
Voor kweeklust leden        

 

In onderstaande ppt diaserie vindt u de voorlichting gegeven op 
10 september jl. door de voorzitter  

van onze buur-tuinvereniging Toepad.  

 

Met toestemming, waarvoor dank, nam uw Kweeklust bestuur 
deze presentatie over, zodat u ook geinformeerd bent. 

 

 Meer nieuws volgt, wanneer het er is. 

 
 



Stand van zaken betreffend RBvV 

Presentatie ATV Toepad 10 september 2016 



Rotterdamse Bond van Volkstuinders 

• Opgericht 22 februari 1942 

• Belang:  
bevorderen van (natuurlijk) tuinieren 
behartigen van belangen van leden en aangesloten 
tuinverenigingen 

• Beheer: 
innen van de (gemeentelijke) grondhuur 
handhaven van (gemeentelijke) regels 
coördinatie van groot onderhoud buitenruimten op 
de tuincomplexen 



Rotterdamse Bond van Volkstuinders 

• Alleen leden van de RBvV kunnen een tuin op een 
(volkstuin-) complex huren  
= het verplichte lidmaatschap (2016: 44,50 euro) 

• Art. 9 lid 3 van de statuten van de RBvV: 
Opzegging lidmaatschap moet schriftelijk op 1 oktober 
bij de secretaris van de volkstuinvereniging en op 31 
december in het bezit van de RBvV zijn 

• Art. 9 lid 11 van de statuten van de RBvV: 
einde van het lidmaatschap heeft tot gevolg dat het 
gebruiksrecht van de betreffende tuin NIET meer kan 
worden uitgeoefend 



Rotterdamse Bond van Volkstuinders 

• Ontevredenheid over functioneren van de RBvV 
heeft geleid tot de wens van splitsing in een 
Belangen en een Beheer poot 

• Ondanks veel pogingen hiertoe, is dit niet gelukt 

• De ALV 2014 besluit dat het bestuur van de RBvV de 
Beheertaak teruggeeft aan de gemeente 

• De Gemeente wil niet met 43 tuincomplexen 
onderhandelen en zoekt een nieuwe beheerder: 
= (mogelijk) de Algemeen Verbond Volkstuinders 
Nederland (AVVN) 



Rotterdamse Bond van Volkstuinders 

• Ontevredenheid over functioneren: 
 
financieel: vele malversaties werden openbaar nadat 
de betaalde voorzitter met pensioen ging en een 
nieuw bestuur (a.i.) aantrad (2013) 
groot onderhoud: coördinatie loopt slecht 
in 2009 heeft de Tuinkring Kralingen-Crooswijk een 
voorstel gedaan om dit in eigen hand te krijgen  
handhaving: weinig zichtbaar 
 



Rotterdamse Bond van Volkstuinders 

• 2014: nieuw bestuur struikelt over splitsing 
voorstellen en stapt op 

• 2015: weer een nieuw bestuur probeert de 
onderhandelingen over de nieuwe beheerder te 
beïnvloeden, treedt op als gesprekspartner met de 
Gemeente en werpt zich op als belangenvereniging 
voor Rotterdamse (volks-) tuinders: beleidsplan 
wordt 29 september 2016 gepresenteerd  

• 2016: onderhandelingen met AVVN lopen, nog geen 
definitieve toezegging dat zij het beheer op zich 
nemen  



Rotterdamse Bond van Volkstuinders 

• De RBvV gaat vanaf 1 januari 2017 door als 
belangenvereniging, waarvoor geen verplichte 
lidmaatschap noodzakelijk is 

• De nieuwe statuten zullen in de ALV november 2016 
ter goedkeuring voorgelegd worden  

• Iedereen is straks vrij om wel of geen lid te worden: 
lidmaatschap kost waarschijnlijk 20 euro/jaar 

• Echter: zolang de verhuurtaak nog niet overgedragen 
is moet iemand verplicht lid blijven, anders vervalt 
zijn gebruikersrecht !!! 



Algemeen Verbond Volkstuinen Nederland  

= AVVN 

• Een niet- commerciële organisatie die voor vrijwel 
alle volkstuincomplexen in Nederland het beheer 
uitvoert (o.a. Amsterdam, Leiden, Utrecht, Den Haag) 

• Betaald bestuurder en administratie, verder 
vrijwilligers 

• Inventariseert nu alle complexen in Rotterdam op 
onderhoud, leegstand, huurproblemen, etcetera 



 AVVN 

• Onderhandelt alleen met besturen van 
tuinverenigingen 

• Verenigingen kunnen lid worden van de AVVN 

• Individuen kunnen vrijwillig voor 25 euro per jaar lid 
worden van een onderdeel van de AVVN die voor de 
belangenbehartiging is: dit is dus waarschijnlijk 
vergelijkbaar met wat de “nieuwe” RBvV gaat doen 

• Wie straks bouwvergunningen, kapvergunningen, 
enzovoorts gaat afgeven, is nog onduidelijk 

 



AVVN/RBvV 

• Verwachtingen: 
het besluit over het al dan niet aanvaarden van de 
beheertaak door de AVVN valt waarschijnlijk begin 2017 
 
tot die tijd neemt de RBvV deze taak waar en zal zij de 
huurpenningen innen 
 
grondhuur over 2017 blijft gelijk 
 
groot onderhoud wordt in 2017 nog verricht via de 
gemeente Rotterdam 
 
 



Tuinkring 

• Was voorheen TKC (Tuinkring Kralingen-Crooswijk) 
ATV Toepad, Kweeklust, Nut en Genoegen, Nooitgedacht, De 
Venhoeve 

• Sedert 2016 uitgebreid met Blijdorp, De Boerderij en 
Tot Nut en Genoegen 

• Staat in nauw contact met de diverse 
gebiedscommissies 

• Treedt als groep op voor belangen bij groot 
onderhoud, afvalverwerking, belangen behartigen bij 
de Gemeente: o.a. de Volkstuinnotitie 2017  



Tenslotte 

• Lid blijven van de RBvV tot het moment van overdracht 
verhuurtaak. 
De RBvV zal in september een brief doen uitgaan naar al 
haar leden met informatie over de inning van het 
lidmaatschap na het verdwijnen van het verplichte 
lidmaatschap.  

• De contributie wordt in 2017 niet meer via uw 
jaarrekening geïnd, maar u krijgt daarvoor apart een 
rekening van de RBvV.  

• In 2017 kan je dan voor jezelf besluiten op grond van wat 
het lidmaatschap je te bieden heeft, of dit je de 
contributie van 20 euro/jaar waard is. Of dat je dan toch 
kiest voor lidmaatschap van de AVVN. 
 


