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R o t te r d a mse B o n d va n Vo lk s tu i n d e r s

Plannen afgekeurd
door ledenvergadering
Ze weten wat actie voeren is onze tuinders!
Door het benaderen van de politiek kreeg
Unit Noordrand het voor elkaar dat een aantal partijen de wethouder tijdens een raadsvergadering uitspraken wisten te ontlokken
waaruit bleek dat de ergste druk van de ketel
is. Hij gaf aan dat de tuinders in alle rust hun
beslissing moesten nemen over de toekomst.
Een brief van de burgermeester, die een dag
eerder was verzonden en waaruit het tegenovergestelde bleek kon hierdoor in de ogen
van de leden in de prullenbak verdwijnen. Op
27 september werd daarom massaal tegen de
voorliggende plannen van het bestuur gestemd. Drie bestuursleden traden af en een
kandidaat trok zich terug. Het huidige bestuur is gedecimeerd tot 2 personen maar die hebben inmiddels met frisse moed de draad weer opgepakt en een hoopgevende ronde tafelconferentie georganiseerd waarvan verderop het verslag.

EN DAN NAAR
STADSONTWIKKELING
Op dinsdag 7 oktober is er verslag gedaan van de ALV
van 27 september en de plannen voor een ronde tafelconferentie met als uitgangspunt de ondernemingsplannen. Stadsontwikkeling had kritiek op de hen toegezonden nieuwsbrief want zij gaan ervan uit dat de
hele operatie kostenneutraal kan plaats vinden. De
kosten die zij gaan besparen doordat er een beheerpoot komt willen ze als een vorm van subsidie inzetten. Ze refereerden nog eens aan het feit dat in 2009
beide partijen, zowel Stadsontwikkeling als de RBvV
vonden dat ze gezamenlijk baat zouden hebben bij
twee gescheiden organisaties. Ze maakten zich zorgen
of het ooit zover zou komen omdat dit al de derde
keer is dat de plannen niet doorgaan. Moeten zij nog
wel blijven trekken aan een dood paard?
Stadsontwikkeling stelde voor een onafhankelijke

partij in te schakelen om uit te vinden wat nu precies
nodig is, wat vragen partijen nu precies en welke andere vorm is mogelijk. Welke rechtsvorm is acceptabel
voor beide partijen? Graag willen ze weten of er bereidheid is om een onafhankelijke partij in te schakelen en wie zou dat dan moeten zijn. Over de kosten
moet nog overleg worden gevoerd. Door alle reorganisaties staan de volkstuinen stil in hun ontwikkeling volgens SO, terwijl er zoveel om ons heen gebeurt. Ze
geven de RBvV nog tot 1 maart 2015 uitstel. Het bestuur van de RBvV is nu in haar visie teveel belast met
het operationele werk om ook nog eens goed lijnen uit
te zetten en hierover met de leden te overleggen. Zij
verzoeken de leden van de bond wel mee te bewegen
in de ontwikkelingen. Ook refereren ze aan de nota
“Wenkend perspectief” (recent aan iedereen doorgestuurd door VtV Blijdorp). Aan de leden van de ronde
tafelconferentie het verzoek om bij instemming om
een onafhankelijke partij in te schakelen ook te komen
met namen. Ze houden vast aan het eerder geformuleerde uitgangspunt dat op termijn de grondprijzen
gelijk getrokken moeten worden maar stelt met name
voor zuid een gefaseerde tariefsverhoging voor.
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zijn echter nog nooit op de algemene ledenvergadering
besproken. Ook positieve zaken zullen worden genoemd.
Half november dienen de opmerkingen van de units binnen te zijn bij de RBvV. Ook stadsontwikkeling zal gevraagd worden op-en aanmerkingen te maken over de
Op uitnodiging van het bestuur zijn op donderdag
voorliggende plannen.
2 oktober jl. een zevental mensen bijeen gekomen om
met elkaar te praten over de algemene ledenvergadering De opmerkingen worden gebundeld en besproken met
en hoe het nu verder moest. Het clubje was bewust klein Unitvertegenwoordigers die geacht worden een mandaat te hebben van hun unit.
gehouden ter voorbereiding van een ronde tafelconferentie met een grotere groep deelnemers. Zowel Noord De uitkomsten van de beraadslagingen zullen worden
getoetst door een financieel specialist en een deskundials Zuid waren vertegenwoordigd.
ge op het gebied van organisaties om uiteindelijk te worDe sfeer was goed en er werd teruggekeken naar 2009
den besproken op een Algemene ledenvergadering en
toen de eerste afspraken over een mogelijke splitsing
met Stadsontwikkeling.
van beheer en belangenbehartiging werden gemaakt.
E.e.a. betekent dat er voor de jaarnota’s die begin 2015
Men was het er echter over eens dat er vooral naar de
de deur uitgaan nog niets zal veranderen.
toekomst gekeken moest worden en dat daarbij de ondernemingsplannen van beheer en belangenbehartiging
als uitgangspunt moesten dienen.

Hoe verder?

De verenigingen werden uitgenodigd om op donderdag
9 oktober 2014 een afgevaardigde te sturen naar de
ronde tafelconferentie die bij VtV Blijdorp werd georganiseerd. Natuurlijk kwamen datum en tijdstip niet iedereen uit maar helaas is haast geboden.
We hebben slechts uitstel tot 1 maart 2015.
Toch was de opkomst zeer ruim. Bijna 30 afgevaardigden
waren aanwezig of hadden schriftelijk opmerkingen gemaakt. De sfeer was goed en de wens om uit de impasse
te komen was groot.
Na verslag te hebben gedaan van de bijeenkomst de
dinsdag ervoor met Stadsontwikkeling werd er druk gediscussieerd en de onderlinge solidariteit nog eens bevestigd.
Sluit je alsnog aan . De units zijn niet meer deelgemeente gebonden en zullen je vereniging van harte welkom
Uiteindelijk werd er een voorstel gedaan om in de units heten. Lukt dat niet, zorg dan dat de opmerkingen van
de pijnpunten te bespreken die de verenigingen hebben je vereniging half november binnen zijn bij de RbvV.
bij de voorgestelde plannen. Uitgangspunt hierbij zijn de Niet meer in het bezit van de ondernemingsplannen.
ondernemingsplannen (bedrijfsplannen) die als onderMail ons dan even, we sturen ze je toe!
legger dienden bij de statutenbespreking. Deze plannen

Niet aangesloten bij een unit?

Wij zijn er nog, maar net als u vrijwilligers. We
hebben daarom dringend behoefte aan
uitbreiding!
Wie durft de uitdaging aan te gaan of weet

Kandidaten
voor het bestuur
Aanmelden via de RBvV of Commissie van Advies
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