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Eind januari brachten wij onze eerste nieuwsbrief uit. 
In deze tweede nieuwsbrief brengen wij u op de 
hoogte van de ontwikkelingen sindsdien. 
 
Statuten 
Binnenkort zullen verenigingen hun nieuwe statuten 
moeten vaststellen. Iedere vereniging zal van het 
AVVN model statuten aangeleverd krijgen en 
vervolgens moet de vereniging beoordelen of deze in 
overeenstemming zijn met de eigen visie en moeten 
deze statuten in een algemene ledenvergadering 
worden goedgekeurd. Daarna moeten ze bij de notaris 
worden vastgelegd. 
Het bepalen van statuten is een ingewikkeld proces, 
waarbij de besturen en de leden zeer belangrijke 
besluiten moeten nemen. Het is dus van groot belang 
dat zij goed geïnformeerd worden, zodat zij de juiste 
beslissingen kunnen nemen in de ledenvergadering.  
De initiatiefgroep zal met een open, maar kritische blik 
naar de model statuten van het AVVN kijken en ook 
naar het aanbod van het AVVN om de notariskosten te 
betalen.  
Wij zullen u nader informeren. 
 
Huur 
We leven op dit moment in een ‘tussenfase’: de RBvV 
is niet meer onze huisbaas en de contracten met de 
SVIN zijn nog niet helemaal afgerond. 
Wanneer het contract tussen gemeente en SVIN 
getekend is, zal de SVIN de rekening van de grondhuur 
naar de vereniging sturen. 
De verenigingen hebben wel al (bijna allemaal) een 
brief van de gemeente ontvangen met de huurprijs 
voor dit jaar en de oppervlakte die moet worden 
betaald. En hier is voor een aantal verenigingen wel 
een probleem, omdat de gemeente de complexen 
opnieuw heeft ingemeten en bij een aantal 
verenigingen de oppervlakte die in rekening gebracht 
wordt groter is. Als dit het geval is, kan het bestuur 
bezwaar aantekenen. 
 
Handhavingskader 
In de afgelopen jaren hadden verenigingsbesturen 
regelmatig problemen met de handhaving van de 
regels op de verengingen. Een belangrijke oorzaak 
hiervan was het gebrek aan steun van de overheid. De 
besturen stonden vaak machteloos omdat de 

gemeente, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor 
handhaving van veel regels, niet adequaat ingreep. 
Gelukkig realiseert men zich dit bij de gemeente nu 
ook en is men bezig een ‘handhavingskader’ te 
schrijven. Wij hebben hierover met de 
verantwoordelijk ambtenaar gesproken en met hem 
de afspraak gemaakt dat vertegenwoordigers van de 
verenigingen en de initiatiefgroep inspraak hebben bij 
het samenstellen van dit handhavingskader. 
Wij hopen dat het er uiteindelijk toe zal leiden dat 
besturen de nodige steun van de overheid ervaren bij 
het handhaven van de regels. 
 
Facebook 
Om onze achterban op de hoogte te houden van 
actuele ontwikkelingen hebben wij een facebook 
groep aangemaakt. Op onze pagina publiceren wij ook 
onze nieuwsbrieven. Dus als u de eerste gemist hebt, 
kunt u hem hier vinden. 
U kunt lid worden van deze groep, dan weet u zeker 
dat u direct op de hoogte gehouden wordt van de 
laatste ontwikkelingen. 
Om ons te vinden kunt u in Facebook de zoekopdracht 
‘Volkstuinbelangen Rotterdam’ geven. 
U kunt ook op onderstaande link klikken 
https://www.facebook.com/groups/1799192343709607/  

 
Interne ontwikkelingen 
De initiatiefgroep bestond bij haar start uit 7 
personen. Twee weken geleden meldde Nicci Algera 
dat zij “zich helaas genoodzaakt zag deelname aan de 
initiatiefgroep op basis van persoonlijke redenen te 
staken”. Zij spreekt haar vertrouwen uit “dat er in het 
Rotterdamse een belangenbehartiging voor de 
volkstuinders zal worden gesticht”.  Wij wensen haar 
het allerbeste. 
Omdat de meningen over de te varen koers 
uiteenliepen heeft ook Paul Zimmerman de groep 
verlaten. Maar we kunnen, zoals hij aangaf, altijd een 
beroep op hem doen. Ook hem wensen we het 
allerbeste. 
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Vragen van tuinders 
Op ons email-adres zijn weer verschillende vragen 
binnengekomen. 
Drie ervan hebben wij er uitgelicht met het antwoord 
dat wij hebben gegeven. 
 
- Hoe kan ik mij aanmelden bij Volkstuinbelangen 
Rotterdam? 
Op dit moment is onze facebookgroep de 
‘verzamelplaats’ voor mensen die op de hoogte 
gehouden willen worden. U kunt zich hier gratis 
aanmelden. Als u geen facebook heeft en u wilt toch 
op de gehouden worden, dan kunt ons ook een mailtje 
sturen. Dan zetten we U op de verzendlijst als wij 
informatie versturen. 
 

- Kan een vereniging met een eigen facebookpagina 
zich aanmelden ? 
Ja, graag. Dan hebben alle leden van de vereniging 
direct toegang tot onze informatie. 
 

 
Tenslotte 
Als u vragen of suggesties heeft, kunt u ons mailen: 
volkstuinbelangen.rotterdam@gmail.com  
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