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     Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond 

 
Oprichting stichting 

Op 16 november 2018 is de Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond  

officieel opgericht. 

Hans Schipper, een van de bestuursleden, heeft die dag de  

oprichtingsakte bij de notaris ondertekend. Hoewel we feitelijk al  

volop aan het werk waren, is het een mijlpaal.  

2018 was een belangrijk jaar waarin veel is veranderd, wij kijken met  

vertrouwen naar de toekomst.  

 

 

 

 

Het logo van de SVR 

Een schermbloem is  het  

beeldmerk van de stichting. Wij hebben  

hiervoor gekozen, omdat wij hiermee  

onze rol willen symboliseren: Hij lijkt  

op een paraplu die bescherming biedt.  

De kleuren van het logo symboliseren  

lucht, planten en bodem.  

Onlangs werden wij verrast door een  

tuinder die een schilderijtje gaf met   

een in Ierland geplukte en gedroogde  

schermbloem. 

 

 

Het Huishoudelijk Reglement van verenigingen 

In de afgelopen periode hebben tuinverenigingen 

hun nieuwe statuten vastgesteld. In de komende 

maanden zullen de verenigingen zich buigen over het 

huishoudelijk reglement en andere regelgeving.  

Als u, als lid of bestuurder, vragen heeft over dit 

onderwerp, kunt u contact met ons opnemen. 

Zoals wij eerder al hebben aangegeven is een goede 

geschillenregeling een belangrijk onderdeel van de 

regelgeving. Een van de diensten die de SVR aanbiedt 

is een Commissie van Geschillen, die bij een geschil 

een onafhankelijk en objectief oordeel kan geven, 

ook in geval van hertaxatie.   

Iedere vereniging kan de Commissie van Geschillen 

van de SVR als onafhankelijk orgaan aanwijzen.  

Op onze site kunt u meer informatie vinden, onder 

andere het reglement van de Commissie van 

Geschillen, de tarieven  en hoe een vereniging dit 

onderwerp in het huishoudelijk reglement kan 

opnemen. 

 

De website van de SVR 

Inmiddels is ook onze website in de lucht   

www.volkstuindersbelangen-rijnmond.nl  

Hier kunt u alles lezen over de stichting, 

onder andere de diensten die wij aanbieden. 

Ook vindt u er documenten die de SVR eerder 

heeft uitgebracht, zoals onder andere onze  

nieuwsbrieven en reglementen. 

 

 

 

 

 

Donaties 

De SVR is een stichting die op vrijwilligers 

draait, maar uiteraard maken ook wij kosten 

en zijn daarvoor voornamelijk afhankelijk van 

donaties. Wij zijn dan ook blij met de eerste 

donaties die we hebben ontvangen van een 

aantal verenigingen, die € 1,- per lid hebben 

gedoneerd.  

Ook individuele tuinders, waarvoor we 

uiteindelijk zijn opgericht, kunnen een 

donatie storten. Hiervan hebben wij de 

eerste donaties inmiddels ontvangen. 

Onze hartelijke dank voor uw vertrouwen en 

steun !  

 
 

 

Tenslotte wensen wij iedereen fijne 

feestdagen en een gezond en  

groeizaam 2019 
 

http://www.volkstuindersbelangen-rijnmond.nl/

