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NIEUWSBRIEF 

Rotterdamse bond van volkstuinders—augustus 2017 

 

 

Dan spaar je als leden 
voor de aanleg van je  
eigen voorzieningen! 
 

Veel verenigingen steken veel tijd en moeite in  het 
aanleggen van water en elektriciteit. Allemaal van 
de eigen spaarcentjes en met  de inzet van vele vrij-
willigers.  Ook  veel huisjes en tuinen staan er tip 
top bij  en  worden met  liefde onderhouden door 
de gebruikers. Sommige complexen zijn  zo mooi 
dat de nieuwe wethouder Simons vindt dat het niet 
meer om volkstuincomplexen gaat maar om recrea-
tieoorden. En tja daar wil hij met de gemeenteraad 
eind van dit jaar toch nog graag over discussiëren.  
Want dat zou betekenen dat de riolering een ande-
re doorsnede zou moeten krijgen en de prijs van de 
grondhuur….. Kortom uiteindelijk hebben we met 
veel moeite voor elkaar gekregen dat  de volkstui-
nennotitie begin september in de commissie wordt 
behandeld en de gesprekken over de overname van 
de huurcontracten met de AVVN weer worden her-
vat, krijgen we dit weer!  
 
Wat gaat dat betekenen voor de discussie over de 
volkstuinennota, de gesprekken met de AVVN en  
niet onbelangrijk,  de prijs van de grondhuur? De  
nieuw gekozen wethouder (na het aftreden van 
Schneider) toont  in ieder geval wel belangstelling 
voor de volkstuinen maar of we daar nu blij mee 
moeten zijn?   

Tijdens de raadsbehandeling zijn de moties van de 
SP afgewezen door de coalitiepartijen, maar  er zou 
wel geld gereserveerd zijn voor de volkstuinen op 
de begroting 2018.  Laten we dit allemaal gebeu-
ren?  Of laten we massaal iets van ons horen? 

Daarom organiseren we op donderdagavond 

21 september 2017 een verenigingsoverleg 
Dit keer zijn  ook andere belangstellenden dan verenigingsbesturen welkom. We zullen in ieder geval in 

debat gaan met  politici en ook de AVVN wordt uitgenodigd.  Hoe kunnen we het tij keren? 

Aanmelding is gewenst bij info@rbvv.nl. Je krijgt dan nadere informatie toegestuurd. 
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NIEUWSBRIEF RBVV—AUGUSTUS 2017 

Cursus snoeien  
Als tuinders zijn we verantwoordelijk voor het op de juiste wijze snoeien 
van de bomen op onze tuinen. Omdat er veel belangstelling is voor een cur-
sus op dit gebied zullen we op 

Zaterdag 21 oktober 
en zaterdag 28 oktober 2017 

 
een cursus organiseren op een tweetal locaties op Rotterdam Zuid en  
eentje op Rotterdam Noord.  Zodra er voldoende belangstelling is maken wij 
deze locaties bekend. Verenigingsbesturen en/of tuineigenaren 
nodigen we uit om op hun complex bomen ter beschikking te stellen. Meld 
je vast aan bij info@rbvv.nl. Dan krijg je informatie toegezonden! 

 

 

 

 

Cursus voor leden van een 
kascontrole commissie 

Regelmatig krijgen wij vragen over het controle-
ren van de jaarcijfers op een vereniging. Ook de  
RBvV krijgt in de toekomst een kascontrolecom-
missie in plaats van een dure accountant. 

Daarom hebben we besloten om  in samenwer-
king met  Karen van der Pluijm van Ocean Finance 
(die voor de RBvV  de financiële administratie ver-
zorgt) een workshop te organiseren voor leden 
van de kascontrolecommissies. Zij zullen op die 
avond leren waar ze op moeten letten bij het con-
troleren van de jaarcijfers van de verenigingen. 
Want tenslotte is dat allang niet meer het beoor-
delen van enkel en alleen de inkomsten en  uitga-
ven! Aanmelden  via  info@rbvv.nl 

De workshop wordt gegeven op  

20 september 2017 

In het verenigingsgebouw van  

VTV De Reijerwaard  

aan de Kromme Zandweg. 

Ook andere belangstellenden zijn van 

harte welkom! 

 

In samenwerking met de AVVN komt er dit najaar 

een workshop  

TAXEREN 

Omdat  Stichting VIN de huurovereenkomsten 

gaat overnemen  zullen de eisen die gesteld  wor-

den aan de opstallen veranderen. De AVVN geeft 

al jarenlang taxatiecursussen  aan  verenigingen 

die lid zijn van hun organisatie. Daarom leek het 

ons juist om op dit gebied samenwerking te zoe-

ken. Dat is gelukt en in ieder geval  gaan we sa-

men een workshop taxeren organiseren dit na-

jaar. Ook zal er verder worden gekeken op welk 

gebied  we nog verder kunnen samenwerken. Na-

dere uitwerking van de plannen, ook voor de 

workshop, vindt in september plaats.  

Vanzelfsprekend worden onze leden en de vereni-

ging en hiervan op de hoogte 

gehouden. 

Kijk ook eens op facebook 

voor het laatste nieuws! 

Cursusprogramma najaar 2017 


