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NIEUWSBRIEF 

Rotterdamse Bond van Volkstuinders 

oktober 2017 

 

Op woensdag 4 oktober stonden er rond de 150 tuinders 

op de trappen van het stadhuis. Het was dan ook drin-

gen in zaal 7 waar de commissie Bouwen, Wonen en Bui-

tenruimte vergaderde. Vier insprekers vertelden alle-

maal op hun eigen manier hoe zij dachten over het iede-

re keer weer uitstellen van het behandelen van de volks-

tuinno%%e en het nog al%jd ontbreken van een contract 

met S%ch%ng VIN die de huurovereenkomsten gaat 

overnemen. De ac%e had succes! Na 3 jaar zullen de 

volkstuinen in Ro-erdam op woensdag 11 oktober aan-

staande eindelijk op de agenda van de commissie BWB  

staan en kunnen de raadsleden in debat met de 

wethouder. Zowel Radio Rijnmond als het Alge-

meen Dagblad schonken aandacht aan de bijeen-

komst! Degenen die willen weten wat de wethouder te 

vertellen hee0, zijn natuurlijk van harte welkom bij de 

commissievergadering op 11 oktober aanstaande. De 

vergadering begint om 9.30 uur. Hou er wel rekening 

mee dat we ons niet met het debat mogen bemoeien!  

Zodra we de volkstuinenno%%e in ons bezit hebben stu-

ren we die naar belangstellenden! 

 

 

ACTIE GESLAAGD! 
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Voortbestaan RBvV onzeker 
 

Nu de RBvV op het op het punt staat om haar verhuur-

taken over te dragen aan S%ch%ng VIN  en zich volledig 

kan gaan storten op de belangenbehar%ging van haar 

leden, staat haar voortbestaan ter discussie. 

Niet omdat er geen taak meer voor de RBvV is wegge-

legd (alhoewel er mensen zijn die dat vinden) maar 

eenvoudig omdat er geen opvolgers zijn voor het 

zi-ende bestuur. Het AVVN zou de belangenbehar%-

ging voor de besturen kunnen overnemen maar zij zijn 

er niet voor de individuele leden. Velen vrezen dat zij 

straks in de kou blijven staan als de bestuurders van 

hun vereniging direct de grond gaan uitgeven aan hun 

leden en het bestuur alleen nog maar ondersteund 

wordt door een overkoepelende organisa%e.  

Als er echter geen bekwame bestuurders opstaan om 

het stokje over te nemen, dan is dat een automa%sch 

einde van de 75-jarige Ro-erdamse Bond van Volks-

tuinders. De afgevaardigden van de verenigingen zul-

len hier op 25 november een besluit over nemen. 

Aan het verenigingsoverleg werden een drietal voor-

stellen voorgelegd.  

 

1. Er melden zich voldoende bekwame bestuurders 

en de RBvV blij0 als belangenbehar%ger voort-

bestaan zoals we al een groot aantal jaren be-

spreken. 

2. Er komt weer een betaalde directeur/

bestuurder zoals voorheen. Dat betekent wel 

dat de contribu%e weer omhoog moet. 

3. Er wordt iemand aangesteld die de lopende za-

ken behandeld, zoals de overdracht van de com-

plexen aan SVIN. Er zal dan niet meer aan belan-

genbehar%ging worden gedaan. Na a=andeling 

van de taken zal hij/zij de vereniging opheffen 

(liquideren). Deze vereffenaar zal betaald moe-

ten worden uit de gelden die de RBvV tot haar 

beschikking hee0 zoals het financieringsfonds 

en de opbrengst van het pand. 

 

 

Tijdens het verenigingsoverleg, dat was aangevuld met 

belangstellenden, bleek al snel dat op%e 2 van tafel 

zou worden geveegd. Bij de 1e op%e (nieuwe bestuur-

ders) bleef het opvallend s%l en bij de 3e op%e plei-en 

een gering aantal mensen voor het opheffen van de 

RBvV . Zij vinden een bond als de onze een achterhaal-

de zaak. Maar wat vinden de lezers van deze Nieuws-

brief ervan? Praat erover met je afgevaardigde, want 

zij nemen uiteindelijk op 25 november de beslissing! 

Zij vertrekken! 

 

 

Hij blij� ! 

Maar natuurlijk kan hij 

het niet alleen doen! 

Wie is bereid de kar te trekken?  

Zijn er nog bekwame mensen die hart hebben 

voor belangenbehar%ging en bereid zijn om de 

RBvV voort te laten bestaan? Meld je dan nu aan!  

Profielschetsen worden op verzoek toegestuurd 

en een informa%ef gesprek hoort tot de mogelijk-

heden voordat je iets besluit.  

Aanmelden uiterlijk 10 november 2017! 


