
 

 

 NIEUWSBRIEF 7                      14 APRIL 2019 

 Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond 
 

 

Een nieuwe lente, ontluikend groen 
Net als de natuur bevindt de SVR zich in de lente-fase. Nieuw en klaar om te gaan bloeien.  

Inmiddels is de stichting ‘klaar’, we hebben de fase waarin wij de stichting vorm geven afgerond.  
  

Intussen  hebben wij verschillende tuinders en bestuurders van informatie kunnen voorzien, van korte vraag 

tot ingewikkelder probleem. Daarnaast hebben wij verzoeken van verenigingsbesturen gehad om hen te 

helpen met de taxatieprocedure en met het huishoudelijk reglement. Ook hebben wij een verzoek tot 

bemiddeling gehad en hebben wij over verschillende zaken contact met de gemeente gehad. Over dit laatste 

vindt u verderop in deze nieuwsbrief meer informatie. 
 

U vraagt zich misschien af waarom wij melden wat we in de afgelopen weken hebben gedaan. Welnu, toen 

wij het initiatief namen om een stichting op te richten, gingen we er van uit dat er na het opheffen van de 

RBvV behoefte zou zijn aan onze diensten. Maar zeker weten doe je dat nooit. In de praktijk blijkt dit 

daadwerkelijk het geval, reden te meer voor ons om het ingezette traject voort te zetten. 

‘Klaar’ betekent niet ‘af’. We blijven ons natuurlijk doorontwikkelen. Als u ideeën heeft, laat het ons weten. 
 

Wij wensen u fijne Pasen en een heel mooi tuinseizoen. 

 

Website 

Aan de bezoekcijfers van onze website zien 

wij dat de belangstelling stijgende is. Hij is 

onlangs weer geactualiseerd. Onder andere 

hebben wij er contactformulieren  op 

geplaatst. 
 

Hertaxatie 

Bij de SVR kunt u een hertaxatie aanvragen, 

wanneer u het niet eens bent met de taxatie 

door uw vereniging. De hertaxatie  wordt 

uitgevoerd volgens het taxatiereglement 

van de vereniging.  

Als een vereniging geen eigen reglement 

heeft, wordt de taxatie volgens het 

reglement van de SVR gedaan. Een aantal 

verenigingen heeft aangegeven dat zij het 

reglement van de SVR als ‘hun’ reglement 

zullen gebruiken. 
 

Visitekaartjes 

Van een drukker ontvingen wij een doos vol 

visitekaartjes. Hier zijn 

we uiteraard blij mee.  

Gezien de hoeveelheid  

kaartjes, kunnen wij de  

komende jaren vooruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact met de gemeente Rotterdam 
 

Vrijwilligersverzekering 

Een volkstuinvereniging draait volledig op vrijwilligers. Helaas 

gaat er soms wat fout: een lid lijdt schade tijdens het werk voor 

de vereniging of veroorzaakt schade. Bij de afhandeling kan dit 

tot vervelende situaties leiden. Om die reden hebben veel 

verenigingen een vrijwilligersverzekering afgesloten. 

De gemeente Rotterdam heeft echter een algemene 

vrijwilligersverzekering afgesloten, waarvan iedere vereniging  

in de gemeente Rotterdam gratis gebruik kan maken. Wij zullen 

de verenigingsbesturen over deze verzekering informeren. 

Voor zover zij er niet van op de hoogte zijn, kunnen 

verenigingen mogelijk  besparen op de premie.  
 

Vergunningen 

Het aanvragen van een kap- of bouwvergunning verliep in het 

verleden via het verenigingsbestuur en de RBvV.  

Tegenwoordig moet men een vergunning online aanvragen via 

het omgevingsloket, een behoorlijk lastige procedure. Ook is 

voor veel leden niet duidelijk aan weke regels men moet 

voldoen. 

Wij hebben dit aangekaart bij de gemeente. Men heeft ons 

toegezegd, dat binnenkort een vereenvoudigde procedure aan 

de verenigingsbesturen gepresenteerd wordt. Dus als u kap- of 

bouwplannen heeft, vraag uw bestuur er naar.  

Wij zullen informatie hierover ook op onze website plaatsen. 


