
bijeenkomst 4 september 2021 
 
Aanwezig: Ruud Grondel (AVVN bestuur), Madelon Veerman (AVVN), Ilhame el 
Majiti (AVVN), Monique Bollen (AVVN), Herman Vroklage (AVVN), Hans van Leeuwen 
(AVVN bestuur), Karla Pelgrims 
Annemarie Moorman en Willy Schipper (Blijdorp), Elke Huiskens (Vreelust), Melek 
Atak (adviseur Zandweg), Meta de Mol van Otterloo, Daniël Opbroek, Martine 
Wagener (Hof van Noord), Ofra Bolier (Tot Nut en Genoegen), André Dorchain, Peter 
van der Maas (Ons Genoegen), Paul Zimmerman, Astrid Meeuwsen, Rina Zwang 
(Reijerwaard), Rob van Dijk, John Gerritse (SNV), Charlotte van Wijk, Monique 
Guichard (Nooit Gedacht), Leo van Duijvendijk, Anja Mastenbroek (Kweeklust), David 
de Glint (Lusthof) 
 

Opening                                                                                                                                 
De voorzitter van de AVVN heet iedereen welkom. Gezien de 
ontwikkelingen in Rotterdam, het wegvallen Rotterdamse Bond en de 
daardoor  ontstane nieuwe rol van de SVIN, de plannen van de 
gemeente met de Omgevingsvisie en een Volkstuinen nota, de 
toename van ons ledenaantal, vonden wij het verstandig deze 
bijeenkomst voor onze Rotterdamse leden te organiseren. We willen 
vandaag allereerst onder de aandacht brengen wat wij kunnen 
betekenen voor onze leden en nodigt de aanwezigen uit om zich voor 
te stellen en aan te geven wat er speelt bij de vereniging, een weergave 
hiervan: 

➢ De meerwaarde van volkstuinen op de agenda bij de gemeente 
krijgen, inzetten op behouden van volkstuinen. Belangrijk om als 
volkstuinen samen te werken en krachten te bundelen. 

➢ Voortbestaan van veel volkstuinen in Rotterdam is onzeker door 
bouwplannen. 

➢ Bestuursontwikkelingen en het opbouwen van een nieuwe 
verenigingsstructuur. Toewerken naar een breder bestuur en 
verbreden van inzet leden. Zorgen voor verjonging en 
verenigingsgevoel. 

➢ Besef van het voorrecht dat leden hebben van het exclusieve 
gebruik van een stukje grond 

➢ Functie van de vereniging in de wijk, door open te stellen krijg je 
contact met de buurt en bij bedreiging in voortbestaan kan dat 
je positie versterken 
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Na de inleiding van Herman Vroklage over  de AVVN volgde een levendige 
discussie. 
 
 

Afspraken die we hebben gemaakt: 
 

• AVVN faciliteert de gewenste samenwerking van de 
Rotterdamse leden in de vorm van een digitaal netwerk. Doel is 
om eenvoudiger met elkaar ervaringen en kennis te delen. 

• Het targetteam kan nog versterking gebruiken, oproep om 
hierbij aan te sluiten. 

• Om meer tuinverenigingen te betrekken, gaan verenigingen 
contact leggen met hun buurverenigingen. Aansluiten bij de 
AVVN is wenselijk om de positie ten opzichte van de gemeente te 
versterken. 

• Er wordt een  workshop door de AVVN georganiseerd over 
waarnemingen.nl 

• AVVN organiseert op korte termijn een bijeenkomst voor 
besturen. Uitnodiging komt via de bestuurs-nieuwsbrief. 

Tips die aan bod kwamen: 

• Goed om als volkstuinverenigingen samen een volkstuinvisie op 
te stellen. Als basis is de zienswijze op de omgevingsvisie van 
AVVN te gebruiken. Een volkstuinvisie is belangrijk om meerdere 
redenen: 
1. Juist nu omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. 
De komende maanden zijn de politieke partijen actief en 
gevoelig voor input. Ook een goed moment om in de aanloop 
naar de verkiezingen een debat over volkstuinen in Rotterdam te 
organiseren. Nodig alle politieke partijen uit en vraag ze naar hun 
visie wat betreft volkstuinen (handig om dan zelf al wat op papier 
te hebben). 
2. De gemeente werkt zelf aan een volkstuinvisie, die is er nog 
niet.  Handig om de gemeenten te ‘helpen’.  

3. In het najaar starten de onderhandelingen over een nieuw 
contract tussen de gemeente en de SVIN. Belangrijk dat de 
gemeentelijke ambtenaren en het bestuur de meerwaarde van 
de volkstuinen helder hebben. 
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• Ervaring van Streven naar Verbetering dat het zinnig is om de 
biodiversiteit in beeld te laten brengen als verweer tegen 
plannen van de gemeente. De onderzoeken komen op het nog in 
te richten digitale Rotterdamse ledennet. 

• Vergroot de zichtbaarheid van je vereniging:  

o Via waarnemingen.nl of Obsidentify (app). Hiermee zie je 
laten zien hoe groen je park is. Je kunt ook nog de 
stadsecoloog uitnodigen. 

o Stel je tuinvereniging open, werk samen in de wijk of je 
buurt. Organiseer middagen op je tuinvereniging voor de 
wijk en met de wijk. Zo vergroot je de meerwaarde.  

o Sociale Media: word daar actief. Like, deel, tweet en 
retweet. Kijk in je achterban of er een tiener is die dit leuk 
vindt. Verdeel dit soort taken onder de leden 

 

 

 
 
 


