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Deze nieuwsbrief zou wel eens de laatste kunnen zijn 
die u ontvangt van ons onder de naam 
‘Initiatiefgroep Volkstuinbelangen Rotterdam’. Wij 
zijn zover dat we een stichting zullen gaan oprichten. 
Daar moeten nog wat stappen voor genomen 
worden maar wij hopen de volgende nieuwsbrief 
onder de naam van de nieuwe stichting uit te kunnen 
brengen.  
 
Stichting 
Het besluit is genomen: we worden een stichting ! 
We hebben gemerkt dat er een behoefte is aan onze 
diensten, daarom is het voor ons een logische stap  om 
er een formele status aan te geven. De laatste 
voorbereidingen worden genomen.  
Een stichting kent geen leden, geen lidmaatschap. Dat 
is ook waarom wij bewust hebben gekozen voor deze 
rechtspersoon: Iedere Rotterdamse tuinder kan, 
zonder beperking,  gebruik maken van onze diensten. 
De kosten van de stichting zullen na oprichting 
minimaal zijn. Wij zullen het o.a. van donaties moeten 
hebben. Mooi is het dat we kunnen melden dat de 
eerste donatie binnen is ! 
€ 180,- van een vereniging waarvan de leden allemaal 
€ 1,- hebben gedoneerd. Een mooie start voor een 
stichting in oprichting, met dit bedrag hebben we een 
eerste begin voor de oprichtingskosten. 
 
Ontwikkelingen mbt statuten  
We zijn benaderd door besturen  die het lastig vinden 
om het invoeringstraject van de nieuwe statuten goed 
vorm te geven: Waar te beginnen ? Wat moet er 
allemaal gebeuren ? Waar moet je op letten ? Hoe 
betrekken we de leden er bij ? Welke keuzes hebben 
we ? Dit zijn zo maar een paar vragen waar zij een 
antwoord op zoeken. 
Dat zijn zaken die je niet zomaar in je eentje doet. Wij 
hebben met het bestuur van enkele verenigingen 
hierover gesproken en hen van informatie voorzien. 
Wij zijn op bezoek geweest en hebben het 
invoeringstraject uitgebreid met hen besproken. 
Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat een 
vereniging zich (weer) heeft aangesloten bij de unit 
Zuiderlicht en zo door samenwerking met andere 
verenigingen dit traject kan doorlopen. 
Het is merkbaar dat sommige verenigingen het proces 
sneller doorlopen dan andere. Dat er een 
snelheidsverschil is, is een goede zaak, want iedere 
vereniging moet dit ingewikkelde en belangrijke 

besluitvormingsproces op zijn eigen tempo afronden. 
Het ziet er wel naar uit dat de meeste verenigingen na 
de zomer ledenvergaderingen zullen houden, waarin 
de nieuwe statuten besproken worden.  
Wij willen besturen en leden graag met raad en daad 
terzijde staan. 
 
Overleg  AVVN 
Onlangs heeft Volkstuinbelangen Rotterdam (VBR) 
een overleg gehad met het AVVN. Een dergelijk 
overleg stond al langere tijd op ons ‘verlanglijstje’, 
omdat wij graag het gesprek aangaan met mogelijke 
partners. 
Voor het AVVN geldt, dat velen al jaren weten wie zij 
zijn en wat zij doen. Volkstuinbelangen is een nieuwe 
club en heeft geen dergelijke staat van dienst. Het 
gesprek heeft zich, na een uitgebreide voorstelronde, 
dan ook voornamelijk toegespitst op datgene wat VBR 
voor zichzelf als organisatie voor ogen heeft. 
VBR ziet zichzelf vooral als een advies- en steunpunt. 
Een ankerpunt voor individuele  tuinders en, voor 
degenen die dat willen, ook voor besturen.  Daarnaast 
is een belangrijk punt voor VBR een bezwaar en 
beroep mogelijkheid bij geschillen en hertaxatie, die 
met het wegvallen van de RBvV zijn komen te 
vervallen. Het AVVN kent ook geschillenbeslechting. Er 
zijn verschillen tussen hoe dit bij het AVVN is geregeld 
en hoe VBR het gaat doen. Vooral dit laatste is zeer 
uitgebreid besproken.  
Een groot verschil tussen het AVVN en VBR is, dat je 
geen lid wordt van VBR maar als individuele tuinder 
wel kunt aankloppen voor advies of hulp. Bij het AVVN 
daarentegen kan je alleen als tuinder terecht als je 
vereniging lid is van het AVVN. Ook is het AVVN er niet 
direct voor de  individuele tuinder, maar voor de 
verenigingen en besturen die zij ondersteunen. VBR 
heeft benadrukt dat in de huidige situatie het 
individuele lid tussen de wal en het schip dreigt te 
komen. Dat dit reden was voor de huidige leden van 
VBR een belangenorganisatie op te richten. 
 
Zijdelings zijn ook de nieuwe contracten aan de orde 
gekomen. Maar dit slechts summier, daar de 
contracten bij de SVIN thuishoren. Wat direct ook een 
ander gespreksonderwerp was, nl. de ‘navelstreng’ 
tussen de SVIN en het AVVN. VBR heeft haar zorg 
uitgesproken over het feit dat er geen duidelijke 
scheidslijn is tussen het AVVN en de SVIN. Dezelfde 
mensen bemannen posten bij beide organisaties.  
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Dit geeft veel Rotterdamse tuinders het gevoel dat er 
opnieuw een ‘twee petten’ situatie is die doet denken 
aan de RBvV.  
En wat heeft dat de afgelopen jaren voor de tuinders 
opgeleverd? Heel veel gedoe en de uiteindelijke 
opheffing van de RBvV, omdat de dubbele pet een 
onhoudbare situatie bleek. Tijdens het overleg wordt 
onderkend dat de SVIN en het AVVN los van elkaar 
moeten, zodat duidelijk is wie voor wat staat. Volgens 
VBR zou het het mooiste zijn wanneer niet dezelfde 
mensen bij beide organisaties op dezelfde stoelen 
zitten. In de praktijk kan dat situaties geven waarin 
iemand zijn vraag stelt bij een medewerker van de 
SVIN die deze dan neerlegt bij een medewerker van 
het AVVN omdat die daar over zou gaan. Maar dat kan 
dan dezelfde medewerker zijn! 
 
Het AVVN houdt zich ook nadrukkelijk bezig met 
‘natuurlijk tuinieren’, onder andere  het vermijden van 
chemische bestrijdingsmiddelen. Een mooi en 
interessant onderwerp waar we nog veel van kunnen 
leren. Dat zouden we toch allemaal moeten willen! 
Maar het wordt in Rotterdam wel bemoeilijkt door de 
gevallen van vervuilde grond op enkele complexen.  
Hoe verkoop je dit aan tuinders die al op vervuilde 
grond zitten?  
 
Van het AVVN hebben wij begrepen dat zij zich als 
organisatie aan het beraden zijn op hun toekomst, 
‘Een toekomstbestendige AVVN’. Alles is altijd aan 
veranderingen onderhevig, ook het AVVN moet 
inspelen op de veranderende omstandigheden. Voor 
de medewerkers, waaronder veel vrijwilligers, een 
grote klus waar wij hen uiteraard succes mee wensen.  
 
Aan het eind van het overleg is de conclusie getrokken 
dat het zeker zinvol is nogmaals met elkaar rond de 
tafel te gaan zitten. Afgesproken is, dat het AVVN 
hiervoor het initiatief zal nemen. 
Het was een lang overleg waar in ieder geval VBR een 
goed gevoel over heeft.  We hebben reden om aan te 
nemen dat dit voor het AVVN ook geldt. Wordt 
vervolgd. 
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