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Notulen algemene ledenvergadering 30 november 2019 
(nog niet goedgekeurd) 

 
1. Opening 
 De voorzitter (Rob van Dijk) opent de vergadering en vraagt een minuut stilte om de overleden 

tuinders te gedenken.  
 Er zijn 40 tuinleden aanwezig en er zijn 4 machtigingen afgegeven. In totaal zijn er dus 44 

stemmen uit te brengen. 
2. Mededelingen 
Asfalt Door SViN als opdrachtgever is de afgelopen tijd op delen van ons complex de oude asfaltlaag 

weggehaald en die stukken zijn opnieuw geasfalteerd.  
KBG Afgelopen maand is er een goed gesprek geweest met de klankbordgroep. Na de winterstop 

gaan we er weer tegenaan met elkaar. 
Speerpunt In 2020 gaan we werk maken van alle slootkanten. Dit komt later in de vergadering uitvoeriger 

ter sprake. 
Plannen 
woningbouw 

Het AVVN heeft een avond georganiseerd waar verschillende verenigingen aan hebben 
deelgenomen. Deze avond vond plaats in het clubhuis van SNV. Op deze avond werd ons met 
name uitgelegd hoe we een strategie met elkaar kunnen bepalen en ook hoe we het beste die 
strategie uit kunnen voeren. Ook hebben we een werkgroep in het leven geroepen en deze 
werkgroep bestaat uit: Ramon Boender – John Gerritse – Sebastiaan van Dijk en Leo Hoogwerf. 
De laatste niet in de laatste plaats om zijn specialisatie van de flora en fauna op en rond SNV. 

 Met elkaar worden sterke argumenten gezocht om de gemeente te overtuigen dat SNV een 
belangrijke functie in de omgeving. Ook als semiopenbaar wandelpark willen we van SNV een 
aantrekkelijke plek maken waar men tuinen kan bekijken. Dit houdt ook in dat we tuinen 
opener willen maken en verwaarloosde tuinen gaan aanpakken. 

 SNV is onderdeel van het Target Team welke is ingesteld door de AVVN en de verschillende 
tuinverenigingen. 

 Afgelopen week hebben we weer een overleg gehad met verschillende tuinverenigingen met 
welke we nu al een tijdje optrekken. Behalve SNV waren daar geen bedreigde tuinverenigingen 
bij maar de andere verenigingen zijn vierkant achter ons gaan staan en willen ons graag 
ondersteunen waar zij kunnen. 

3. Begroting 
 De penningmeester (Ramon Boender) licht de begroting voor 2020 toe. Er zijn een aantal zaken 

aangepast ten aanzien van voorgaande begrotingen. Dat heeft voornamelijk te maken met de 
beloofde aanpassingen in ons grootboek. Het grootboek is in 2019 – in overleg met de 
kascontrolecommissie en de reguliere algemene ledenvergadering – behoorlijk aangepast en 
waar nodig ook opgeschoond. Daarnaast is de opzet aangepast en gekoppeld aan de diverse 
grootboekrekeningen.  

 De monitoring door het bestuur is nu veel beter doordat er nu op elk moment een uitdraai kan 
worden gemaakt en men dus veel beter kan zien hoe het met financiële afspraken staat rond 
een begroting. Dat vindt de penningmeester een groot voordeel voor de vereniging omdat de 
kans op verrassingen veel kleiner wordt. 

 De penningmeester legt verder uit dat sommige posten nog niet bekend zijn (zoals de kosten 
die SNV achteraf in rekening worden gebracht) en op die posten heeft hij de cijfers gebaseerd 
op de resultaten van voorgaande jaren. 

Projecten Met de kascontrolecommissie samen heeft het bestuur besloten dat projecten vanaf 2020 in 
de administratie bijgehouden gaan worden. Als voorbeeld geeft de penningmeester het 
jubileumjaar. Op het begrootte bedrag werd in Excel de uitgavenkant bijgehouden. Vanaf 2020 
worden de begrootte kosten op projecten geboekt in het boekhoudprogramma. Aan het eind 
van het jaar wordt dan de stand van zaken opgemaakt en waar het kan worden de projecten 
dan administratief afgesloten. 

Voorzieningen Ook worden de huidige voorzieningen nagekeken en waar het kan opgeschoond. 
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 Daarna neemt de penningmeester het te verwachten positief resultaat door en gaat hij dieper 
in op de diverse posten van de begroting en de door te belasten kosten. 

Projectkosten De penningmeester legt uit dat aan de inkomstenkant van het clubhuis niet gespecificeerd 
wordt met de verschillende activiteiten.  

Investeringen De penningmeester licht toe welke bedragen het bestuur graag wil reserveren voor welke 
uitgaven. In het clubhuis zijn de toiletten hard aan vervanging toe en moeten worden 
aangepast. Ook wil het bestuur graag nieuwe tafels en stoelen in het clubhuis en in de keuken 
gaat het om wat kleinere aanpassingen. 

 Aan de trekkerloods moeten hoognodige reparaties uitgevoerd worden. Met name de houten 
buitenkant is hier en daar aan vervanging toe voordat het gaat doorrotten. 

 Bij de post vrijwilligers licht de penningmeester toe dat verreweg het meeste werk op SNV 
wordt verricht door vrijwilligers. In veel gevallen mogen wij een beroep doen op een groepje 
mensen die bij nacht en ontij voor SNV klaar staan. Zouden zij dat niet doen dan moet SNV 
aannemers en/of loodgieters laten komen. Dat werk wordt beloond door SNV waardoor de 
kosten in de hand te houden zijn. De kascontrolecommissie had aanbevolen dat die kosten 
apart worden geboekt zodat het voor hen beter te volgen was. Na controle gaan die kosten 
naar de verschillende kostenposten in het grootboek. 

 De penningmeester licht de post representatiekosten toe. Dat wordt bijvoorbeeld uitgegeven 
aan een bloemetje en/of kaartje gestuurd naar tuinders. Verder wil het bestuur een 
vrijwilligersdag/avond/middag organiseren voor die vrijwilligers die extra werkzaamheden 
doen voor de vereniging en gaat het bestuur in januari uit eten met elkaar. 

Vragen Naar aanleiding van de toelichting van de penningmeester op de begroting 2020 
Tuin 438 - 
Odette 

Op een eerdere ledenvergadering is het opknappen van de gasopslag ter sprake geweest en 
het huisje begint nu wel erg door te rotten bijvoorbeeld. Is er bekend wanneer hier iets aan 
gedaan gaat worden? 

Voorzitter Nog niet. Er zijn op dit moment te veel andere zaken die op ons pad komen en die nodig 
aangepakt moeten worden. We weten ervan af en het is ook niet van de baan, maar we gaan 
er in 2020 nog niets mee doen. 

Tuin 301 - Egied Er waren ideeën om de trekkerloods te verplaatsen. Zijn die ideeën er nog en zijn ze iets 
concreter geworden? 

Voorzitter Ook dit is iets voor een langere termijn en zal niet in 2020 aan de beurt zijn. 
Tuin 803 Wil graag meer uitleg over de plannen van de zonnepanelen. 
Penningmeester  Legt uit dat dit als verzoek van een algemene ledenvergadering kwam, om de mogelijkheden te 

onderzoeken. Het onderzoek is echter nogal een ding. We hebben net twee bouwkundige 
onderzoeken laten uitvoeren bijvoorbeeld of de bestuurskamer wel klaar is om daar 
zonnepanelen op te leggen of wellicht vervangen zou moeten worden. 

Voorzitter Vult aan dat de bouwkundige onderzoeken uitwezen dat het er weinig aan de hand is met de 
bestuurskamer. Het advies van beide rapportages was dat we wel moeten gaan investeren in 
het onderhoud van de bestuurskamer. Als dat gebeurt dan kan de bestuurskamer nog jaren 
mee. Dat is op zich heel positief omdat we niet aan nieuwbouw hoeven na te denken. 

Tuin 801 - Mary Bij de omschrijving bij de algemene opbrengsten van € 2000 wordt vermeld dat het boetes en 
incassokosten zijn. Dat vindt tuinder nogal veel. 

Penningmeester Dat bedrag bestaat uit boetes en incassokosten, maar ook uit entreegelden en taxatiekosten – 
de penningmeester geeft aan dat hij dat de volgende keer erbij zal zetten zodat het duidelijker 
is waar het bedrag uit is opgebouwd.  

Tuin 461- Eva Als leden een idee hebben voor een activiteit, kunnen zij dat aanvragen? 
Voorzitter Er zijn wat plannen voor activiteiten en daar vragen we in deze begroting geld voor. Als iemand 

een leuk plan heeft en het geld is op dan zijn er geen mogelijkheden. In ieder geval altijd even 
overleggen over een idee en misschien is er wel degelijk nog geld voor, dus iedereen is van 
harte welkom met ideeën. 

Tuin 212 - Corrie Wat wordt bedoeld met de post registratie telefoonnummers? 
Penningmeester We hebben bij de vorige begroting met de ledenvergadering afgesproken dat we bij het 

gebruik van het hek een bedrag per telefoonnummer per jaar gaan doorbelasten. Dit had te 
maken om de tegenvallers van het onderhoud van het hek op te kunnen vangen. Het vele 



 

3 
 

gebruik schuifhek leidt tot slijtages en daarvan hebben we toen besloten om een 
reserveringspotje aan te leggen. Dat reserveringspotje wordt gevuld door de jaarlijkse 
bijdragen van iedereen die telefoonnummers laat registreren. 

Tuin 461 
Eva 

Dacht dat de contributie ongeveer € 50 per jaar bedroeg 

Penningmeester In 2018 hebben we een verhoging van de contributiegelden afgesproken en vanaf 2020 wordt 
het contributiebedrag geïndexeerd. Je ziet in de stukken dat we dat bedrag ook echt nodig 
hebben om de vereniging gezond te houden. 

Voorzitter Voorstel om de begroting in stemming te brengen 
 De voorzitter stelt vast dat de begroting 2020 unaniem wordt aangenomen  
4. Commissies 
Voorzitter SNV heeft een taxatiecommissie, tuincommissie, kascontrolecommissie, klankbordgroep en 

een werkgroep woning plannen. 
Tuincommissie Het bestuur wil deze tuincommissie gaan betrekken in de plannen om langs te slootkanten te 

gaan inventariseren in 2020 
Klankbordgroep Hebben we het al in het begin van de vergadering over gehad en na de winterstop gaan we 

weer aan de slag met elkaar.  
Werkgroep 
woning plannen 

We hebben een verslag ontvangen van de bijeenkomst in oktober met de AVVN en de 
bedreigde tuinverenigingen. Deze avond werd ingevuld door Marike Kuperus van Kuperus & Co 
uit Utrecht.  

 De voorzitter neemt het verslag met de vergadering door en legt de strategische uitdaging voor 
die de bedreigde volkstuincomplexen te wachten staat. 

 Onze tuinvereniging zal meer moeten gaan betekenen voor de wijken om ons heen. Dat 
zouden we bijvoorbeeld kunnen doen voor clubjes in de omgeving en de ruimte die we kunnen 
bieden. Daarmee wordt niet bedoeld dat we ons clubhuis gaan verhuren, maar wel dat clubjes 
gebruik kunnen gaan maken van ons clubhuis. 

 De voorzitter benadrukt het belang van onze functie als openbaar wandelpark. Dit houdt in dat 
we als individuele tuinders wellicht anders om moeten gaan met onze tuinen. Minder 
verwaarlozing en meer open tuinen. 

 Flora en fauna krijgen een belangrijker rol. We hebben best veel bijzondere planten en dieren 
op SNV. Zo is SNV bijvoorbeeld een leefgebied voor 3 soorten vleermuizen. 

 Er zullen raadsvergaderingen moeten worden bezocht waar volkstuinen op de agenda staan. 
Dat is best zwaar omdat dat lange vergaderingen zijn maar we moeten van de mogelijkheid tot 
inspreken gebruik gaan maken. 

 We moeten de media naar SNV gaan halen en gebruik gaan maken van influencers. 
 We hebben veel expertise op SNV en daar moeten we veel meer gebruik van maken. We 

moeten dus op zoek naar mensen die iets kunnen betekenen. Niet alleen binnen onze eigen 
netwerkjes, maar zeker binnen onze eigen club. 

 We onderhouden de contacten met de Target Groep. Daarnaast hebben we overleg met een 
groep die bestaat uit een aantal tuinverenigingen en overleggen elke 3 maanden met elkaar. 

 Wat kunnen we op SNV doen: 
 De voorzitter laat een aantal foto’s zien van wat er zoal speelt op tuinen en waar we als 

vereniging niet mee akkoord kunnen gaan.  
 De voorzitter vraagt om meer bewustzijn van de tuinleden. We gaan in 2020 de 

verantwoordelijk wethouder, raadsleden, organisaties, media en belanghebbenden uitnodigen 
op SNV om hen te laten zien dat we de moeite waard zijn om te blijven bestaan. Dat houdt ook 
in dat (sommige) leden op een andere manier om zullen moeten gaan met hun tuinen. We 
moeten goede argumenten hebben om te mogen blijven.  Het wordt dus zaak om tuinen bij te 
houden; verwaarlozing zal worden aangepakt. 

 Tijdens de vergadering brengen leden ideeën in welke de werkgroep mee gaan nemen in hun 
overleg. 
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5. Huishoudelijk Reglement 
 De voorzitter stelt dat alle bestaande gebruikersovereenkomsten moeten worden aangepast. 

De meeste tuinleden hebben immers een overeenkomst met de Rotterdamse Bond van 
Volkstuinders en die bestaat niet meer sinds 1-1-2018. Het bestuur gaat de komende maanden 
in de winterstop daarmee aan de slag. Hij stelt verder dat bij het ondertekenen van die nieuwe 
overeenkomsten ieder tuinlid de nieuwe exemplaren van de statuten en het Huishoudelijk 
reglement overhandigd krijgen en ook voor ontvangst daarvan tekenen. Het bestuur hoort veel 
te vaak dat men niet van de regels afweet en/of nooit de Statuten en/of het Huishoudelijk 
Reglement hebben ontvangen. 

Voorzitter Heeft zelf een lijstje met zaken die in de nieuwe Huishoudelijk Reglementen moeten worden 
aangepast: 

 Artikel 24 – er staat nu koop en verkoop van een tuin. Een tuin wordt niet verkocht, wel wat er 
op en in staat. Dat wordt veranderd in: Koop en verkoop van opstal(len) en beplantingen 

 Artikel 15 – Er staat nu een verwijzing naar artikel 14, maar dat moet zijn artikel 16 
 Artikel 20 lid 9 – De opzegging wordt voorafgegaan door een laatste waarschuwing die 

schriftelijk bevestigd wordt. Die zin gaat eruit. 
Tuin 301 
Egied  

In artikel 28 – Barbecues. Egied zou het fijn vinden als ook het gebruik van houtkachels 
opgenomen wordt in het Huishoudelijk Reglement en dat er in ieder geval eisen gesteld 
worden aan de deugdelijkheid van houtkachels.  

Voorzitter Heeft het beleid van de gemeente Rotterdam er op nagelezen. Er is geen verbod op het 
gebruik van houtkachels. De voorzitter vindt echter wel dat er aanbevelingen moeten komen 
voor houtkachels en het gebruik ervan. De voorzitter legt uit waarom er geen regels in het 
huishoudelijk reglement zijn opgenomen voor (het gebruik van) houtkachels.  Het naleven en 
de controle er op zou teveel werk en inzet vragen van de bestuursleden terwijl houtkachels 
door de wetgever zijn toegestaan. 

Tuin 741 
Wingerine  

Een taaldingetje in Artikel 16 lid e. Die zin moet worden aangevuld met: niet overschrijden 

?? Is het vrijhouden van bomen van een slootkant de enige regel voor wat betreft de slootkant? 
Voorzitter Het probleem is dat op sommige plekken bomen groeien tot op de slootrand. Je ziet dat vooral 

met zwarte elzen. Die groeien binnen een paar jaar uit tot flinke bomen. Je kunt natuurlijk 
gewoon beplantingen aanbrengen tot aan de beschoeiing, maar geen bomen, forse struiken 
en/of heesters.  Het punt is dat een slootkant tot 80 cm vrij moet zijn in verband met 
eventuele werkzaamheden aan de beschoeiingen of sloten. 

Tuin Gabrielle Is de sloot vanaf de loods een uitzondering op die regel? Men zou daar anders wel erg 
openbaar zitten op die tuinen. 

Voorzitter Daar zijn geen uitzonderingen voor. Als je 80 cm vrijhoudt kun je daarachter gewoon een heg 
of iets dergelijks neerzetten. 

Tuin 716 -
Willem 

Was dat vroeger geen 50 cm? 

Voorzitter Die 50cm geldt voor tuinafscheidingen. De regels vragen om die 50 cm zodat er ruimte is om 
beplantingen rondom te kunnen bijhouden. Die 80cm vanuit de slootkant vrijhouden was altijd 
al. 

Tuin 801 – Mary Men mag geen papavers kweken, maar je hebt van die grote klaprozen en dat zijn eigenlijk 
papavers. 

Voorzitter Denkt dat iedereen wel snapt dat hiermee drugs bedoeld wordt. Dat is dus niet de bedoeling. 
Penningmeester Het Huishoudelijk Reglement is een levend document wat in de toekomst nogal eens 

aangepast kan worden door ledenvergaderingen. Hij stelt voor dat we het Huishoudelijk 
reglement nummeren zodat we allemaal begrijpen over welke versie we het hebben. 

Voorzitter Stelt voor om het nieuwe Huishoudelijk Reglement – met de aanpassingen door deze 
algemene ledenvergadering – in stemming te brengen. 

Uitslag De voorzitter stelt vast dat met unanieme stemmen de nieuwe Huishoudelijk Reglementen 
goedgekeurd zijn en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. 
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6. Rondvraag 
Tuin 823 An de 
Jonge 

Wat gaat het bestuur doen om de tuinen wat opener te krijgen? 

Voorzitter We hebben in ieder geval nu een document waar het bestuur mee kan werken. Het bestuur wil 
ook binnen dat kader gaan kijken wat zij ermee kunnen doen. De voorzitter stelt dat we 
daarmee aan de slag gaan.  

Tuin 109 Aletta Vraagt om een diverse samenstelling van personen binnen de tuincommissie die gaan 
controleren op de verschillende zaken. 

Voorzitter We zoeken voornamelijk binnen de neergelegde kaders naar de mogelijkheden. Als een 
tuinder zijn tuin niet onderhoudt moet het bestuur daar iets mee. De huidige samenstelling 
van de tuincommissie is behoorlijk divers. 

Tuin 438 - 
Odette 

Vroeger werden tuinkeuringen door de tuincommissie aangekondigd en dat lijkt niet meer te 
gebeuren. 

Voorzitter Tuinkeuringen worden nog steeds aangekondigd in de nieuwsbrieven. Wanneer er iets is op 
een tuin wat onderhoud vraagt, krijgen die leden daar ook een berichtje van na de 
tuinkeuringen 

Tuin 830 -
Barbera 

Op mijn werkadres komen de e-mails van SNV niet aan. Is dat iets waar wat aan gedaan kan 
worden? 

Voorzitter Ontvang je een tijdje geen mail van ons, check dan in ieder geval of wij het juiste emailadres 
gebruiken. Kijk je SPAM-folder na of gebruik voor onze e-mails een Gmail adres. Het lijkt alsof 
op werkadressen het bij de ene wel en bij de ander niet aankomt. 

7. Sluiting 
Voorzitter Vermeldt dat vrijdag 20 december een winter BBQ is bij het clubhuis. Iedereen neemt zijn 

eigen vlees (of anderszins) mee en de vereniging zorgt voor stokbrood, salades en sausjes. De 
winter BBQ begint rond 18.00 uur 

 Vermeldt dat 15 februari om 16.00 uur de volgende Talk of de Tuin is met Nico Haasbroek, in 
ons clubhuis. Iedereen is weer van harte welkom. 

 Geeft iedereen mee dat december en januari de bestuurskamer gesloten is. Het bestuur 
neemt die tijd voor het maken van de nieuwe jaarfacturen en het uitwerken van alle plannen 
die vandaag voorbij zijn gekomen. Ook zullen de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement in boekjes gemaakt worden. 

 De voorzitter dankt alle vrijwilligers die zich voor SNV ingezet hebben en wenst iedereen fijne 
feestdagen in de maand december. 

 
Besluiten: 

- De begroting voor 2020 wordt unaniem goedgekeurd 
o Reserveringen: 

▪ € 5000 – ten behoeve van de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement (door eerdere alv 
goedgekeurd, kan waarschijnlijk eind 2019 worden afgerond) 

▪ € 8000 – ten behoeve van opknappen clubhuis (incl. € 2000 restant investeringen clubhuis, 
eerdere begroting) 

▪ € 2500 – ten behoeve van complex 
▪ € 3500 – ten behoeve van opknappen trekkerloods 
▪ € 25000 – ten behoeve van zonnepanelen (in eerdere alv goedgekeurd, project loopt nog) 
▪ € 3000 – ten behoeve van betwiste factuur van de camera’s 

- Het nieuwe Huishoudelijk Reglement wordt unaniem goedgekeurd 
- In 2020 zullen de slootkanten van alle tuinen geïnventariseerd worden 
- Nieuwe overeenkomsten van het gebruik van de tuinen zullen aan alle tuinleden voorgelegd worden ter 

ondertekening 
- Statuten en Huishoudelijk Reglementen dienen te worden opgehaald in de bestuurskamer en voor ontvangst 

wordt getekend 


