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ONDERHOUDSPLAN VERENIGINGSGEBOUWEN 

INLEIDING 

Regelma�g werden door algemene ledenvergaderingen in voorgaande jaren aan de verschillende 

besturen gevraagd om een onderhoudsplan voor onze verenigingsgebouwen. Voor het laatst werd 

daarover gesproken �jdens een alv in 2016. Elk bestuur hee. een zinvolle bijdrage geleverd, maar 

nooit kon een onderhoudsplan gepresenteerd worden aan een algemene ledenvergadering.  

Deels had dat te maken met de ‘onweersbuien’ die boven ons complex hingen en waar men de 

handen vol aan had. Sinds dit bestuur aantrad eind 2017  waren dat bijvoorbeeld de opheffing van 

de Ro4erdamse Bond van Volkstuinders (RBvV), de overdracht van het beheer van alle volkstuinen 

in Ro4erdam van de gemeente naar S�ch�ng Volkstuinen in Nederland (SVIN), de 

onderhuurovereenkomst tussen Streven naar Verbetering (SNV) en SViN, de nieuwe Statuten en 

het Huishoudelijk Reglement.  Kortom, er was al�jd iets urgents te doen waardoor het maken van 

een onderhoudsplan van onze verenigingsgebouwen op de achtergrond bleef knagen. 

De verenigingsgebouwen zijn hard aan grote ingrepen toe en wij leggen je graag in dit rapport uit 

waarom en wat onze plannen zijn. Zoals je in ons voorstel zult lezen willen wij dat onderhoudsplan 

niet uitsmeren over jaren en jaren, maar meteen na toestemming van de ledenvergadering gaan 

beginnen, doorpakken en uiterlijk eind 2022 afronden. We hebben er nu het geld,  de mankracht, 

het doorze:ngsvermogen en de mogelijkheden voor. 

Van elk verenigingsgebouw zullen wij een stukje geschiedenis uitleggen zodat iedereen inzicht krijgt 

hoe lang dat verenigingsgebouw er staat, wat er aan onderhoud aan is gedaan en wat er aan zou 

moeten gebeuren. Met cijfers onderbouwen wij dan de budge4en welke wij voor dat onderhoud 

van de ledenvergadering vragen. 

Door de verschillende ledenvergaderingen werd óók de wens uitgesproken om aan verschillende 

criteria te voldoen, zoals bijvoorbeeld het gebruiken van duurzame materialen of de ‘groene’ 

uitstraling. Wij zullen bij al onze plannen in deze presenta�e de verschillende criteria zwaar laten 

wegen omdat ook wij niet de belas�ng op het milieu door gebruik van inferieur of ‘fout’ materiaal 

willen doorgeven aan de genera�es na ons. De stap van de jaren 50 naar vandaag is groot, maar 

wel haalbaar. 

Eigenlijk is het ontkennen van al deze vervanging, repara�e, achterstallig onderhoud en 

modernisering geen op�e meer. Er is veel gespaard in de loop van heel wat jaren en door heel wat 

leden, maar over het algemeen ging dat nou juist ten koste van onderhoud van alle 

verenigingsgebouwen. Veel vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om een probleem aan 

een gebouw te pakken en daardoor staan de gebouwen nog overeind. De een kon dakdekken, een 

ander kon �mmeren en een volgende had verstand van loodgieten of elektra. Soms, maar meestal 

niet, stond daar een vergoeding tegenover en zo spaarden we veel aan kosten uit. We hebben een 

aantal jaren geleden al het punt bereikt dat er knopen doorgehakt moesten worden en we 

presenteren met vertrouwen dit rapport aan de ledenvergadering in de hoop dat de 

ledenvergadering er zich in kan vinden. 
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ONDERHOUDSPLAN BESTUURSKAMER 

Geschiedenis 

Wat tegenwoordig onze bestuurskamer is, was vroeger ons clubhuis. Ons des�jds nieuwe clubhuis 

was in 1952 zulk groot nieuws en zo’n enorme stap voor SNV dat burgemeester van Walsum bereid 

werd gevonden om ons nieuwe clubhuis te openen door het hijsen van de SNV vlag. 

Gemeenteraadslid mevrouw Dekhuyzen-Zeehuisen sprak speciaal een woord tot de vrouwen van 

SNV en de feestelijkheden werden in de kranten vermeld. Het clubhuis was door tuinleden 

gebouwd naar een ontwerp van de heren Lamet en Kramer, beiden lid van SNV. 

Later werd een deel aangebouwd wat lang de jeugdkan�ne werd genoemd omdat het jaren 

gebruikt werd door de jongeren van SNV. Tegenwoordig is er geen enkele func�e voor en wordt het 

gebruikt als rommelhok voor allerlei spullen die we nergens anders kwijt kunnen. Dat is jammer 

want we hebben die ruimte best hard nodig. 

Door de bouw van een clubhuis op de plek waar deze nu staat, in 1971, kreeg het bestuursgebouw 

de huidige func�e. 

2020 

 

Rond de bestuurskamer spelen 3 verschillende projecten, te weten: 

- Het leggen van zonnepanelen op het dak 

- Onderhoud aan de buitenkant van het bestuursgebouw 

- Onderhoud aan de binnenkant van het bestuursgebouw 

Vanwege de plannen voor zonnepanelen hee. het bestuur op verzoek van de ledenvergadering,  

onderzoek laten doen naar de staat van het bestuursgebouw. De ledenvergadering wilde weten of 

het wel zin had om op de huidige bestuurskamer kosten uit te geven of dat wellicht aEreken en 

nieuw bouwen een beter alterna�ef zou zijn. Wij hebben door twee verschillende bureaus 

onderzoek laten verrichten. Uit beide rapporten kwam naar voren dat met de construc�e van het 

gebouw niets mis is,  maar beide onderzoekbureaus merkten in hun rapportage op dat er 

hoognodig onderhoud moet worden verricht. Als we dat doen kan het bestuursgebouw nog jaren 

mee en is nieuwbouw niet nodig. 
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BUITENKANT BESTUURSKAMER 

De buitenkant is half steens met een houten be�mmering. Het half steens deel willen we laten 

stuccen. De houten be�mmering is na het neerze4en van het gebouw niet regelma�g 

onderhouden of gerepareerd. Om onderhoudswerkzaamheden zo laag mogelijk te houden kwam 

men ooit op het idee om tussen de houten planken een kit te voegen. Dat hee. lang een func�e 

gehad, maar inmiddels is die oude kit  verworden tot een kauwgom-ach�ge substan�e die op de 

meeste plekken verhard is. Er zijn rotplekken in het hout, maar door de kit zijn deze plekken niet te 

vervangen en/of te repareren. Alle hout is door de kit als het ware een soort van verlijmd. We 

willen de hele houten buitenkant vervangen door nieuwe houten delen. De zijde aan ons gashok 

ziet er nog het beste uit, maar ook daar willen we nieuwe houten delen aanbrengen. 

De goten moeten vervangen worden en dan door losse goten. Door de con�nue lekkende goten 

zijn delen van het hout verrot. 

In 2004 werd door vrijwilligers de huidige bitumenlaag gelegd.  

Voor het laatst is in 2018 de houten buitenkant geschuurd en goed in de verf gezet. Daardoor oogt 

het nog redelijk, maar met het vervagen van de laatste aangebrachte laag verf wordt steeds 

duidelijker zichtbaar dat het eigenlijk niets meer is. In feite hangt alles nog van de verf aan elkaar. 

In 2013 werden de kozijnen en ramen vervangen door dubbelglas kunststof.  

BINNENKANT BESTUURSKAMER 

De binnenkant van de bestuurskamer bestaat uit twee piepkleine halletjes en door drie deuren 

krijg je toegang tot een ruimte waar de bureaus staan. Aan die ruimte zit nog een kamertje wat in 

de wandelgangen ‘het zweethok’ wordt genoemd want in vroeger jaren werd dit kamertje gebruikt 

voor gesprekken tussen tuinleden en bestuur. Vandaag de dag worden hier spullen voor de 

administra�e opgeslagen.  Op de vloer ligt een inmiddels wel heel oude vloerbedekking van 

minstens 35 jaar oud. Elke keer als we stofzuigen zien we goed dat de vloerbedekking op punt van 

scheuren staat. We willen de vloeren bedekken met laminaat of linoleum.  

Het systeemplafond willen we weghalen en niet vervangen. Onder het dak willen we een 

isolerende laag aanbrengen en a.immeren. Aan de muren zit een systeem van wandplaten welke 

in 2008 voor het laatst in de verf zijn gezet. 

Het meubilair bestaat uit één groot hoekbureau en twee oude metalen bureaus. Er staat ook een 

houten tafel met houten stoelen. Door de huidige manier van werken zijn die twee metalen 

bureaus overbodig geworden. Tegenwoordig hoe. men niet meer aan vaste bureaus te werken. Je 

gaat ergens zi4en en opent je laptop. We willen dan ook de twee metalen bureaus vervangen door 

één of twee wat grotere tafels met stoelen. Dan wordt het niet alleen func�oneler, maar ziet het er 

ook uitnodigender uit. Van vriendelijke leden hebben we in het verleden alle (kantoor)meubilair 

gekregen of kochten we tweedehands meubilair. Het meeste willen we nu gaan vervangen zodat 

het niet alleen een func�onele maar ook leuke werkplek wordt. 

De glazen deur naar de ‘jeugdkan�ne’ gee. ook toegang tot de keuken en de toile4en.  Op die 

vloer liggen oude plavuizen die over het algemeen kapot zijn.  

Van de twee toile4en werkt er één. Op het kapo4e toilet is voor de hel. betegeld. Een ex-tuinlid is 

ooit begonnen met het aanbrengen van een nieuw plafond maar niemand weet wat er achter dat 

plafond precies zit aan bedrading voor elektriciteit of hoe de staat is ónder dat aangebracht 

plafond. 

Het keukentje is in 2013 helemaal vervangen door een Ikea keuken met koelkast en vaatwasser.  
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Voor het laatst is in de jeugdkan�ne in 2013 onderhoud verricht maar dit onderhoud was niet naar 

verwach�ng. Voordat het afgerond kon worden haakte de vrijwilliger af en zaten we met een half 

afgebouwde bende.  

In de hele bestuurskamer staan radiatoren welke zelden onderhouden zijn. De CV-ketel is onder 

een onderhoudscontract van Eneco en wordt jaarlijks nagekeken. 

De verlich�ng is erg slecht in beide ruimten. Aan de zijde waar gewerkt wordt is het zelfs best 

donker. 

Beluch�ng is minimaal. Zó minimaal dat pas sinds de kunststof ramen één raam opengezet kan 

worden. 

ELEKTRAHOK 

Onder de bestuurskamer valt ook ons ‘elektrahok’. Daar krijg je door een aparte deur toegang toe; 

dit elektrahok is niet te bereiken via de bestuurskamer zelf. Sinds het allereerste begin is hier weinig 

veranderd. Er ligt niets op de vloer of aan de wanden. Er staan een paar oude stellingkasten en in 

het  (verre) verleden werden hier administra�eve zaken bewaard van vóór email en internet.  

In dit elektrahok staat onze stoppenkast en deze werd in de loop van de jaren onderhouden door 

de verschillende elektromonteurs onder onze tuinleden. Inmiddels is dit  hoognodig aan 

modernisering toe en willen we het dus ook volledig vervangen. 

ZONNEPANELEN OP HET DAK 

Op verschillende ledenvergaderingen van de afgelopen jaren is de wens naar zonnepanelen 

uitgesproken. Hier hebben we grondig onderzoek naar gedaan. Het dak zal moeten worden 

aangepast om zonnepanelen te kunnen dragen. 

Het dak is 140m2 groot en is een zgn zadeldak.  

SAMENVATTING 

We willen aan al de bovengenoemde punten tegelijk gaan werken dat zowel de binnen- als 

buitenkant tegelijk wordt verbeterd.  
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ONDERHOUDSPLAN MATERIALENLOODS 

 

Wanneer de huidige materialen loods is neergezet hebben we niet terug kunnen vinden, dus dat 

moet al lang geleden zijn geweest.  In de loods worden al onze gereedschappen en materialen 

bewaard en onderhouden.  

Het is een halfsteens gebouwtje. De onderkant is van steen met daarboven hout. Het hout is aan 

vervanging toe. De zware deuren van de loods hangen in een houten construc�e welke vervangen 

moet worden. De deuren beginnen te wijken door het gewicht en de houten balken waaraan de 

deuren hangen moeten worden vervangen. Er zijn 2 dubbele deuren en één daarvan willen we 

weghalen. 

Ergens in de jaren 90 van de vorige eeuw werd een eenvoudig aanbouw neergezet. Achter deze 

aanbouw worden spullen neergezet zoals trekkarren. Ook dit aanbouwtje moeten we opknappen 

door middel van nieuw hekwerk, nieuwe ma4en achter het hekwerk en een goed sluitend hek. 

Het dak bestaat uit een bitumen laag en niemand kan zich goed herinneren hoe lang dit al ligt. Het 

bitumen willen we vervangen door dakplaten. Ook de goten moeten worden gerepareerd en 

wellicht vervangen. 

 

SAMENVATTING 

We willen het dak in het eerste kwartaal 2021 aanpakken en de houten delen en het aanbouwtje in 

het 2e kwartaal 2021. 

Doordat op de algemene ledenvergadering van 2019 reeds geld vrijgemaakt is om de houten 

be�mmering aan te pakken zal daar reeds in 2020 mee begonnen worden. 
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ONDERHOUDSPLAN WINKELTJE 

 

Hoewel het huidige gashok al lang geleden is geplaatst voldoet het aan de eisen voor het opslaan 

van flessengas. De flessen gas staan in een apart deel binnen een afgesloten hekwerk. Dit hekwerk 

moet worden vervangen. 

Er staat een klein blokhutje welke na plaatsing in 2004 niet meer is onderhouden. In dat blokhutje 

werken de vrijwilligers op de momenten dat het gashok open is en hier worden spullen bewaard 

zoals gasslangen, klemmetjes, drukregelaars, e.d. De onderkant van dat blokhutje is weggerot maar 

er zijn allerlei mankementen aan het blokhutje. Onderzocht moet worden of het blokhutje kan 

worden gerepareerd ofwel moet worden vervangen. 

Door verschillende inbraken is het hek hier en daar vernield, ook dat hek rond de hele plek willen 

we vervangen. 

De huidige overkapping is in 2012 neergezet. De gehele overkapping is aan het instorten en dus aan 

vervanging toe. We willen deze vervangen door een kant-en-klare overkapping. Ook het hekwerk 

langs de overkapping moet worden vervangen. 

De vloer in het gashok bestaat uit straa4egels van 30x30cm. Al verschillende keren is de vloer 

opnieuw gelegd omdat door de zware pallets de tegels steeds wijken.  

SAMENVATTING 

Het winkeltje is zo’n plek waar nauwelijks geld aan uitgegeven werd. Uiteindelijk is het maar ééns in 

de week open en hangt het er le4erlijk een beetje bij. We hebben hier echt een inhaalslag nodig. 
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ONDERHOUD CLUBHUIS 

Geschiedenis 

Op de plek waar nu ons 

clubhuis staat werd in 1971 een 

heus clubhuis neergezet welke 

op 21 december 1980 volledig 

aErandde. Op een 

ledenvergadering in april 1981 

werd besloten tot de bouw van 

een nieuw (Hagi) clubhuis. Men 

man en macht werd gewerkt 

door vrijwilligers van SNV aan 

de opbouw van dat nieuwe 

clubhuis waarna uiteindelijk in 

1981 het nieuwe clubhuis kon 

worden geopend.  

 

Dát clubhuis gebruiken we nu nog steeds. In verhouding tot het aantal tuinen is ons clubhuis best 

groot, maar in de �jd dat het werd opgebouwd was ons complex een stuk groter en dus hadden we 

veel meer tuinen en clubhuisbezoekers. Daarnaast was een enorm druk verenigingsleven wat zich 

in en rondom het clubhuis afspeelde. 

In 2014 werden de oude kozijnen en ramen vervangen door dubbelglas en kunststof kozijnen. 

Vrijwel alle houten kozijnen waren flink verrot en hingen uit gewoonte nog op hun plek. Dat geld 

kon worden vrijgemaakt door 2 winters ons clubhuis uit te lenen. De opbrengst daarvan konden we 

in de nieuwe kozijnen en ramen stoppen. Die investering werd dus door het clubhuis zelf 

opgebracht. 

In 2011 werd de bar aangepakt en door leden het mozaïek onder de bar aangelegd wat er nu nog 

steeds staat. Het ontwerp is van Gelske Mout, een tuinlid. Ook werden toen de kozijnen geschilderd 

en de tussenwand weggehaald. Gaandeweg ontdekte men toen veel delen van het clubhuis welke 

hard aan repara�e en/of vervanging toe waren 

In 2014 werden de goten gerepareerd en lekkages opgelost. Ook werden toen nieuwe boeiborden 

geplaatst. 
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In 2018 werd de hele houten buitenkant voor het laatst geschuurd en goed in de verf gezet. 

In 2019 werd het eerder weggehaalde wandje tussen de hal weer teruggezet. Dit was hoofdzakelijk 

om  op de verwarmingskosten te bezuinigen. Ook werd alle verlich�ng vervangen door LED. 

Naast bovenstaand rijtje is veel meer gedaan in de loop van de �jd aan kleinere en grotere 

repara�es en heel wat leden hebben zich als vrijwilliger ingezet om het clubhuis zo goed als 

mogelijk in redelijke staat te houden. 

De (des�jds verplichte) afzuiginstalla�e doet het al jaren niet meer dus ook daar willen we 

onderzoeken wat er moet gebeuren zodat alles wél werkt. 

Achterin het clubhuis is een voorraad ruimte. Deze is sinds de bouw van dit clubhuis niet meer 

onderhouden of aangepast. 

2020 

Er is de afgelopen jaren en door de verschillende clubhuisbeheerders hard gewerkt aan de 

binnenkant van ons clubhuis. De laatste keer begin 2020 waarbij de hele binnenkant van de zaal en 

toile4en werden aangepakt en vernieuwd. Naast dat de hele binnenboel opnieuw werd 

geschilderd , werden ook het meubilair vervangen en sfeervolle verlich�ng aangebracht. Ook 

mochten nieuwe gordijntjes niet ontbreken. 

Bij het clubhuis maken we ons met name zorgen over de dakbedekking. Deze laag bitumen werd  

bij het aEouwen van het clubhuis in 1981 gelegd en is hoognodig aan vervanging toe. Langs de 

goten zijn con�nue lekkages gaande dus ook nieuwe goten willen we los aanbrengen van het dak. 

Ook moeten nieuwe boeiborden worden geplaatst. 

In plaats van bitumen willen we dakplaten gaan aanbrengen. 

 

CONCLUSIE 

Elke jaar vragen we de ledenvergadering om geld vrij te maken voor repara�es aan de 

verenigingsgebouwen en eigenlijk is dat nooit een probleem. Echter gaat het meestal om repara�es 

aan de verenigingsgebouwen en worden bestaande problemen niet opgelost, zoals bijvoorbeeld 

alle vaste goten die constant voor lekkages zorgen of het elektrahok waar sinds de plaatsing 

nauwelijks naar omgekeken is. Zolang al die zaken niet uit elkaar vallen lijkt er weinig aan de hand 

maar de realiteit is anders. 

De begro�ng is hier en daar zelfs vrij zuinig, zoals bijvoorbeeld bij de inrich�ng van de 

bestuurskamer of het winkeltje. Wij hopen dat de leden dan ook met ons meedenken. Natuurlijk is 

een online ledenvergadering met chaPunc�e niet de meest ideale plek om een en ander goed met 

elkaar te bespreken, maar dat was eerder dit jaar nog niet te voorspellen. Loop vooral dus eens in 

de bestuurskamer  binnen op een zaterdagochtend, of zet je ideeën in een email. Kijk eens ter 

plekke naar de zaken die we hierboven hebben opgesomd en je zult zien dat we verre van 

overdrijven. Vorige genera�es van tuinleden hebben ervoor gezorgd dat we de 

verenigingsgebouwen bezi4en, het is aan ons om ze in een goede staat terug te brengen.  

 



2020 2021 2022 2023 2024

bedrag q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4

clubhuis

dak clubhuis € 30.000 € 30.000

beplanting € 1.000 € 1.000

bestuursgebouw

dak vernieuwen € 20.000 € 5.000 € 15.000

buitenzijde € 6.500 € 6.500

binnenplafond € 1.500 € 1.500

isolatie € 1.000 € 1.000

electra etc € 800 € 800

vloer € 1.000 € 1.000

wanden € 1.000 € 1.000

cv ketel € 4.500

overkapping verkoop € 3.500 € 3.500

hekwerk € 2.000 € 2.000

bestrating € 1.000 € 1.000

loods

dak € 1.500 € 1.500

overkapping € 2.500 € 2.500

hekwerk € 1.000 € 1.000

totaal € 78.800 € 1.000 € 30.000 € 0 € 10.000 € 25.000 € 5.300 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

regulier onderhoud

storting € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000

Voorziening

groot onderhoud 95.000€   € 94.000 € 67.000 € 67.000 € 57.000 € 32.000 € 29.700 € 26.700 € 26.700 € 26.700 € 29.700 € 29.700 € 29.700 € 29.700 € 32.700 € 32.700 € 32.700 € 32.700


