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Er gebeurde weer erg veel in 2019.  

Bestuur 
Er veranderde niets in de samenstelling van het 
bestuur en de sfeer is heel goed. Met elkaar hebben 
we het gevoel dat we dingen bereiken en doordat we 
van de algemene ledenvergaderingen toestemming 
kregen om geld vrij te maken voor onderhoud konden 
we zaken ook echt aan gaan pakken. Daar lees je 
verderop meer over. 
 
In 2019 hadden we 11 bestuursvergaderingen. Dat 
zou ons niet lukken als we oeverloos zouden gaan 
zitten klieren natuurlijk, maar onder het 
voorzitterschap van Rob van Dijk zijn de 
vergaderingen efficiënt en verlopen vlot.  
Het bestuur bestond in 2019 uit: 
Rob van Dijk – voorzitter 
John Gerritse – 2e voorzitter 
Ramon Boender – penningmeester 
Jane vd Staaij – secretaris 
John de Bruijn – clubhuisbeheer 
Rob Seepers – algemeen werk en complexonderhoud 
Ron Verschoor – bouwzaken en offertes 
Theo Witter – bouw- en taxatiezaken 
 
Naast de bestuursvergaderingen hadden we 
overleggen met andere volkstuinverenigingen, 
commissies en volgden workshops en bezochten het 
congres van de AVVN. 
 
In december 2019 ondertekende SNV de 
onderhuurovereenkomst met SVIN met de daarbij 
behorende kwaliteitseisen.  2019 was dus een jaar 
waarin grote stappen gezet werden. 
 

 
 
Rob van Dijk en John Gerritse delen de functie van 
voorzitter waardoor we efficiënt kunnen werken, ook 
buiten SNV. 
 
Statuten en Algemeen Reglementen 
We hadden 3 algemene ledenvergaderingen nodig, 
maar dan kregen we wél onze nieuwe Statuten en 
Huishoudelijk Reglementen rond. In september 
kwamen Prof. Mr. Marjan Olfers (bestuurslid bij SViN) 
en Kweisja Tchang (beleidsmedewerkster bij SViN) 
naar onze algemene ledenvergadering om uit te 

leggen waarom we niet anders konden dan onze 
statuten aan te passen aan de eisen van SViN en zij 
namen de tijd om op alle vragen te antwoorden. Dat 
resulteerde in een vlot resultaat en de statuten 
konden naar de notaris om de akte te laten passeren. 
Eind november hadden we een algemene 
ledenvergadering voor de nieuwe Huishoudelijk 
Reglementen en dat was ook een vlotte vergadering 
waarin de deelnemers unaniem voor de nieuwe 
Huishoudelijk Reglementen kozen.  
 
Tuinen en tuinders 
Er komen nog steeds weinig tuinen vrij. Op zich is dat 
natuurlijk een goed signaal want onze tuinleden lijken 
het naar hun zin te hebben op ons complex. We 
stelden wel een stop op de wachtlijst in 2019. 
Sommige kandidaat-leden wachten al jaren op een 
kans op een tuin bij SNV en de wachtlijst op te laten 
lopen heeft geen zin. We horen hetzelfde ook wel van 
andere tuinverenigingen waar ook een stop op de 
wachtlijsten zijn gezet. 
In 2019 zijn van drie tuinleden het lidmaatschap 
opgezegd en twee tuinen konden vlot worden 
overgeschreven. Die tuinen hebben de vereniging 
geen geld gekost in ieder geval. Van een derde 
opzegging van het lidmaatschap ligt de zaak in 2020 
onder de rechter. Die rechtszaak is in overleg en met 
medewerking van de AVVN opgestart.  
 In 2019 gingen 12 tuinen over naar een nieuwe 
gebruiker. De meeste van die tuinen verliepen niet via 
een ‘open’ verkoop van de tuinhuisjes, maar aan 
vrienden en/of familie. Die mensen stonden dan wel 
ingeschreven als kandidaat-leden. 
 
Financiële administratie 
In 2019 gingen we verder waar we in 2018 gebleven 
waren met de boekhouding. Ramon Boender had best 
veel werk aan het aanpassen van het grootboek. Het 
bestaande grootboek werd helemaal doorgelicht en 
cijfers werden waar nodig aangepast. Een aantal 
wensen van het bestuur met betrekking tot de 
financiële administratie werden bij de ‘opschoonaktie’ 
van de boekhouding doorgevoerd. Alles verliep in 
goede samenwerking met de kascontrolecommissie. 
In december, toen alle correcties waren aangebracht, 
crashte het boekhoudprogramma en moesten we 
vanaf  een herstelpunt alles over doen.  
 
Het betalen van de jaarnota’s verliep prima en zonder 
veel brieven. Meer dan ooit werd gespaard voor een 
volgende jaarnota bij onze spaar- en 
volkstuinvereniging  en er werden niet veel 
betalingsafspraken getroffen. De betalingsregelingen 
werden prima nagekomen door de desbetreffende 
tuinleden. 
 
 



Secretariaat 
Ook in 2019 was het weer lekker druk. Kleine en grote 
vragen proberen we snel te verwerken. We houden 
het niet bij, maar er zijn dagen dat er tientallen 
mailtjes worden beantwoord.  
 
Nieuwsbrieven 
Vanuit het secretariaat wordt elke eerste week van de 
maand een nieuwsbrief gemaakt welke vóór 
verzending aan het bestuur wordt voorgelegd. In de 
nieuwsbrieven proberen we iedereen goed op de 
hoogte te houden van het reilen en zeilen op, rond en 
buiten SNV. In 2019 verstuurden we 30 (!) 
nieuwsbrieven vanuit het bestuur én het clubhuis. 
Vanaf december stapten we over op Mailchimp en 
een aantal leden boden hun hulp aan bij het 
verwerken van onze nieuwsbrieven in Mailchimp. 
 
Website 
Ook hier gaat alle nieuws vanuit het secretariaat. 
Arjan, onze websitebeheerder, maakt er steeds weer 
iets leuks van.  
 
Algemeen werk en onderhoud complex 
Algemeen werk 
Rob Seepers coördineert het algemeen werk en het 
onderhoud van ons complex gaat in overleg met de 
‘ploegbazen’.  (Ik heb er na al die jaren nog geen 
mooier woord voor kunnen bedenken). Het algemeen 
werk lijkt iets gemakkelijker te verlopen dan 
voorgaande jaren, hoewel we nog steeds ca 175 e-
mails moesten sturen om de tuinleden te herinneren 
aan het algemeen werk. Dat aanschrijven zorgt voor 
een belasting van de administratie en het zou mooi 
zijn wanneer iedereen zijn eigen agenda bij zou 
houden en/of zich bijtijds af zou melden. De sfeer is 
elke algemeen werk- zaterdag gezellig, dat dan weer 
wel. 
Er werd hard gewerkt door tuinders in het algemeen 
werk en daardoor is heel veel werk verzet.  SNV wordt 
weleens geroemd om haar mooie landelijke 
uitstraling, ook door onze eigen leden, maar om die 
mooie landelijke uitstraling te behouden moeten heel 
wat leden de handen uit de mouwen steken op  
zaterdagochtenden.  

 
 
Borders 
Een apart onderdeel binnen het algemeen werk zijn 
de borders. Tuinleden die écht geen kans zien om 5 
zaterdagochtenden naar de tuin te komen kunnen een 
eigen border bijhouden. Ook die borders horen er 
natuurlijk mooi bij te liggen. Daarom worden ook de 
borders regelmatig nagelopen door een vrijwilliger.  
 
Onderhoud complex 
Het ging wat moeizaam allemaal, maar eindelijk 
werden oude beloften ingelost en werden delen van 
de paden opnieuw geasfalteerd. Dat asfalteren gaf 
gelukkig weinig overlast en het ziet er weer netjes uit.  
Vanaf 2020 kunnen we onderhoud aanvragen bij SVIN 
en dan vragen we om nog een aantal delen asfalt. 
 

 
We begonnen lekker in 2019. In januari viel er een dik 
pak sneeuw. Als je ooit in de buurt bent als het 
sneeuwt, maak dan eens een wandeling op SNV. Het 
is dan net of je in een Kerstkaart stapt.  
 
Bij een storm in februari gingen er weer wat bomen 
om. Gelukkig geen ongelukken en de schade viel mee.  



De gemeente nam het op zich om de omgevallen 
bomen snel op te ruimen en af te voeren. We haalden 
gelukkig niet het aantal van 64 bomen die een aantal 
jaren geleden allemaal omgingen bij een flinke storm. 
 
Tuinkeuringen 
De tuinkeuringen verliepen vlot en eigenlijk komt het 
vaak op hetzelfde neer: heggen en het onderhoud 
onder de heggen. Hoe een tuinder zijn tuin invult 
wordt niet naar gekeken maar wel naar verwaarlozing 
en/of verrommeling van een tuin. Dat was dan ook 
best een dingetje. De tuincommissie bestaat uit 3 
vrijwilligers die er in 2019 veel tijd en werk in hebben 
gestopt.  
 
Kapvergunningen 
Voor het eerst hebben we kap- en plantaanvragen in 
kunnen dienen bij SVIN. We duimen dat het beter 
verloopt als de aanvragen die we altijd bij de 
gemeente Rotterdam in moesten dienen. We weten 
niet beter of dat was elk jaar weer een drama waarbij 
ons meestal werd verteld dat er aanvragen 
zoekgeraakt waren.  
 

 
Hakseldag 
Ach, de hakseldag. We maken al jaren foto’s van die 
hakseldagen en elke keer weer staat een flinke groep 
vrijwilligers ’s ochtends vroeg te wachten op wat 
komen gaat. Wat moesten we toch zonder jullie!  
Dat gehaksel scheelt veel geld aan afvoeren van het 
hakselhout en de snippers worden altijd wel 
weggereden door tuinders.  
 
Waterproblemen 
De winter van 2018/2019 was een ramp voor wat het 
water betreft. Tot 4 maal toe moesten we ALLE tuinen 
af, op zoek naar lekkages. Nou, we, het kwam neer op 
de schouders van 3,4 vrijwilligers die dan onder 
struiken, in natte plassen en veel bagger op zoek 
moesten naar watermeters. En dat alles wanneer het 
verrekte koud is.  In de meeste gevallen waren de 
hoofdkranen niet dichtgedraaid en het viel op dat dat 
juist bij tuinleden was die al lang(er) een tuin bij ons 
hebben. Na de 4e keer op zoek gaan naar lekkage(s) 
waren de vrijwilligers er wel klaar mee en begonnen 

we met het nakijken van alle watermeters op alle 
tuinen. Op een paar tuinen na moesten overal 
keerklepjes geplaatst worden, maar ook zijn er veel 
aftapkraantjes en nieuwe hoofdkranen gezet. Waar 
nodig werden de hoofdkranen dichtgedraaid. Deze 
actie heeft ruim twee maanden in beslag genomen en 
elke tuinder werd aangeschreven nadat we de boel 
gecontroleerd gerepareerd en/of aangepast hadden. 
Nadat het bestuur mandaat kreeg door de algemene 
ledenvergadering van juni, werd begonnen met de 
verzegeling van alle watermeters. 

 
Hier loopt het water met liters tegelijk uit een tuinhuisje 

 
Gelukkig kunnen we bij waterproblemen terugvallen 
op een paar vrijwilligers. Je zult maar elke keer 
Kaal&Co moeten laten komen, dat is niet te betalen.  
In november 2019 werden de regels rond het gebruik 
van de watermeters vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering zodat het wat eenvoudiger wordt 
om tuinleden aan te spreken op het niet nakomen van 
hun verplichtingen aan de meters en meterputten. 
Dat was nodig omdat in sommige gevallen het niet 
alleen om het water gaat, maar ook over risico’s voor 
onze gezondheid. En jammer genoeg heeft het ook 
nog eens veel geld gekost waar we niet in voorzien 
waren bij het maken van de begroting voor 2019.  
 
Er werden 3 watermeters op kosten van de vereniging 
vervangen door juiste watermeters. Aan het eind van 
2019 en vlak vóór de winter, hadden we alles 
helemaal op orde. 
 

 
Ed en Rob aan het werk met de watermeters 

 
 



Afvalinzamelplaats 
Dankzij onze enthousiaste vrijwilligers waren er in 
2019 ook weinig klachten over het inzamelen van 
afval. Er werd in het voorjaar gehakseld en in het 
najaar spaarden we het hakselhout voor het voorjaar 
in 2020. In totaal werd er 73 ton aan groen afval 
ingeleverd en aan restafval waren 211 rolcontainers 
nodig om alles af te voeren. Ondanks de verhoging op 
de tarieven van het inzamelen van afval viel het 
gelukkig mee en dat kwam omdat de verhogingen 
voornamelijk terecht kwamen bij de afvoer van rest-, 
papier-, en glasafval. 
 
Dat leuke tuinhuisje op de afvalinzamelplaats hebben 
we gekregen van een tuinlid. Vrijwilligers hebben het 
in elkaar gezet en ervoor gezorgd dat het goed in de 
verf werd gezet. Petje af! 
 
Taxaties 
Onze taxatiecommissie wordt geleid door Theo 
Witter. De commissie bestaat uit een groep serieuze 
vrijwilligers die allemaal heel goed begrijpen dat een 
taxatie uitkomst soms geen goed nieuws is voor de 
verkopende tuinder. Achterstallig onderhoud is 
daarbij het grootste probleem, maar ook komen zij 
illegale bouwsels tegen welke dan niet getaxeerd 
worden.  In een aantal gevallen moet het een en 
ander zelfs worden afgebroken. Hoe vervelend dit ook 
is, het is ons allemaal bekend dat er niet zomaar 
gebouwd mag worden zonder bouwvergunning of 
omgevingsvergunning zoals het tegenwoordig heet. 
Die bouwregels werden al lang gelden door de 
gemeente Rotterdam aan de verenigingen opgelegd 
en zijn voor het laatst aangepast in 2011.  
 
Sinds een poosje wordt bij een taxatie ook gekeken 
naar de veiligheid van bijvoorbeeld aansluitingen van 
gasflessen. Worden deze op een veilige manier 
opgeslagen, moeten gasslangen worden vervangen, 
staan gasflessen niet naast elektrische aansluitingen, 
dat soort zaken. Nou, de mensen van de 
taxatiecommissie kunnen daar wel het een en ander 
over vertellen. Tegenwoordig is het dan ook een 
vereiste dat bij verkoop de boel vooral veilig wordt 
achtergelaten voor de volgende tuinder.   
 
Mede dankzij de huidige taxatiecommissie is het 
taxatierapport grondig aangepast en worden ook 
eventuele opmerkingen over onveilige situaties 
opgenomen. Onze taxatierapporten zijn goed in orde, 
zó goed zelfs dat bij een workshop die werd gevolgd 
door onze taxatiecommissie in 2019, een aantal van 
onze ideeën werden overgenomen door degene die 
de workshop gaf. 
 
Wanneer er vragen waren over een taxatie was Theo 
altijd bereid om op alle vragen antwoord te geven en 

liep dan even mee naar een tuin om de aanmerkingen 
uit een taxatierapport te bespreken. 
 
In 2019 werden 11  tuinen getaxeerd. Dat betekende 
niet in alle gevallen dat een tuinhuisje ook verkocht 
werd. 
 
In 2019 bestond de taxatiecommissie uit 7 personen 
en werden tuinders ‘opgeleid’ om taxatiekennis op te 
doen. Ook werd dat jaar weer een cursus gevolgd.  
 

 
 
 
 
 
Hoe zit het met de zonnepanelen? 
Nou, dat is natuurlijk best een dingetje. Er werd  
tijdens een ledenvergadering getwijfeld aan de 
constructie van onze bestuurskamer. Voordat we daar 
voor een vermogen aan zonnepanelen op gaan 
leggen, wilden we natuurlijk eerst weten of de 
constructie dat wel waard was. Ron Verschoor was 
dan ook behoorlijk veel tijd kwijt aan de offertes die 
daarvoor nodig waren. Eén beloofde offerte werd 
nooit opgemaakt. Ron had daar veel tijd ingestoken 
dus dat was teleurstellend. Twee volgende offertes 
leerden ons dat er niks mis is met de constructie van 
de bestuurskamer. Wel kregen we een standje over 
het achterstallig onderhoud van die bestuurskamer. 
Dat zal vast nog op een ledenvergadering 
terugkomen. Het dak zal in orde moeten worden 
gemaakt voordat daar een zonnepaneel op kan 
worden gelegd. Dat dak is overigens sowieso 
hoognodig aan onderhoud toe dus we gaan ermee 
aan de slag. Door alle oponthoud konden we daar in 
2019 niets meer mee doen. 
 



Gemeentelijke plannen van woningbouw 
En toen ineens werden we allemaal overvallen door 
de berichten dat er door heel Rotterdam heen 
volkstuinverenigingen moeten verdwijnen!  
We hebben zo’n 50.000 nieuwe woningen nodig op 
verschillende plekken en, volgens de plannen, gaan 
daar nogal wat volkstuinders de dupe van worden. 
Op korte termijn riep de AVVN alle aangesloten en 
bedreigde tuinverenigingen bij elkaar. Die 
bijeenkomst was in ons clubhuis en we kregen een 
stoomcursus hoe we ons het best konden verweren 
tegen de dreigende plannen. 

 
Een vol clubhuis met verenigingsbestuurders 

 

Wij hebben meteen een werkgroep samengesteld van 
4 tuinders die elk een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren door hun expertise. Die werkgroep heeft 
zitting in een initiatiefgroep waarbij  samengewerkt 
wordt met andere tuinverenigingen. 
Hoewel eind 2019 nog weinig bekend was over de 
plannen, waren we wel al met een flinke groep 
tuinverenigingen aan de slag tegen de dreiging. 
 
Onze loods 
En dan denken we natuurlijk onmiddellijk aan Erkan.  
Erkan beheert de loods en je kunt de loods niet 
binnenlopen of deze is schoon en prima op orde. Alles 
heeft een eigen plek in de loods. Erkan zorgt voor alle 
materialen en zorgt ervoor dat alle kapotte materialen 
zo snel mogelijk gerepareerd worden.  Door zijn 
achtergrond is Erkan onbetaalbaar voor SNV. Hij krijgt 
vrijwel alle apparaten aan de praat, ook al liggen ze 
helemaal uit elkaar. 
 

 

In 2019 werd een splinternieuwe zitmaaier aan ons 
‘wagenpark’ toegevoegd en daarbij bleven we zelfs  
€ 0,99 onder het budget.  
 

 
 

 
Erkan en Dexter 

Clubhuis 
Het clubhuis had natuurlijk nét een geweldig 
jubileumjaar achter de rug met heel veel activiteiten. 
Onze John de Bruijn vond het echter zo gezellig dat hij 
2019 best veel activiteiten heeft georganiseerd, maar 
dan zónder een budget. Ook dat werkte. We hebben 
ontbeten en gedart, geklaverjast en visjes gebakken, 
snert gegeten en BBQ’s gehad. Kortom, John gaat 
maar door. In 2019 hield hij het hele jaar door op 
vrijdagavonden en zaterdagmiddagen/avonden het 
clubhuis open. Door de gestegen kosten moesten we 
jammer genoeg met alle consumpties een stuiver 
omhoog. Het is niet anders. 

 



 
SViN 
We zijn in 2019 met elkaar samen gaan werken. 
Hoewel we nog niet het onderhuurcontract hadden 
ondertekend, nam SViN ons complex op in 
onderhoudswerkzaamheden. Vanaf 2020 kunnen we 
onderhoud aanvragen bij SViN. We hebben ons 
wensenlijstje klaarliggen. In 2019 hadden we veel last 
van de eikenprocessierups en SviN reageerde daar 
vlot op door een bestrijder naar ons te sturen. Zo 
kregen we ‘mannen in witte pakken’ op ons complex 
en konden eiken bij ons onder handen genomen 
worden. 

 
Bestrijding van de eikenprocessierups 

 
AVVN 
We zijn begin 2019 een jaar lid bij de AVVN en zijn 
positief over de verstandhouding met de AVVN. In 
2019 konden we vooral goed gebruik maken van de 
juridische afdeling van de AVVN en die samenwerking 
verliep prima en voorspoedig. We wilden vooral lid 
van de AVVN worden om de mogelijkheid tot her-
taxaties en geschillenbeslechting. Die 
geschillenbeslechting hebben we (gelukkig) nog geen 
ervaring mee, maar we hebben wel als proef een 
hertaxatie laten uitvoeren. 
 
SNV 
Zoals je hierboven al kon lezen, SNV drijft op de 
vrijwilligers. Als we de toestanden op andere 
complexen weleens horen, mogen we ons gelukkig 
prijzen met de mensen die op SNV de handen uit de 

mouwen willen steken. Onze vereniging is niet iets op 
een verre afstand. Onderhoud doen wij zelf, 
opknappen van verenigingsgebouwen doen wij zelf, 
het bijhouden van het openbaar groen doen wij zelf. 
Kortom - die vereniging zijn wij zelf, met z’n allen.  
 
Onderling kiezen we een bestuur om ons te 
vertegenwoordigen, onze belangen te behartigen en 
toe te zien op de uitvoering van Statuten en 
Huishoudelijk Reglementen. Maar zelfs een leukste en 
beste bestuur kan niets beginnen als leden doen alsof 
het ons allemaal niet aangaat. Dank jullie wel voor alle 
meedenken, meebeslissen, meewerken. 
 

 
Rob Seepers en Jane van der Staaij ontvingen van de 

ledenvergadering de status van ‘Lid van Verdienste’ als dank voor 
hun jarenlange inzet voor de vereniging. 

 
2019 was een fijn tuinjaar. Er waren veel activiteiten 
met veel bezoekers. De zomer was oké en we hebben 
hard gewerkt aan het complex en aan onze tuinen. 
We maakten plannen voor de volgende jaren, nog niet 
bewust wat ons in 2020 boven ons hoofd hing. 
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