NIEUWSBRIEF
Rotterdamse bond van volkstuinders - december 2015
In de aanloop naar 2016 wensen wij
onze leden fijne feestdagen en een
rustige jaarwisseling
Dat zullen we met z’n allen ook nodig hebben, want er gaat veel
veranderen per 1 januari 2017. Er komt een andere verhuurder
zodat de RBvV zich volledig kan bezig houden met de belangenbehartiging van haar tuinders. Omdat onze kantoren aan de
Strevelsweg nogal ruim zijn, gaan we deze het komende jaar
verkopen en een plekje zoeken op één van de complexen.
Maar we gaan ons, naast de volkstuinders, ook richten op alle
mensen die zich bezig houden met het groene Rotterdam
(en omgeving). Samen kunnen we ervoor zorgen dat Rotterdam
ook in de toekomst aantrekkelijk blijft en niet alleen zal bestaan
uit bakstenen en verontreinigde lucht. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen hebben we het komende jaar nodig om de veranderingen door te zetten en natuurlijk de steun van onze leden
die ook in 2017 weer op ons kunnen rekenen!

Besluiten algemene ledenvergadering 28 november 2015
*De contributie wordt verlaagd naar € 40 in aanloop naar een nog lagere contributie in 2017
*Nu kunnen alleen tuinders lid worden die een tuin van de RBvV huren, dat gaat na 2017 veranderen
*De units aan de Strevelsweg gaan in de verkoop, gezocht wordt naar een geschikte locatie op een complex
*Er is geld vrijgemaakt voor meer cursussen als sociale hygiëne, bomen snoeien, EHBO etc.
*Met de besturen van de verenigingen worden nadere afspraken gemaakt over hun situatie in de toekomst

Wat gaat er over een jaar veranderen?

een volkstuincomplex.
Statuten en reglementen van de complexen
moeten veranderd worden, evenals die van de
Het lidmaatschap is niet meer automatisch verRBvV.
bonden aan een huurovereenkomst.

De RBvV krijgt haar handen vrij om de belangen
Gemeentelijke regels worden niet meer door de
van tuinders te behartigen zowel naar de overRBvV opgelegd of gecontroleerd.
heid als in praktische zin.
De huurovereenkomsten worden overgenomen

Er zal meer scholing (cursussen) worden gegedoor een andere verhuurder evenals het onderven en de contributie gaat drastisch omlaag.
houd.
De RBvV gaat haar panden verkopen en verhui- Daarnaast zijn er tal van zaken die we onze leden kunnen aanbieden. Meer is te vinden op onze website!
zen naar een kleiner kantoor, bij voorkeur op
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Wie wil meehelpen?
Naast bestuurders hebben we deskundigheid nodig op
velerlei gebied. Zo willen we veel meer aandacht besteden aan het informeren en scholen van onze leden en
het meedenken over het informeren van belangstellenden en toekomstige leden over de RBvV.
Daarom zoeken we mensen die zich projectmatig willen
inzetten voor:







Onderhoud van onze website (training hierin
wordt gegeven).
Het meedenken en vorm geven van een goed
communicatieplan
Het geven van cursussen of het hierover met elkaar meedenken en vormgeven
Het houden van lezingen over natuurlijk tuinieren
of een workshop “koken uit de tuin”
Iemand die iets kan vertellen over natuurlijke bestrijdingsmiddelen of composteren
Etc. etc.

Raghnild Diepens weet boeiend te vertellen over
permacultuur en eetbare bloemen. Foto Saskia Cosijn.
Wie van onze leden heeft ook talenten?

HUREN IN 2016 NIET OMHOOG!!
Op de valreep kregen wij bericht van Stadsontwikkeling dat de huren van de volkstuinen in 2016 niet worden
verhoogd. Nadat de RBvV heeft besloten om de contributie voor 2016 te verlagen naar € 40 per jaar is dit de
tweede meevaller voor onze tuinders!

Volkstuinen in het
nieuws!
Op 18 december 2015 wordt de
prijs voor het beste ontwerp voor
een volkstuinhuisje uitgereikt aan
een jonge architect. De prijs is in
het leven geroepen door
JA #Architecten en zal daadwerke-

lijk geplaatst worden bij “Eigen
Hof”. Er zijn 72 ontwerpen binnen
gekomen! In de jury zitten o.a. de
voorzitter van de RBvV Yvonne
Claassen en Wim van Krimpen.
Op 5 februari 2016 zullen in een
aflevering van Flikken Rotterdam
een aantal opnames te zijn die gemaakt zijn op VTV Reijerwaard.

Op woensdag 15 oktober verscheen een artikeltje in het AD over
het slapen op volkstuinen en de
onduidelijkheid hierover.
Heb je zelf iets te melden, laat het
ons weten of meld het aan via onze
website waarin we graag de activiteiten van onze volkstuincomplexen
opnemen!

Financiële deskundigheid gevonden!

D

ankzij Vrijwilligerswerk.Rotterdam hebben we dan eindelijk
een financieel deskundige kunnen vinden. Joop Elderhorst is
afgelopen ledenvergadering gekozen in het bestuur en zal onze
penningmeester worden. Met zijn 30 jarige bankervaring zal dit
geen probleem voor hem moeten zijn.
Helaas hebben we wegens gezondheidsredenen afscheid moeten
nemen van Daan Vrauwdeunt en Sonja van Idsinga. Er zijn dus
weer vacatures. Met name een secretaris ontbreekt in het bestuur. Bestuursfuncties zijn vrijwilligerswerk, er wordt alleen een
vrijwilligersvergoeding betaald. We vragen dus vooral passie!
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