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De Rotterdamse bond van Volkstuinders
We betalen er ieder jaar trouw contributie aan omdat je anders geen volkstuin kunt huren in Rotterdam en ze
innen de huur van de tuintjes voor de
Gemeente Rotterdam, maar wat heb
je er nog meer aan? Oh ja, je kunt er
terecht voor een bouw-of kapvergunning maar verder?........ Taken die de
gewone burger aan het loket van de
Gemeente regelt en voor volkstuinders van oudsher zijn overgeheveld
naar de RBvV. Het enige wat de bond
ervoor terug krijgt van de Gemeente
is de rente die ze krijgen door de
huurpenningen een aantal maanden
later dan dat ze geïnd zijn aan de Ge-

bestuur. De besprekingen met Stadsontwikkeling werden weer opgestart
en beleid en kantoor kregen veel
aandacht.
Door de langdurige ziekte van de beleidsmedewerkster is de nieuwsbrief
langzamerhand naar de achtergrond
verdwenen.
Kortom, vooral de organisatie moest
alle aandacht hebben van de vrijwillige bestuurders en communicatie
kwam in het verdomhoekje terecht.
Dit gaat binnenkort veranderen met
het aantrekken van een nieuwe secretaris in het bestuur die het contact
met de leden voor haar rekening
neemt.

Maar hoe komt de bond er dan
volgend jaar uit te zien?

meente door te sluizen.
Al jaren hebben de leden moeite met
het vermengen van pure belangenbehartiging met de taken die ze voor de
Gemeente moeten uitvoeren. Ook het
feit dat het bestuur maar uit ēēn bestuurder bestond die ook nog eens de
betaalde directeur was, stoorde veel
leden. Ook de Gemeente was het er
mee eens dat dit een ondoorzichtige
en niet meer wenselijke constructie is.
Sinds 2009 vinden hier al gesprekken
over plaats met de Gemeente. Dit
kwam in een stroomversnelling toen
in mei 2013 de directeur met pensioen ging. Statuten werden gewijzigd
en er kwam een volledig interim-

De bond wordt een pure belangenbehartiger met een klein en
slagvaardig kantoor.
Het lidmaatschap is niet langer verplicht en de contributie gaat omlaag.
Er komt een stichting die de huurpenningen gaat innen en de vergunningen
gaat verzorgen. In de toekomst worden zij ook verantwoordelijk voor het
onderhoud op de complexen.
De Gemeente wil alleen verhuren aan
een stichting, dus de mogelijkheid om
er een vereniging van te maken is er
niet. Wel mag de RBvV de bestuursleden benoemen. Als we voor 1 september geen principeakkoord hebben,
draagt de Gemeente al deze zaken
over aan een commercieel verhuurbedrijf.
Dat betekent dat er dan 21% BTW betaald moet gaan worden over de
grondhuur. Als wij dat zelf via een
stichting doen hoeft dat niet.

Er wordt hard gewerkt door vrijwilligers op de volkstuinen maar
ook bij de bond.
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DRIE NIEUWE GEZICHTEN

Jan Wielaard

Yvonne Claassen-Thiers

Kweisja Tchang

Sinds 2008 heb ik met mijn partner een
tuin bij de VTV Blijdorp waar we ons ook
zijn gaan inzetten voor de vereniging als
bestuurslid en lid van het kantineteam.
Daarbij hebben we geleerd dat lid zijn
van een gemeenschapje van volkstuinders veel nieuwe ervaringen oplevert.
Het is een spannende bezigheid. In het
dagelijks leven ben ik, als 65-plusser, nog
steeds ambtenaar bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken in Den Haag waar ik
mij bezighoud met advies en onderzoek
op het gebied van actief burgerschap en
de kracht van de samenleving. Eind 2015
hoop ik mij nog meer dan nu te wijden
aan tuinieren.

Yvonne heeft ook sinds 8 jaar met haar
man en hond een volkstuin en is een
oude bekende in de vereniging. Zij
was jarenlang secretaris van VtV
Reijerwaard en afgevaardigde naar de
Algemene Ledenvergadering van de
RBvV. Daarnaast was ze voorzitter van
de Unit Charlois. Zij is 62 jaar en heeft
haar sporen verdient als bestuurder in
de grafische vakbeweging en de laatste 17 jaar als restauranteigenaar.
Verder heeft zij een periode in de
gemeenteraad van Rotterdam gezeten
en een termijn in de Deelraad van
Charlois. Zij heeft de functie van secretaris .

Kweisja is eigenaresse van haar eigen
bedrijfje “Rotterdamse Helderheid” en
vervangt Myranda van Zelm als office
manager zolang deze nog ziek is.
Kweisja is 43 jaar oud en heeft een zesjarig dochtertje.
Zij helpt de RBvV met het opbouwen van
een moderne administratie. Daarnaast
doet zij alle voorkomende werkzaamheden in de 20 uur dat ze op kantoor aanwezig is.
Kweisja is op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen en op de dinsdagmiddag op de Strevelsweg te
bereiken

ALS ELKE
VRIJWILLIGERS NOG ALTIJD BROODNODIG
VRIJWILLIGER
een week hebben wij ook de beNog meer commissieleden gezocht Sinds
EEN STER
schikking over een eigen Facebookpagina onder de naam Rotterdamse
KREEG
Er hebben zich een aantal kandidaten
Bond van Volkstuinders. Ga naar de
WERD HET gemeld voor de Commissie van Advies pagina en “like” hem zodat we met elen de bouwcommissie. De kandidaten
NOOIT MEER voor de Commissie van Advies worden kaar van gedachten kunnen wisselen en
andere tuinders kunnen helpen met de
DONKER voorgedragen door de unit. Vanwege kennis die er binnen ons ledenbestand

het belang van deze Commissie, zijn nog
aanwezig is. Onze eigen website wordt
enkele kandidaten van harte welkom.
binnenkort aangepast en voor de nieuwe
Voor de kascommissie zijn aanmeldingen
belangenvereniging zal de site volledig
zeer gewenst.
worden vernieuwd.
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ROTTERDAMSE VOLKSTUINEN
EEN TRADITIE ALS
IMMATERIEEL ERFGOED
Enkele jaren geleden heeft Nederland het UNESCO Verdrag ter
Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed ondertekend.
Dat betekent dat Nederland het immaterieel Erfgoed op zijn
grondgebied in kaart moet brengen.
Immaterieel Erfgoed is een selectie van tradities, die mensen zo
belangrijk vinden dat ze niet willen dat deze tradities verloren
gaan. Daarom doen ze er moeite voor eom deze door te geven
aan volgende generaties. Immaterieel Erfgoed heeft te maken
met het verleden, het heden en de toekomst.
Voorbeelden van Immaterieel Erfgoed zijn: Volksdansen, de
Schutterij verenigingen in Limburg en Brabant, alsook de Schutterij Broederschap te Kerkrade sinds 1617. De
viering van Sint Nicolaas (op dit moment een beladen onderwerp), Het Midwinterblazen in Twente, carbidschieten enz. Oude Ambachten, zoals mandenvlechten, het beschilderen van borden, o.a. Makkumer aardewerk en Delfts Blauw, tinnegieterrijen, het op de oude wijze smeden van hekwerken, houtsnijwerk enz. enz.
Door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, kortweg VIE, is de RBvV benaderd
om namens de Rotterdamse volkstuinverenigingen een zgn. erfgoedplan te schrijven. Het schrijven van een
dergelijk plan is voorwaarde om op de zgn. Nationale Inventaris te komen.
Het te schrijven plan moet uiteraard voor plaatsing eerst nog worden goedgekeurd. In de loop van de komende maanden zullen de Rotterdamse tuindersverenigingen door de RBvV worden aangeschreven om bijdragen aan te leveren voor dit plan. De RBvV heeft al een naam voor de Rotterdamse volkstuintraditie bedacht en wel

VOLKSTUINEN IN EN OM ROTTERDAM EEN OUDE TRADITIE
Wij zijn van mening dat het alleszins de moeite waard is om het volkstuinwezen als traditie op de nationale
inventaris te krijgen en roepen daarvoor uw aller hulp in om ons daarbij behulpzaam te zijn!

Openingstijden kantoor RBvV

ROTTERDAMSE BONDVAN
VOLKSTUINDERS

Strevelsweg 700/308
3083 AS Rotterdam
(Verzamelgebouw Zuid, 3e etage)
Telefoon: 010-4809445
E-mail: info@rbvv.nl

Door de komst van Kweisja is de RBvV beter te bereiken.
Kweisja werkt maandag-, woensdag- donderdag- en
vrijdagmorgen en dinsdagmiddag.
Op andere tijdstippen zijn er 1 of meerdere bestuursleden
aanwezig maar zij zijn niet altijd in staat om de telefoon te
beantwoorden in verband met afspraken of vergaderingen.
Per e-mail (info@Rbvv.nl) zijn we nog het best te bereiken,
deze wordt meerdere keren per dag gecheckt
(ook ’s avonds).

