Rotterdam, 21 december 2017

Geacht bestuur/geachte leden,

Inmiddels is het stof neergedaald na de vergadering waarin besloten is de RBvV op te heffen. Het
besef dat we in een nieuwe periode zijn aanbeland begint nu door te dringen. En dat juist in een fase
waarin er nog veel meer belangrijke zaken ‘op de schop’ gaan.
Een nieuwe periode, waarin de opheffing van de Bond een gat nalaat met mogelijk zorgwekkende
gevolgen.
Denk hierbij aan:
- Er is geen centrale plek waar men terecht kan voor informatie over bijvoorbeeld
vergunningen of verzekeringen. Dit geldt voor leden en besturen.
- Er is geen gezamenlijke belangenbehartiger meer. Niet naar de politiek of naar onze nieuwe
verhuurder, de SVIN.
- Bij problemen kan men niet meer terecht voor hulp of ondersteuning. Ook dit geldt voor
leden en besturen.
In dit kader is zeker het volgende van belang: Er is nu geen mogelijkheid meer om beroep of
bezwaar aan te tekenen bij bestuursbesluiten (denk hierbij aan een geschillencommissie of
de mogelijkheid tot hertaxatie door derden).
Risico’s zijn daardoor:
- Vrijwillige besturen worden geconfronteerd met zaken die mogelijk hun vermogen te boven
gaan.
- Men gaat (goedbedoeld) aanrommelen, er kunnen misstanden ontstaan.
- De belangen van individuele tuinders komen in het gedrang.
- Bij onderhandelingen over verhuurcontracten e.d. is know-how versnipperd en hierdoor
kunnen de verenigingen zwak in onderhandelingen staan.
- Op veel verschillende plekken gaat men over hetzelfde nadenken, zonder ruggenspraak met
anderen.
Om juist te voorkomen dat ieder het wiel voor zich gaat uitvinden heeft een aantal bestuurders en
ex-bestuurders elkaar benaderd en hebben zij in een eerste verkennende ronde besproken óf en zo
ja, hóe we iets voor elkaar kunnen betekenen.
Wij zullen (voorlopig) overleggen onder de naam “Initiatiefgroep Volkstuinbelangen Rotterdam”.
De initiatiefgroep bestaat op dit moment uit: Nicci Algera, Sonja van Idsinga, Yvonne Wiekens,
Giovani Bernadine, Erik van Idsinga, Theo van Schijndel, Hans Schipper en Paul Zimmerman
Een aantal punten die wij hebben besproken in het eerste overleg zijn:
- Het is zeker níet onze bedoeling om een nieuwe bond op te richten.
- Autonomie van verenigingen is een van de uitgangspunten.
- Wij zullen zoeken naar een werkvorm die aansluit bij de bestaande (overleg)structuren. De
huidige units zijn voor de hand liggend.
- Doelen van de initiatiefgroep zijn:
o kennis uitwisselen
o wederzijds diensten verlenen
o gezamenlijk ‘lastige’ onderwerpen bespreken (zoals binnenkort de nieuwe
verhuurcontracten en statuten/huishoudelijk reglement)
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-

-
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o gezamenlijk overleggen met politiek, gemeente en SVIN
o belangenbehartiging van individuele leden waarborgen
Prioriteit heeft de vraag ‘Waar kunnen individuele leden in geval van een geschil of
hertaxatie terecht?’
Dit moeten verenigingen in hun nieuwe Statuten/Huishoudelijk Reglement goed regelen.
In tegenstelling tot hetgeen werd gezegd tijdens de laatste ALV van de Bond, kan een lid
alleen van de Geschillencommissie van de AVVN gebruik maken wanneer zijn vereniging er
bij is aangesloten. We moeten ons er dus over beraden hoe wij een ‘eigen’ geschillenregeling
kunnen opzetten.
Een tweede prioriteit heeft het overleg met de SVIN over huurprijs en huurcontract. Wij
zullen eerst met elkaar overleggen, voordat wij een gesprek met de SVIN aangaan. Overleg
met de SVIN willen wij gezamenlijk voeren.
De AVVN behartigt niet de belangen van de individuele tuinder. Wij zullen in overleg met de
AVVN gaan om te bepleiten dat een individueel lidmaatschap mogelijk wordt.
Wethouder Simons heeft in de gemeenteraad toegezegd met volkstuinders te willen praten.
Wij hebben reeds contact gezocht met de wethouder om daad bij deze woorden te voegen
en hem verzocht een datum te geven waarop overleg kan plaatsvinden.
Medio januari overleggen wij weer, indien nodig eerder.

Wij hebben een eerste stap gezet om krachten gebundeld te houden na het opheffen van de RBvV.
Als u geïnformeerd wilt blijven of als u suggesties heeft, kunt u mailen naar
volkstuinbelangen.rotterdam@gmail.com . Dit geldt zowel voor individuele leden als besturen.

Met vriendelijke groet,
De Initiatiefgroep Volkstuinbelangen Rotterdam

