden en er is 
verkoeling voor de versteende stad. Juist op volkstuinparken kan je de biodiversiteit verder 
versterken, omdat tuinders er zelf met liefde en aandacht voor zorgen. Die aandacht en variatie is 
voor de gemeente niet haalbaar in de door hen onderhouden parken. Als vereniging kunnen we veel 
actiever de verbinding zoeken met de omliggende wijken. Als wandelgebied, maar ook door 
gezamenlijke activiteiten, waarbij de wijk welkom is en deel kan nemen aan sociale, gezonde en 
educatieve activiteiten. Misschien wordt het tijd voor een wijktuin op ons park, misschien zijn er 
bewoners die mee willen helpen bij het onderhoud van de gezamenlijke tuinen? Ideeën en 
initiatieven van leden zijn onmisbaar om dit uit te proberen. Heb je ervaring met ‘zorg en welzijn’, 
ben je bekend met gemeentelijke diensten en werkwijzen, weet je meer van communicatie en 
persberichten, heb je creatieve ideeën en wil je die zelf helpen uitvoeren: laat het weten en kom 
meepraten en help de vereniging mee veranderen. 
 
Statutenwijziging i.v.m. verplichte continuïteitscommissie door WBTR uitgesteld 
De Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen ging in op 1 juli 2021 en vergt meer transparantie van 
besturen. Ook voor VTV Blijdorp had dat consequenties. In het nieuwe Huishoudelijk Reglement dat 
vorig jaar is ingevoerd is al voorzien in de nieuwe regels. Er moest ook een continuïteitscommissie 
ingesteld worden, dat is in de vorige ALV uitgelegd en toen is er een commissie gevormd. Wat nog 
rest is het vastleggen van deze continuïteitscommissie in de statuten. Omdat de statuten sowieso 
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gewijzigd gaan worden na 31 december 2022 omdat de SViN stopt, nemen wij deze wijziging dan 
mee. Dat scheelt in notariskosten.   
 
Het huidige rooster van aftreden is als volgt: 
Anne Karin ten Bosch, voorzitter - aftredend zomer 2024 
Birgit Douma, tijdelijk penningmeester - aftredend zomer 2024 
Annemarie Moormann, secretaris - aftredend voorjaar 2023 
Joke Pruijssers, algemeen bestuurslid - aftredend voorjaar 2024 
 
Wij hebben een kandidaat-bestuurslid gevonden voor de secretariswerkzaamheden, Jore Wisse (tuin 
108). Jore heeft ervaring als secretaris van een VVE, is al sinds 2004 tuinlid en verheugt zich erop 
vanuit deze functie meer in contact te komen met andere groeninitiatiefnemers. Vanaf januari 2023 
zal ze ingewerkt worden door de huidige secretaris en tijdens de volgende ALV hopen we haar voor 
te dragen als nieuwe secretaris. 
 
 
6. STAND VAN ZAKEN VOLKSTUINCOMPLEX 

Dank aan alle vrijwilligers, op zaterdag, doordeweeks en tijdens de klusdagen 
Wij danken iedereen die zich inzet voor onze vereniging! Ons mooie complex vergt onderhoud en dat 
doen wij al 88 jaar met veel succes samen. Vorig jaar en dit jaar hebben wij de gebouwen 
onderhouden en tijdens de klusdagen ook andere klussen gedaan die anders blijven liggen.  
De klusdagen en het schilderen van het verenigingsgebouw hebben twee dingen duidelijk gemaakt. 
Aan de ene kant is het nog best lastig voor het bestuur om voldoende vrijwilligers te werven, er 
moeten vaak meerdere mails uit om klussers te werven uit de 170 tuinen die VTV Blijdorp heeft. In 
totaal hebben zich ca. 60 tuinleden ingezet voor de extra klussen, sommigen wel drie keer. 
Anderzijds is iedereen die gezamenlijk aan een klus werkt telkens weer heel enthousiast en blijkt het 
samen werken voldoening en plezier op te leveren. Dus ja, wij begrijpen dat een ieders agenda vol zit 
en dat je wel iets leukers kunt verzinnen dan klussen. Maar weet dan ook dat het samen klussen voor 
velen een erg positieve ervaring was. De klusdagen zijn voor alle leden, oud en jong, ongeacht of je 
andere tuinbeurten, activiteiten doet of vrijstelling hebt. Wij hopen op veel animo in 2023, dan zullen 
wij de dagen aan het begin van het jaar bekend maken, zodat je ze alvast in je agenda kunt zetten. 
 
Waterputten geleidelijk vervangen  
In de vorige vergadering heeft de Technische commissie de nieuwe waterput laten zien en uitgelegd 
wat de werkzaamheden ter vervanging zijn. Dat wordt een proces van ca. 10 jaar. Er zijn al een paar 
leden die zich gemeld hebben om te helpen. Het betekent ook dat het water de komende jaren 
regelmatig een halve dag afgesloten wordt op de laan waar dan gewerkt wordt. Dat zal veelal op 
zaterdag gebeuren, omdat de vrijwilligers dan eraan kunnen werken (die hebben doordeweeks ook 
gewoon een baan). Wij verzoeken om begrip en medewerking. Het is een grote klus, het is fijn als ze 
zich ondersteund voelen. Voor de financiering van de nieuwe waterputten is een financieel voorstel. 
Zie agendapunt 8.  
 
Vlonder bij hoofdingang - plannen & paradijs voor insecten 
In de vorige ALV is verteld over het idee om de vlonder actiever te gebruiken, dit naar aanleiding van 
de Ronde Tafel over het parkeren en het voorplein. Dit idee moet nog verder uitgewerkt worden, 
hopelijk gaan we deze winter een plan maken en je kunt je daarvoor nog steeds aanmelden. Wel is 
dit seizoen door Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Rotterdam, gezien 
dat er rondom de vlonder een bijzonder rijk insectenleven is in het perk met wilde bloemen dat daar 
bewust is gecreëerd. Sommigen denken misschien 'er wordt daar niks gedaan', maar voor de 
insecten is het blijkbaar een paradijs! Voor de ecologische rijkdom op VTV Blijdorp is dit een positief 
signaal.  
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Parkeren voorterrein beter stroomlijnen 
In de Ronde Tafel dit voorjaar zijn plannen besproken om het parkeren beter te stroomlijnen op het 
voorterrein. Die plannen worden deze winter uitgevoerd. Inmiddels gaat het met het parkeren al 
beter dan een paar jaar geleden, dus dank aan een ieder die niet op het voorterrein parkeert. Er zijn 
nog steeds leden die slecht ter been zijn en in het weekend niet komen, omdat ze dan niet kunnen 
parkeren. Laten wij hen de ruimte geven. Parkeer ook niet bij de winkel, die ruimte is alleen voor snel 
laden en lossen. Als er vrachtauto's komen, ook in het weekend soms, hebben zij die ruimte nodig 
voor het keren.  
 
Paden verzakt door droge periode 
Tijdens deze droge zomer is de grond behoorlijk ingezakt. Op steeds meer plekken op het complex 
zie je dat het asfalt over boomwortels heen gezakt is en zo zijn hobbels ontstaan. Dat is lastig en een 
risico van valpartijen. Ter waarschuwing zijn de hobbels wit geverfd. Het onderhoud van de paden is 
een taak van de SViN en de gemeente. Wij weten niet wanneer dit gedaan wordt nu de SViN failliet 
is. Wij vestigen er al meer dan twee jaar aandacht op, maar tot op heden zonder resultaat. Wees dus 
voorzichtig, zeker nu ook de bladeren gaan vallen en houd jouw deel van het pad schoon van mos en 
blad. 
 
 
7. 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. In de voorjaars ALV 
stukken doen de commissies verslag van hun werkzaamheden.  
 
Naam commissie  Contactpersoon commissie 
Keukencommissie   Remco Tijdgat (101) 
Groencommissie  Sannetje van Haarst (31) 
Tuinkeuringscommissie  Joke Pruijssers (152) 
Technische commissie  Koen Libeton (47) 
Bouw & taxatiecommissie Querien Velter (44) 
Redactie Groene Blijdorper Marielle Roozemond (128)  
Website   Ton van der Liet (102) 
Winkelcommissie  Bri van der Liet (102) 
Zaagcommissie    Ton Hoeneveld (147) 
Kascontrolecommissie  drie leden 
Continuïteitscommissie   drie leden  
 
Geen tentoonstellingscommissie meer - initiatiefnemers voor activiteiten gezocht 
De leden van de tentoonstellingscommissie zijn gestopt. Wij danken hen voor hun inzet en 
organisatie van de mooie evenementen de afgelopen jaren!  
De oogsttentoonstelling is jarenlang een ijkpunt geweest in onze vereniging waarbij leden hun oogst 
en bloemsierkunsten konden tonen. De kunsttentoonstelling was een recenter initiatief wat ook heel 
warm ontvangen werd door leden en bezoekers. Wij begrijpen dat dergelijke evenementen 
organiseren veel tijd en aandacht vergt. Daarom is het misschien een idee als groepjes leden 
eenmalige activiteiten organiseren - zoals de gezellige Asian BBQ deze zomer, de petanque wedstrijd, 
Max Verstappen bekijken en meer - en niet 'vastzitten' aan een commissie. Er wordt nu gewerkt aan 
een feestelijk weekend met theater en muziek, samen met Eigen Hof en een theatergroep uit 
Overschie. Leden die mee willen werken aan de organisatie zijn meer dan welkom. 
Dus het verzoek is: organiseer een leuk evenement voor VTV Blijdorp. Bring-your-own-dinners waren 
populair, voor corona was er gestart met de gezellige diners in de winter, organiseer een filmavond, 
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spelletjesochtend, work-out-middag of iets anders waarvan jij energie krijgt. Wij hopen zeker ook dat 
er dan ook een paar leden weer een oogsttentoonstelling organiseren, wij zijn immers een 
volkstuinvereniging. Geef je plan zo snel mogelijk door, dan zetten wij het op de jaaragenda en 
kunnen wij het al meteen in de nieuwsbrieven bekend maken.  
 
 
  8. VOORSTELLEN BESTUUR 

Toelichting: Tuinbeurten, tijden, inzet van meer leden  
In de vorige ALV is dit voorstel mondeling toegelicht. In de Ronde Tafel van 16 oktober kun je 
hierover meepraten.  
In de afgelopen maanden heeft een viertal leden onderzocht hoeveel leden tuinbeurten doen, of dit 
voldoende is, hoe de inzet van de leden het best georganiseerd kan worden, zodat wij het meeste 
resultaat uit de beschikbare uren hebben. Wij danken hen voor dit uitzoekwerk en de voorstellen.  
Hun bevindingen: 57 leden (34%) doen momenteel de tuinbeurten, dit is te weinig om een complex 
als het onze te onderhouden. 63 leden nemen deel aan commissies of het bestuur (37%). Een gering 
aantal leden (18) doet boven op hun verplichte taken vrijwillig extra werk. 
Dit voorstel is al besproken met de diverse commissies. Wij streven ernaar dat de inzet van een lid 
conform de capaciteit is. Gevolg daarvan is dat bijvoorbeeld in de winkel een aantal leden weer is 
overgestapt naar de tuinbeurten, omdat ze fit zijn. In de tuinbeurten is het immers handig om leden 
te hebben die lichamelijk goed in staat zijn het werk te doen. Verder is er vanaf het moment dat het 
rustiger wordt in de winkel, slechts één tuinlid aanwezig, niet langer twee. Dit principe kan op 
meerdere commissies toegepast worden. Ook andere commissies kijken vanaf nu kritisch naar hoe ze 
het werk beter kunnen verdelen.  
Verder stelden zij voor om de leeftijd voor vrijstelling van tuinbeurten te verhogen naar 75 jaar, 
waarbij in de leeftijd van 70 tot 75 jaar vier tuinbeurten per jaar gelden (geen zeven), bij voorkeur 
uitgevoerd in werk dat voor hen goed uitvoerbaar is (denk aan winkel, toezicht milieupark, 
kascommissie, tuinkeuring etc.).  
Uitgangspunt is ook dat de leeftijd van de jongste lid geldt. Dus als het tuinlid 76 is en de partner 70, 
dan worden er nog steeds tuinbeurten gedaan namens die tuin. 
Tenslotte was het voorstel om de tuinbeurten in te korten naar 2,5 uur, zonder koffiepauze, dus van 
10.00 tot 12.30 uur. Na overleg met de Groencommissie en de ploegleiders, wordt dit voorstel niet 
voorgelegd aan de ALV, maar blijven de tijden zoals ze waren: 10.00 tot 13.00 uur met een kwartier 
pauze.  
Het bestuur voegt daar aan toe dat de vrijstellingen na bestuursfuncties aangepast kunnen worden. 
Nu is daar een staffel voor. Het voorstel is om maximaal 1 jaar vrijstelling te hebben na minimaal één 
volledige bestuursperiode. Wij gaan er vanuit dat dit ingaat voor bestuursaanstellingen vanaf zomer 
2020 (geldt dus niet voor Annemarie en Joke).  
 
Voorstel 1. Wijziging Tuinreglement Artikel 7 Verplichte Inzet & Vrijstelling punt 8  
 
Tekst wordt, zie rode wijzigingen: 
 
8. Voor sommige leden geldt vrijstelling of vermindering van de verplichte inzet voor de vereniging 
(tuinbeurten of commissies, zie HHR Artikel 5.1): 
a. Nieuwe leden worden gedurende de eerste twaalf maanden van hun lidmaatschap voor niet meer 
dan drie tuinbeurten (of ca. 9 uren inzet) ingeroosterd. 
b. Voor vrijstelling op basis van leeftijd wordt gekeken naar de jongste volwassen tuinder op een 
tuin. Dat kan dus ook de partner of vriend(in) zijn van het tuinlid.  
c. Leden van 70 tot 75 jaar doen vier tuinbeurten per jaar. Daarbij wordt zoveel mogelijk werk 
aangeboden dat voor diegene uitvoerbaar is.  
d. Als een lid ouder is dan 75 jaar, is deze vrijgesteld van de verplichte inzet. Op oudere leden wordt 
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een beroep gedaan om hun inzet voor de vereniging vrijwillig voort te zetten. 
e. etc. 
 

● Schriftelijk stemmen, aangenomen bij 50% van uitgebrachte geldige stemmen 
 
 
Voorstel 2. Wijziging Tuinreglement Artikel 7 Verplichte Inzet & Vrijstelling punt 8  
 
Tekst wordt, zie rode wijzigingen: 
 
d (wordt f). Ex-bestuursleden kunnen, indien zij dit wensen, tijdelijk vrijstelling krijgen van maximaal 
een jaar, nadat zij minimaal een volledige bestuursperiode actief zijn geweest.  
 

● Schriftelijk stemmen, aangenomen bij 50% van uitgebrachte geldige stemmen 
 
 
 
Toelichting: bamboe beheersbaar maken op volkstuinen 
Bamboe is, naast een mooie plant, ook een woekerende plant of in ieder geval een plant die een 
dusdanig sterk samenhangend wortelgestel maakt dat het moeilijk te verwijderen is. Op diverse 
plekken op het complex zien wij dat een kleine kluit bamboe in 10 jaar is uitgegroeid tot een bijna 
niet meer te verwijderen “tropisch bos”. Het groeit door het asfalt van de paden, neemt hele stukken 
tuin over. Om te voorkomen dat bamboe uitgroeit tot een probleem, willen wij graag de volgende 
toevoeging aan het Tuinreglement.  
 
Voorstel 3. Tuinreglement toevoeging Artikel 3.1.o  
Tekst wordt: Zowel niet-woekerende als woekerende bamboesoorten mogen alleen met daarvoor 
geëigende afbakening geplant worden, zodat de kluit niet groter wordt dan oorspronkelijk gepland en 
ook geen schade toebrengt aan paden, beschoeiing of andere tuinelementen. Bij vertrek van een tuin 
wordt de tuinder geacht niet-afgebakende bamboe te verwijderen of in overleg met bestuur bepaalde 
afmeting af te bakenen.   
 

● Schriftelijk stemmen, aangenomen bij 50% van uitgebrachte geldige stemmen 
 
 
 
 
Toelichting: voorstel financiering waterputten 
Zoals toegelicht is in de vorige ALV heeft de Technische commissie een oplossing gevonden voor het 
waterputten probleem. De waterputten zijn eigendom van de vereniging. Alle info over de 
achtergrond hiervan kun je vinden op de website.  
De Technische commissie start dit najaar, nadat ze in de zomer een pilot van 5 putten gedaan 
hebben, met de geleidelijke vervanging van alle waterputten. Zij hopen ca. 20 putten per jaar te 
kunnen vervangen, waarmee het vervangingsproces ca. 10 jaar gaat duren.  
Omdat veel werk door leden gedaan wordt (assemblage en plaatsing door Technische commissie - 
graven doet elk lid zelf) kunnen de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Met het huidige 
prijspeil zijn de kosten ca. € 140,- per waterput. Wij hebben een reserveringsfonds voor waterputten 
(spaarpot van vele jaren) waar momenteel ca. € 16.000,- euro in zit.  
Het voorstel is als volgt: 
Totale kosten over 10 jaar voor 170 waterputten = 170 x € 140,- = € 23.800,-. 
Benutting van een gedeelte van het reserveringsfonds voor de waterputten van € 10.000,- zodat er 
voor calamiteiten nog ca. € 6.000,- gereserveerd blijft.  
De kosten die dan door de leden gedurende 10 jaar gedekt moeten worden zijn € 13.800,-. 
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De aanschaf van materialen zal in gedeelten plaatsvinden.  
Ook omdat de aanschaf en vervanging geleidelijk gaat, kan de financiering ervan ook geleidelijk 
plaatsvinden.  
Het voorstel is om gedurende 10 jaar, startend in 2023, jaarlijks € 8,12 extra te berekenen per tuin op 
de jaarnota ter financiering van de nieuwe waterputten (€ 13.800,- : 170 tuinen = € 81,17 per tuin, 
verdeeld over 10 jaar = € 8,12 per jaar).  
 
Voorstel 4. Bijdrage vervanging waterput op jaarnota 
 
In de periode 2023 tot en met 2032 wordt jaarlijks € 8,12 opgenomen in de jaarnota ter dekking van 
de kosten van de vervanging van de waterputten. Indien gedurende deze periode de materiaalkosten 
stijgen, zal het bedrag aangepast worden na instemming van de ALV. 
 

● Schriftelijk stemmen, aangenomen bij 50% van uitgebrachte geldige stemmen 
 
 
9. VOORSTELLEN LEDEN 

Geen.  
 
10. RONDVRAAG EN SLUITING 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd na afloop nog een drankje van de vereniging te nuttigen en 
samen na te praten.  
Vergeet ook niet dat we op zaterdag 26 november samen het tuinseizoen feestelijk afsluiten in het 
verenigingsgebouw.  


