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Jawel, u heeft het goed gelezen:  
STICHTING VOLKSTUINDERSBELANGEN RIJNMOND  
is de naam van onze stichting. 
We zetten nu nog ‘(i.o)’ achter onze naam, omdat we 
nog in oprichting zijn. 
In deze nieuwsbrief vertellen wij u (uiteraard) meer 
over de stichting en over de mensen die er achter 
zitten. 
Ook geven wij een  update over een eerder bericht 
met  betrekking tot de statuten. 
Het is een uitgebreide nieuwsbrief, maar we hebben 
ook veel te melden. 
 
Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond (i.o.) 
Met het opheffen van de RBvV zagen we dat de 
belangen van de volkstuinders in de toekomst 
misschien niet goed meer behartigd zouden worden. 
Een kleine 5000 tuinders in Rotterdam hadden 
mogelijk niemand om op terug te vallen als zij 
informatie, advies of hulp zochten. 
Eind vorig jaar kwamen wij voor het eerst bij elkaar 
met de gedachte dat wij mogelijk iets konden 
betekenen voor de Rotterdamse volkstuinders. Wij 
gingen aan de slag onder de naam ‘Initiatiefgroep 
Volkstuinbelangen Rotterdam’. Al snel bleek dat er wel 
degelijk behoefte was aan onze diensten, we werden 
regelmatig benaderd door tuinders en bestuurders 
met vragen. Veelal ging het om informatie over de 
veranderde situatie en over huurcontract, statuten en 
vergunningen. Ook vroegen verschillende 
verenigingen advies, vooral over het invoeren van de 
nieuwe statuten. 
Daarnaast hebben wij de modelstatuten die de SVIN 
heeft geleverd bestudeerd en hebben wij verteld  wat 
ons er in is opgevallen. Dit hebben wij 
gecommuniceerd via Facebook en via Email aan alle 
besturen en aan tuinders die zich op de verzendlijst 
hadden laten plaatsen. 
Ook hebben wij aangegeven dat wij naast informatie 
en advies ook hulp willen bieden in geval van een 
geschil: Een Commissie van Geschillen kan  
bemiddeling, advies en bindend advies leveren. Ook 
kan een hertaxatie door ons  uitgevoerd worden. Het 
reglement van de Commissie van Geschillen is in 
concept gereed. Over dit onderwerp hebben wij 
informatie gepubliceerd. 

Wij hebben met de verantwoordelijke ambtenaren 
van de Gemeente Rotterdam overlegd en onze visie en 
ideeën met hen besproken. 
 
Omdat wij inschatten dat er ook in de toekomst 
behoefte zal zijn aan onze diensten, hebben we 
besloten om een stichting op te richten, als ‘officieel’ 
orgaan. We hebben gekozen voor een stichting zodat 
iedereen gebruik kan maken van onze diensten. Je 
hoeft immers geen lid te zijn.  
De  naam ‘volkstuindersbelangen’ geeft aan waar we 
voor staan: het behartigen van de belangen van de 
volkstuinders. ‘Rijnmond’ is gekozen, omdat niet alle 
volkstuincomplexen die vroeger onder de RBvV vielen 
in Rotterdam liggen en omdat de tuinders ook buiten 
Rotterdam wonen. We willen ons dus niet beperken 
tot de gemeente Rotterdam. Bovendien: wellicht 
zullen in de toekomst ook tuinders uit andere steden 
in de regio Rijnmond van onze diensten gebruik 
willen maken.  
De statuten van de stichting zijn in concept klaar. 
Voor onze inkomsten zullen wij voornamelijk 
afhankelijk zijn van donaties. Inmiddels hebben wij de 
toezegging van een vereniging om € 1,- per lid te 
doneren, wij hopen dat meer verenigingen en 
tuinders dit initiatief zullen volgen, zodat de 
oprichtingskosten gedekt kunnen worden. 
 
Onze Facebook-groep heeft inmiddels de nieuwe 
naam: Volkstuindersbelangen Rijnmond  
 
Ons nieuwe email adres luidt:  
volkstuindersbelangen.rijnmond@gmail.com  
(Mails die men naar het oude adres stuurt, worden 
doorgestuurd naar het nieuwe adres.) 
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De mensen achter de stichting 
Tot nu toe spreken we steeds over ‘wij’, maar terecht 
werd ons gevraagd wie zijn ‘wij’? Daarom stellen wij 
ons hieronder in alfabetische volgorde kort voor. 
 
GIOVANI BERNADINE: 
Is 5 jaar tuinder bij VTV Zestienhoven. 
Is 4 jaar voorzitter van VTV Zestienhoven. 
 
SONJA VAN IDSINGA: 
Is 56 jaar tuinder bij VTV Lusthof, eerst als kind bij 
haar ouders, de laatste 37 jaar op een eigen tuin.  
Was 7 jaar secretaris van VTV Lusthof. 
Was secretaris van de RBvV en lid van de Commissie 
van Advies, ook was zij lid van de werkgroep 
‘Belangenbehartiging’ van de RBvV. 
 
ERIK VAN IDSINGA: 
Is 37 jaar tuinder bij VTV Lusthof. 
Was 1 jaar bestuurslid bij VTV Lusthof. 
Was bij de RBvV lid van de Commissie van Geschillen 
en lid van de Werkgroep. 
 
THEO VAN SCHIJNDEL: 
Is 10 jaar tuinder bij ATV Maasglorie. 
Is 4 jaar secretaris van ATV Maasglorie. 
Was lid van de Werkgroep van de RBvV. 
 
HANS SCHIPPER: 
Is 45 jaar tuinder bij VTV De Wilgentuin. 
Is 29 jaar voorzitter van VTV De Wilgentuin (in twee 
periodes). 
Had bij de RBvV verschillende functies, waaronder lid 
van de Raad van Commissarissen, lid van de 
Technische Commissie, lid van de werkgroep 
‘Belangenbehartiging’ van de RBvV. 
en lid van de Werkgroep. 
 
YVONNE WIEKENS: 
Is 47 jaar tuinder bij VTV Helpt Elkander, eerst als 
kind bij haar ouders, de laatste 22 jaar op een eigen 
tuin.  
Was 7 jaar voorzitter van VTV Helpt Elkander. 
Was bij de RBvV lid van de Raad van Commissarissen 
en lid van de Werkgroep. 
 
 
 

De nieuwe verenigingsstatuten 
In mei publiceerden wij een bericht met een aantal 
zaken die ons waren opgevallen in de modelstatuten 
en de huurovereenkomst die de verenigingen hadden 
ontvangen van de SVIN. 
Onderstaand geven wij u een update hiervan. 

- In de onderhuurovereenkomst is sprake van 
‘kwaliteitseisen’ waaraan de verenigingen en 
hun leden moeten voldoen. Wat die eisen zijn, 
was ons op dat moment niet bekend. 
Inmiddels zijn deze wel bekend. Deze heeft u 
mogelijk al via uw vereniging ontvangen 
mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u ze via 
onderstaand mailadres bij ons opvragen.  Ons 
inziens staan er geen ‘rare’ zaken in. 
In het verlengde hiervan ligt de vraag hoe de 
handhaving zal plaatsvinden. Hoewel dit 
onderwerp buiten de kaders van dit bericht 
valt, willen wij wel vermelden dat wij hierover 
vragen hebben gesteld aan de 
verantwoordelijke ambtenaren. 

- In de onderhuurovereenkomst staat ook dat 
de statuten van de tuinverenigingen moeten 
voldoen aan de eisen die de SVIN er aan stelt 
en ze moeten voldoen aan standaardstatuten. 
Wat de eisen en standaardstatuten zijn, is ook 
na navraag niet bekend. Daarnaast is in de 
modelstatuten aangegeven dat een 
vereniging zijn statuten alleen mag wijzigen 
met toestemming van de SVIN. Ons inziens is 
dit een inbreuk op de autonomie van 
verenigingen. 
Hierover hebben wij informatie gevraagd bij 
de SVIN, tot op heden hebben wij geen 
antwoord mogen ontvangen. Ook zijn 
hierover vragen gesteld in een overleg dat de 
unit Zuiderlicht had met de SVIN, ook toen zijn 
er geen afdoende antwoorden gegeven. 
Het lijkt ons daarom voor de hand liggend, dat 
een vereniging de modelstatuten van de SVIN 
als uitgangspunt gebruikt en deze naar eigen 
hand zet, passend bij de eigen situatie en visie. 
Deze concept statuten kan men voorleggen 
aan de SVIN, die vervolgens kan uitleggen 
waarom zaken wel of niet voldoen aan de 
gestelde eisen. 
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- In de modelstatuten staat een artikel waarin is 
aangegeven dat de vereniging lid is van het 
AVVN. Dit artikel is aangegeven als optioneel: 
een vereniging kan er voor kiezen dit artikel 
wel of niet op te nemen. 
Het is ons inziens niet nodig dit artikel in de 
statuten op te nemen als een vereniging lid 
wordt van het AVVN, omdat een vereniging 
gewoon lid kan worden van het AVVN zonder 
dit te vermelden in de statuten. Mocht een 
vereniging wensen lid te worden van het 
AVVN dan is een besluit van de algemene 
ledenvergadering voldoende. Als een 
vereniging later zijn lidmaatschap van het 
AVVN wil beëindigen, kan dit dan eenvoudiger 
en zonder extra kosten voor een 
statutenwijziging.  
Overigens stelt het AVVN een aantal extra 
eisen, als een vereniging zijn lidmaatschap wil 
opzeggen. 

- De geschillenregeling is een heel ingewikkeld 
verhaal. 
Als een vereniging lid is van het AVVN, zijn 
zaken wel geregeld, maar volgens ons zitten er 
wel een paar haken en ogen aan voor de 
individuele leden. Op 7 juni hadden wij een 
kennismakingsgesprek met het AVVN. Wij 
hebben dit onderwerp besproken, voor ons 
heeft het geen nieuwe inzichten opgeleverd. 
Als een vereniging geen lid is van het AVVN, 
zijn zaken niet ‘vanzelf’ geregeld. Een 
vereniging kan dan zelf een geschillenregeling 
treffen in zijn statuten en/of huishoudelijk 
reglement.  
De Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond 
(i.o.) kan hierbij van dienst zijn. 

  
Als u als lid of als bestuurder naar aanleiding van dit 
bericht meer informatie of persoonlijk contact wilt 
met een van de leden van de Stichting 
Volkstuindersbelangen Rijnmond (i.o.) wilt, kunt u een 
mailtje sturen aan: 
volkstuindersbelangen.rijnmond@gmail.com   
 
Op Facebook kunt u onder de knop ‘documenten’ 
meer informatie vinden. 
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