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Wat kan de vereniging voor jou doen?

Als bestuurder van een volkstuin heb ik me meermaals verbaasd over 
sommige vragen die wij als afdelingsbestuur binnenkregen. ‘Waarom 
doet het bestuur niets aan het afval op laan X?’ ‘Wat doet het bestuur 
aan de loslopende honden van tuinder Y?’ Nu, als bestuurder bij de 
Bond, zie ik soortgelijke vragen voorbijkomen van tuinders. Dan gaat 
het vaak om ontevredenheid over een afdelingsbestuur. ‘Wat vindt de 
Bond van het antwoord van het bestuur van park X?’ ‘Waarom grijpt 
de Bond niet in bij tuinafdeling Y?’

Nu is het natuurlijk vleiend als aan jouw functie vergaande 
bevoegdheden en competenties worden toegekend. Maar het is zeer 
de vraag of dat in onze verenigingsstructuur wel terecht is. Op een 
commerciële camping kun je de eigenaar of beheerder aanspreken 
op gedrag van anderen of over het wegwerken van achterstallig 
onderhoud. Daar betaal je dan ook voor - op zo’n camping ben je vooral 
voor jezelf en om te recreëren.

In de volkstuinwereld kennen we de vereniging: een rechtspersoon 
met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven. De leden van 
de vereniging zetten zich samen in om dat doel te bereiken, zoveel 
mogelijk met de actieve inzet van de leden zelf en met z’n allen. 
Volkstuinenparken kennen dan ook een vorm van collectief beheer: 
besturen, commissies, bondsorganen en diverse werkgroepen zijn 
daar allemaal onderdeel van. Natuurlijk moeten al die betrokken leden 
van die organen iets van besturen afweten. Maar dat betekent niet 
dat ze voor alles aanspreekbaar zijn. Wij zijn namelijk met z’n allen 
aanspreekbaar.

Naast een gemeenschappelijk doel hebben wij als tuinders een bij-
zondere opgave: het onderhouden van onze tuinparken en tuinen. 
Tuinieren is een actieve hobby, die soms zware lichamelijke inspan-
ning vereist. Het onderhouden van het gemeenschappelijk groen kan 
alleen met de inzet van zoveel mogelijk tuinders. Die vrijwillige inzet 
brengt plezier, maar is ook nodig om de kosten van onze hobby laag 
en voor alle inkomensgroepen bereikbaar te houden. Kortom jouw 
inzet is van groot belang voor onze gezamenlijke vereniging. 

Dus analoog aan wat president Kennedy in 1961 bij zijn inauguratie 
aan zijn landgenoten meegaf, zeg ik hier ‘Beste leden, vraag niet 
wat jouw vereniging voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor jouw 
volkstuinvereniging kunt doen’.  

Eric van der Putten
Voorzitter Bond van Volkstuinders
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VAN DE REDACTIE: De vereniging en de kunst van samen met elkaar
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Toen op 18 augustus 1917 een aantal 
volkstuinders in het café op de hoek 
van de Overtoom en Staringstraat 
bij elkaar kwamen om de Bond van 
Volkstuinders op te richten, hadden 
ze waarschijnlijk geen idee dat hun 
toenmalige inzet voor de volkstuinen 
de sterke schouders zouden worden 
waarop we nu nog steeds staan. 

Een van de aanwezigen in dat café 
was Jan Vroegop, hoofdagent bij de 
gemeentepolitie en vanaf oprichting 
tot aan zijn dood in 1946, voorzitter 
van onze vereniging. En nog steeds 
naamgever van dit blad.

Jan Vroegop en zijn medeoprichters 
kwamen niet zomaar bij elkaar. De 
aanleiding voor hun afspraak was 
een terugkerende klacht over de 
onbegaanbaarheid van de paden. Ze 
hadden het idee dat ze dit alleen echt 
goed konden aanpakken als ze het 
samen zouden doen. 

Onze voorgangers hadden toen gelijk 
en hebben nu - meer dan 100 jaar later 
- nog steeds gelijk. Alleen door samen 
te werken, kunnen we zorgen dat onze 
volkstuinen groeien en bloeien, dat 
we een serieuze gesprekspartner zijn 
voor gemeente en waterschappen, 
dat groen en gebouwen goed worden 
onderhouden, en dat we een aange-
name en toegankelijke plek zijn voor 
tuinders, aspiranten, buurtgenoten 
en andere bezoekers. En jawel, alleen 
door samen te werken kunnen we 
zorgen dat de paden van Jan Vroegop 
en de zijnen begaanbaar blijven.

De vereniging en de kunst van samen met elkaar

Jan Vroegop
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een heerlijk bed tevoorschijn en 
geniet u overdag van de ruimte 
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jouw specialist in  
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www.hermansblokhuizen.nl/vroegop
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VACATURE
Stafmedewerker Bond van Volkstuinders

Alles wat in Amsterdam gebeurt, gebeurt ook op de 
volkstuinen. Dat zijn vaak erg leuke dingen, zoals 
open tuinen dagen, sport- en culturele activiteiten 
maar soms ook minder leuke dingen zoals ongevallen, 
inbraken of ruzies. Op het bondsbureau in Amster-
dam Noord komen dan ook de meest uiteenlopende 
vragen en problemen voorbij. Het betekent hoe dan 
ook dat bij de Bond van Volkstuinders geen dag het-
zelfde is.

Ter ondersteuning van het hoofd bondsbureau zoeken 
we een stafmedewerker v/m (0,8 fte) voor o.a. de 
volgende taken
•  Beantwoorden van praktische en organisatorisch-
juridische vragen van tuinders en tuinparkbesturen
•  Beheren en opvolging van juridische dossiers 
tuinders
•  Ondersteuning bondsbouwcommissie en bonds-
tuincommissie; deze commissies, bestaande uit 
tuinder-vrijwilligers, beoordelen bouwaanvragen en 
de waardebepaling van bouwsels en tuinen. Ze 
adviseren tevens het bondsbestuur
•  Ondersteuning van de geschillencommissie; deze 
commissie doet uitspraak in geval van geschillen 
tussen tuinders of tuinder-tuinparkbestuur
•  In de lijn van bovenstaande werkzaamheden, 
organiseren van workshops en bijeenkomsten voor 
tuinder-vrijwilligers, tuinparkbestuurders etc.
•  Ondersteuning van hoofd bondsbureau voor wat 
betreft HRM, contracten

Wat vragen we?
•  Een collega die hulpvaardigheid en nauwkeurigheid 
weet te combineren met druktebestendigheid 
•  Een goede organisator en ‘spin-in-het-web’
•  Aantoonbare affiniteit met volkstuinieren
•  Maatschappelijke-juridische opleiding of relevante 
werkervaring voor bovengenoemde werkzaamheden
•  Woont in Amsterdam of directe omgeving

Wat bieden we? 
•  Een mooie werkplek in Amsterdam Noord aan de 
rand van landelijk Waterland
•  Werken in een klein betrokken team
•  Samenwerken met gepassioneerde tuinder-
vrijwilligers
•  Salaris conform CAO schaal, reiskostenvergoeding, 
opbouw pensioen, de mogelijkheid om een deel van de 
tijd thuis te werken

We ontvangen graag je cv en motivatie uiterlijk 
7 december via beleid@bondvanvolkstuinders.nl 
t.a.v. Els de Wit

Heb je nog vragen? Bel dan op werkdagen 
020 - 613 2893 met Els de Wit of een stuur een mail 
naar bovenstaand emailadres.

Ken je iemand die dit mogelijk een interessante 
vacature vindt? Stuur de vacature dan gerust door.
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Ruud Grondel belt binnen een kwar-
tier terug nadat ik heb ingesproken op 
een antwoordapparaat van de AVVN. 
Als ik hem vraag voor een interview 
is hij meteen enthousiast. Hij wil 
namelijk graag praten over het belang 
van volkstuinen in deze tijd. Daarover 
is hij veel in de media. De lezers van 
Trouw, AD en Volkskrant hebben in-
tussen kennis kunnen maken met het 
belang van Volkstuinen. Onlangs zat 
hij in reportages van EenVandaag en 
Hart voor Nederland.

We zoeken een goede locatie voor 
onze ontmoeting. Waar spreek je als 
Vroegop-redacteur af met de belang-
rijkste tuinman van Nederland? 
Toepasselijk wordt het de Hortus 
Botanicus, misschien wel de belang-
rijkste tuin van het land. Hij kwam 
er vroeger vaak, zeker toen hij als 
Amsterdamse wethouder de Hortus in 
zijn portefeuille had en dus eigenlijk 
de baas was van de botanische tuin uit 
1638. Nu is er hij weer, voor het eerst 
in drie jaar. De Victoria waterlelie 
staat toevallig in bloei. Dat is een zeld-
zaamheid. De tropische plant bloeit 
maar twee nachten per jaar. 
We gaan gauw kijken bij de verwarmde 
buitenvijver naast de kweekkassen. 
De roze bloem ligt verlept in het water. 
Een trieste aanblik. Een andere knop 
staat echter op springen. Komende 
nacht zal die opengaan, voorspelt een 
medewerker blijmoedig. 

Toekomstplannen AVVN

We lunchen op het Hortus-terras 
naast de futuristische glazen drie-
seizoenenkas. Grondel bestelt een 
broodje geitenkaas en een glas melk. 
Hij eet langzaam, met mes en vork. 
Als we daarna rustig over de paden 
wandelen vertelt hij over de toekomst-

Elke nieuwbouwwijk zou een volkstuin moeten 
krijgen. Dat is een hartenwens van Ruud Grondel, 
die afgelopen zomer werd herkozen als voorzitter 
van het Algemene Verbond van Volkstuinders 
Nederland (AVVN). Volgens Grondel willen mensen 
dolgraag tuinieren, ook met elkaar. Om dat aan 
te moedigen vernieuwt de AVVN het keurmerk 
dat bestaande en toekomstige tuinen kunnen 
verdienen. “Juist in deze onzekere tijd is er behoefte 
om samen klussen te klaren. Een volkstuin is perfect 
daarvoor. Het is een van de laatste plekken waar 
alle soorten mensen samenkomen. Dat biedt de 
samenleving een unieke kans.” 

Een volkstuin voor 
elke nieuwe woonwijk 
Nieuw keurmerk AVVN gaat 
lieveheersbeestje vervangen 

Tekst: Olaf Paulus van Pauwvliet
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plannen van de AVVN. Het verbond wil meer uitdragen 
dat volkstuinders unieke mogelijkheden hebben om 
samen de buurt te verbeteren en elkaar beter te leren 
kennen. ‘Sociale cohesie’ heet dat in beleidstaal. “Er zijn 
in onze steden weinig plekken waar burgers gezamenlijk 
dingen doen. Iedereen gaat zijn eigen gang. Maar mensen 
willen juist met elkaar iets zinvols bereiken. 

Met de volkstuin lukt dat. Die stimuleert de biodiversiteit, 
zorgt voor voedsel, vruchten en bloemen en draagt bij aan 
een prettig leefklimaat. Bewoners willen ook dolgraag 
meedoen. Dat zie je aan de lange wachtlijsten. Maar wat 
doet de gemeente? Parken opheffen voor de stadsuitbrei-
ding! En wat doet de stadsplanoloog? Alles volbouwen,

want er is een tekort aan woningen. De AVVN wil dat tegen-
gaan. De overheid moet ervan worden doordrongen dat 
volks- en moestuinen bij de stad van de toekomst horen.” 

Tijdens het gesprek heeft Grondel soms extra aandacht voor 
de bijzondere planten om hem heen. Dan opent hij op zijn 
oude iPhone 5 de app Obsidentify en richt de camera bij-
voorbeeld op een stengel vol blauwe bloemetjes. De telefoon 
herkent de plant meteen. “Kijk, dit is de Veronica Longifolia,” 
zegt hij grijnzend. Op het scherm staat dat de plant in de 
volksmond Lange Ereprijs wordt genoemd, een niet-
beschermde struik die ook in Nederland in het wild voorkomt. 
Het is ons een raadsel waarom de Hortus deze doorsnee 
heester heeft aangeplant. Maar mooi is hij. Dat wel.

De Veronica Longifolia, zó gevonden De Veronica Longifolia, zó gevonden 
met de Obsidentify-app met de Obsidentify-app 



Voorzitter met visie

Als voorbereiding op dit interview heb ik zijn naam ge-
googeld. Op de zakelijke netwerksite LinkedIn staan maar 
liefst 22 functies op zijn profiel. Behalve AVVN-voorzitter 
is Grondel ook bestuurslid van de vereniging Akropolis 
die meer groepswoningen voor ouderen wil en is hij lid 
van de maatschappelijke adviesraad van Staatsbosbeheer 
in Noord-Holland. En dan is de AVVN-voorzitter ook nog 
lid van de internationale volkstuinkoepel Fédération 
Internationale des Jardins Familiaux waarbij meer dan 
3 miljoen volkstuinders uit 13 landen zijn aangesloten. 
Nederland was in 2014 voorzitter van de koepel. Dat 
jaar werd in Utrecht een spraakmakend internationaal 
volkstuincongres gehouden met als thema ‘Focus op 
Volkstuinen’. Rode draad was de natuurlijke en maat-
schappelijke meerwaarde van volkstuinparken voor 
de stedelijke omgeving. Daar is tegenwoordig veel 
belangstelling voor. In Frankrijk, Oostenrijk en het 
Verenigd Koninkrijk bestaan al wetten voor een minimum 
hoeveelheid (moes)tuinbouwgrond bij nieuwbouwwijken. 
In Nederland nog niet, maar als het aan Grondel ligt ver-
andert dat. “In elke nieuwe wijk zou standaard ook ruimte 
moeten worden ingepland voor gezamenlijk tuinieren.”

Bestuurlijke jungle

Vooralsnog stemmen de feiten in Nederland somber. De 
hoeveelheid grond voor volkstuinen neemt al twintig jaar 
af van ruim 4.100 hectare in 1996 tot 3.600 in 2017, een 
daling van ruim 10 procent. Tegelijkertijd willen steeds 
meer mensen tuinieren. De wachtlijsten van volkstuin-
complexen zijn ellenlang. In Amsterdam staan er bij-
voorbeeld evenveel kandidaten op als er volkstuinders 
zijn: ruim 6.000. Een moedeloze situatie. Hoe kan die 
misstand ontstaan? Grondel wijst met beschuldigende 
vinger naar de lokale politiek. “Bij veel gemeenten wordt 
niet vanuit één blik gekeken naar tuinparken. Dan gaan 
er bijvoorbeeld drie wethouders over. De een heeft ‘Groen’ 
in zijn portefeuille, een ander doet ‘Recreatie’ en nummer 
drie is verantwoordelijk voor ‘Grondzaken.’ Het gevolg is 
een bestuurlijke jungle waarin een volkstuinvereniging 
makkelijk verdwaalt. Daarom is het belangrijk dat de poli-
tiek inziet dat volkstuinen belangrijk zijn voor de stad en 
haar bewoners. Er moeten om te beginnen dus wethou-
ders komen die er echt zijn voor stads- en volkstuinen.”
 

Nieuw keurmerk, nieuw logo

Vanuit deze visie is het logisch dat Grondel met de 
AVVN probeert om tuinders meer met elkaar te laten 
samenwerken. Dat het de vereniging ernst is blijkt uit 
de introductie van een nieuw keurmerk dat op termijn 
het bekende ‘Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren’, 
zal vervangen dat al bijna 25 jaar bestaat. Dat populai-
re predicaat is sinds 1998 uitgereikt aan 52 van de 204 
aangesloten tuinparken in Nederland die voldoen aan 
strenge criteria rondom biodiversiteit, mi-
lieu, duurzaamheid en klimaat. Deze 
volkstuinverenigingen mogen het 
Natuurlijk Tuinierenlogo voeren: 
een lieveheersbeestje. In één 
oogopslag is in dit beeldmerk 
te zien hoe ‘groen’ een volkstuin-
complex is: hoe meer stippen 
het lieveheersbeestje heeft, des te 
groener de tuin.

’Samen’ is onderdeel van het nieuwe keurmerk

In 2021 heeft de AVVN het nieuwe ‘Nationaal Keurmerk 
Samen Natuurlijk Tuinieren’ ontworpen, dat nu in de 
testfase zit. Het nieuwe keurmerk blijft de nadruk leggen 
op ‘groene’ criteria zoals biodiversiteit en milieu, maar 
voegt daar een sociaal aspect aan toe: samen. Het zal 
voorlopig naast het huidige keurmerk worden uitgereikt 
en alleen als er gezamenlijk tuinprojecten worden uitge-
voerd of verbinding is gemaakt met de buurt.

Grondel hoopt dat dit initiatief tuinverenigingen zal 
aansporen hun terreinen toegankelijk te maken voor 
de buurt of de stad. Nog te vaak zijn toegangshekken 
gesloten of voelt een buitenstaander zich niet welkom. 
Dat moet veranderen. Volkstuincomplexen zouden een 
soort agrarische stadsparken moeten worden. Sterker 
nog: “Volkstuinverenigingen zouden in de wijk een ‘hub’ 
kunnen zijn, een spilfunctie waar bijvoorbeeld scholen, 
bewoners en tuinliefhebbers samenkomen. Alleen met 
elkaar kunnen we voorkomen dat de samenleving verder 
uit elkaar valt. Daar wil ik me vol voor inzetten.”

Volkstuinverenigingen kunnen een ‘hub’ zijn waar 
scholen, bewoners en tuinliefhebbers samenkomen.   

““
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AVVN voorzitter
Ruud Grondel

Een vereniging van verenigingen

Wie in Nederland een volkstuin heeft is lid van een volkstuinvereniging. 
En zo’n plaatselijke vereniging is meestal lid van de landelijke organisatie: 
het Algemene Verbond van Volkstuinders Nederland (AVVN). 
Die landelijke koepel is op haar beurt weer lid van de Fédération Inter-
nationale des Jardins Familiaux. Die Europese federatie adviseert als 
niet-gouvernementele organisatie (ngo) de invloedrijke Raad van Europa 
en is sinds 2021 ook toezichthouder bij de United Nation Environment 
Assembly (UNEA) van de Verenigde Naties.



Sanne en Zafer zitten in dezelfde werkploeg en knip-
pen vandaag de elzeboompjes in de groenstrook bij 
de ingang van tuinpark Tigeno.

Sanne: “Toen we vanochtend onze werkopdracht kregen, 
wist ik niet zeker wat voor soort boom een ‘elsje’ was. 
Gelukkig liet de ploegleider een foto zien en konden we 
meteen aan de slag. 

Ik vind het altijd heerlijk om samen te werken, verstand 
op nul en lekker de handen uit de mouwen. Iedere keer 
leer ik weer wat nieuws over tuinieren en meestal leer je 
ook nieuwe tuinders kennen. 
Het contact verloopt dan gemakkelijk en zo breid ik mijn 
contacten uit op het park zonder dat het veel moeite 
kost.”

Zafer: “Het samenwerken maakt het tuinieren leuk. En 
nog leuker vind ik de pauze met koffie, dan heb je even 
tijd om anderen beter te leren kennen. Ik ben erg blij 
dat ik drie jaar geleden een tuin heb gehuurd. Het kost 
tijd om je eigen tuin te onderhouden, daarom bleef ik 
voornamelijk in mijn eigen tuin bezig. Doordat ik in een 
groenploeg zit, leer ik nu langzaam maar zeker steeds 
meer tuinders kennen. Dat werkt ontspannend en ik voel 
me verbonden met de vereniging.”

Sanne: ik 
leer iedere

keer iets
nieuws

Zafer: samenwerken 
maakt tuinieren leuk

 

Tuinpark Tigeno
De tuindienst van Sanne & Zafer



Het Huis van de Tijd is een plek 
waar mensen met alzheimer elkaar 
kunnen ontmoeten en gezamenlijk 
activiteiten doen. 

Half augustus kwamen de mensen van 
deze bijzondere plek langs op Amstel-
glorie voor een bezoek aan de imkerij. 

Begeleid door de imkers Katja, Elly, 
Tine, Paul, Renske en Søs hadden 
zij een actieve middag met honing 
slingeren en proeven. Ze kregen uitleg 
over honing en was, over hoe de bijen 
hun werk doen en alles wat daarbij 
komt kijken. Aan het eind van de dag 
vertrokken ze weer met elk een potje 
verse honing als lekkere 
herinnering aan de middag.

Imker Tine geeft uitleg aan de bezoekers 
van het Huis van de Tijd

 

Een moment in de Tijd
Samen met elkaar
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Op maandagochtend is het meestal druk op het 
kantoor van de Bond van Volkstuinders. 
In het weekend borrelen ideeën, vragen of erger-
nissen op, waarna heel wat tuinders direct op 
maandag aankloppen voor advies van de bond. 
Regelmatig horen we de vraag ‘Wat kan de bond 
daaraan doen?’ En vaak moeten we tuinders dan 
teleurstellen, want de bond is geen ‘beroeps-
instantie’ en vaak niet de eerste of juiste plek om 
zaken die spelen op je tuinpark aan te pakken.

We horen je graag! 
Hoe jij een bijdrage kunt leveren 
en kunt meepraten

Tekst: Els de Wit
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De tuinders en besturen van de tuinparken zelf 
hebben wel de bevoegdheid om over deze zaken te 
beslissen. Binnen die bevoegdheid kan een tuin-
parkbestuur een eigen afweging maken welke zaken 
aangepakt worden en hoe dat gedaan wordt. 
Het goede nieuws is dat je als lid ook heel veel kunt 
doen om invloed te hebben op het reilen en zeilen op 
je eigen tuinpark. Hoe dan?  

Kleine moeite: Laat je stem horen

Minstens twee keer per jaar wordt op ieder tuinpark een 
afdelingsvergadering gehouden. Dit is de ledenvergade-
ring waar alle lid-tuinders hun zegje kunnen doen over 
de geagendeerde onderwerpen. Het afdelingsbestuur legt 
verantwoording af over de dingen die ze wel of niet heb-
ben besloten, over hoe het geld is uitgegeven en wat ze 
plan zijn om te gaan doen. Als lid-tuinder kun je vragen 
stellen en zo duidelijk krijgen wat er allemaal gebeurt 
op het tuinpark. De benoeming van nieuwe bestuurs-
leden wordt geagendeerd en je kunt ook daar je stem 
over uitbrengen. 

Beetje meer moeite: Agendapunt indienen voor 
de afdelingsvergadering

Wanneer je als lid-tuinder graag een onderwerp op de 
agenda wil zetten waar de leden over kunnen stemmen, 
dan kun je daarvoor schriftelijk een voorstel bij het afde-
lingsbestuur indienen, voorzien van een korte toelichting 
of uitleg bij het voorstel. In onze regels staat dat je dit 
uiterlijk 6 weken voor de datum van de vergadering moet 
indienen, zodat een voorstel nog mee kan met de agenda. 
Bespreek met het afdelingsbestuur of deze termijn op 
jullie park wellicht minder lang is.

Leg een probleem niet zonder meer neer bij het afdelings-
bestuur, maar probeer zelf alvast na te denken over oplos-
singen of acties. Een voorstel ‘om met een groep tuinders 
het zwerfvuil aan te pakken’ werkt beter dan een oproep 
‘of het bestuur ervoor kan zorgen dat er geen zwerfvuil 
ligt’.

Staat een onderwerp al op de agenda maar wil je dit 
aanpassen? Dien dan een zogenaamd amendement (wij-
zigingsvoorstel) in. Schrijf voor een ledenvoorstel of een 
amendement een duidelijke en eenduidige tekst waarop 
de leden ‘eens’, ‘oneens’ of ‘blanco’ kunnen antwoorden. 

Bedenk daarbij dat niet alles geschikt is om voor te 
leggen aan de afdelingsvergadering. Onderwerpen die 
gaan over individuele gevallen horen niet thuis op een 
afdelingsvergadering. Een voorstel hoeft ook niet gede-
tailleerd te zijn: de leden stemmen over wat er in grotere 
lijnen moet gebeuren maar niet over hoe dat dan precies 

uitgevoerd gaat worden. Daar zijn het bestuur, de com-
missies en werkgroepen voor, die de ruimte hebben om 
daar verder mee aan de slag te gaan. 

Goed bezig: Stel je verkiesbaar als bestuurslid

Wil je ook graag meedenken en beslissen over hoe din-
gen worden aangepakt, stel je dan verkiesbaar voor het 
afdelingsbestuur (of bondsbestuur). Het bestuur zorgt 
niet alleen voor een goede, financieel gezonde, uitvoe-
ring van beslissingen maar maakt ook de plannen voor 
de toekomst en legt deze voor als bestuursvoorstel in de 
afdelings-of bondsvergadering. 

Aan de slag: Meld je aan bij een commissie

Commissies, nog meer dan het bestuur, zorgen ervoor 
dat allerlei beslissingen ook daadwerkelijk uitgevoerd 
worden. In de commissies zit vaak heel veel waardevolle 
praktische kennis en een mentaliteit van niet-lullen-
maar-poetsen. Als geen ander weten commissies waar en 
hoe dingen praktisch verbeterd kunnen worden. 

Het kan ook goed zijn om nieuwe ideeën op te halen bij 
een ander tuinpark of bij nieuwe tuinders van je eigen 
park. Bespreek verbeterpunten binnen de commissie, stel 
de werkwijze bij of leg het voor aan het afdelingsbestuur.

Neem het voortouw: Initiatief nemen voor een leden-
vergadering

Het afdelingsbestuur organiseert doorgaans de ledenver-
gaderingen. Het komt niet vaak voor, maar leden kunnen 
zelf ook het initiatief nemen daarvoor. Dat kan wanneer 
een onderwerp zo belangrijk is dat het niet kan wachten, 
of wanneer een bestuur verzuimt om de reguliere leden-
vergaderingen te organiseren. 

Ook interessant: Stel je verkiesbaar als bonds-
afgevaardigde op jullie afdelingsvergadering

Ieder tuinpark kan drie mensen afvaardigen naar alge-
mene ledenvergadering van de Bond van Volkstuinders. 
Minstens één van de afgevaardigden is lid-tuinder (en 
dus geen bestuurslid). Bondsafgevaardigden worden voor 
drie jaar benoemd. Ze hebben ‘vrij mandaat’ om op de 
bondsvergadering te stemmen zoals hen op dat moment 
goeddunkt, tenzij van tevoren nadrukkelijk de leden van 
hun tuinpark hebben aangegeven wat het standpunt 
moet zijn. 

Wil je meer weten over hoe je kunt meepraten en mee-
beslissen? Vraag het aan het afdelingsbestuur van jouw 
tuinpark of mail naar de Bond van Volkstuinders: 
info@bondvanvolkstuinders.nl

15Vroegop nr. 123 - najaar 2022



Erica heeft nu drie jaar een tuin op 
Tigeno. Zij is samen met twee andere 
tuinders initiatiefnemer van een 
medicinaal voedselbos op het park. 
Erica vertelt over de weg die zij 
bewandelden om van idee naar 
werkelijkheid te komen.

“Ik ontmoette een andere tuinder die 
ervaring heeft met eetbare gewassen 
en zo is bij ons het idee ontstaan om 
een voedselbos in te richten”, vertelt 
Erica. “Voor Tigeno zou dit een van de 
eerste projecten zijn waar biodiversi-
teit centraal staat. Na een oriënterend 
gesprek met het bestuur, kregen we 
vrij snel een brede bosrand toege-
wezen waar groenstroken liggen die 
als verplichte taak worden onder-
houden door tuinders. Ons deel wordt 
door zes tuinders onderhouden. 
Om draagvlak te krijgen hielden we 
een presentatie voor het bestuur en 
de tuinders, waarin we een ontwerp 
en een meerjarenplan voorlegden. 
We wilden ons initiatief goed afstem-
men met de tuinders, want hun inzet 
is heel belangrijk voor het slagen van 
het project. De presentatie werd goed 
ontvangen én wekte veel nieuws-
gierigheid op.”

Van voedselbos naar een 
lekkere muesli

Die nieuwsgierigheid is terecht. Want 
een voedselbos dat kennen de meeste 
tuinders wel, maar een medicinaal 
voedselbos? Erica legt het uit en het is 
te merken dat dat niet de eerste keer 
is. Geroutineerd en enthousiast steekt 
ze van wal: “Een voedselbos is een 
ecosysteem met bomen, struiken en 
planten die eetbare producten voort-
brengen. Deze bomen, struiken en 
planten zijn op elkaar afgestemd. Er 
worden geen aanvullende bemesting 

Tigeno ligt in de Tuinen van West en bestaat dit 
jaar 75 jaar. Het tuinpark is in al die jaren trouw 
gebleven aan de traditionele manier van tuinieren: 
alle taluds achter de tuinhuizen zijn kort gemaaid 
en de lange stroken die het tuinpark omringen zijn 
ingedeeld met bomen, struiken en gras. Het ziet 
er verzorgd en strak uit. Maar dat betekent niet 
dat de tijd stil staat. Meer en meer tuinders krijgen 
belangstelling in natuurlijk tuinieren en de ideeën 
daarover buitelen over elkaar heen. Hoe zorg je als 
tuinpark dat er ruimte is voor deze nieuwe ideeën? 
Maar ook dat nieuwe projecten niet beperkt blijven 
tot een kleine groep tuinders?

Van tekentafel naar 
groene werkelijkheid 
Tuinders Erica en Robin over het 
medicinaal voedselbos op tuinpark 
Tigeno

Tekst en foto’s: Deniz Keklik

Overleg tussen Robin en Erica

De plannen voor een medicinaal voedselbos
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en bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
De biodiversiteit is dan ook hoog en 
de productiviteit is groot. Het medi-
cinale aspect is dat we de kruiden en 
planten in groepen hebben verdeeld in 
gezondheidsthema’s. Zoals salie, hoef-
blad, longkruid voor de luchtwegen. 
Alfalfa, rode en gele zonnehoed, 
knoflook en duindoorn voor het 
afweersysteem. Gojibes, appelbes 
en cranberry voor een gezonde en 
lekkere muesli in de ochtend.”

Na de presentatie kwamen de prak-
tische vragen. Hoeveel tijd kosten 
aanleg en onderhoud? Wat betekent 
dit voor de maandelijkse groenstrook-
controle? Mag je van groenstrook 
veranderen als dit werk je niets lijkt? 
Wanneer kun je oogsten? En ook de 
verbazing: ‘Wow, wat er nu geplant 
en gezaaid wordt, zou ik voorheen als 
onkruid hebben weggetrokken.”

De taluds op tuinpark Tigeno
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Tuinders delen hun expertise met elkaar

Afgelopen februari kwam er groen licht en kon het echte 
werk beginnen. Het overgrote deel van de toegewezen 
groenstrook bestond uit sneeuwbes en siergraspollen. 
Dat is er allemaal uitgehaald, waarna het planten kon 
beginnen. Met de start van het werk kwam ook de toeloop 
en spontane hulp van tuinders. Tuinder Robin heeft een 
tuin met uitzicht op het voedselbos: “Ik geniet enorm van 
dit prachtige initiatief. Je ontmoet tuinders die je anders 
niet zou spreken, je leert van elkaar en hebt een gezamen-
lijk doel waar je aan werkt, daar word ik heel blij van.”

De medewerking van het bestuur en de inzet van een 
team van tuinders is hard nodig om de aanleg, de inkoop 
van zaden en planten, en de beplanting en onderhoud 
van het voedselbos te realiseren. Erica: “Door samen te 
werken wordt het verenigingsgevoel bijna als vanzelf 
versterkt. Je leert elkaar beter kennen. De tuinders delen 
hun eigen expertise met elkaar. Met workshops trek je 
weer andere belangstellenden en, ook niet onbelangrijk, 
je draagt bij aan biodiversiteit.” 

Erica merkt wel dat de aandacht over het seizoen heen 
wat is afgezwakt. “De nieuwigheid van het medicinale 
voedselbos is er blijkbaar af. Het is ook net te veel werk 
voor de zes tuinders van de groenstrook. Zo is het idee 
ontstaan om stroken samen te voegen tot één grote 
strook en deze te laten onderhouden door een team 
enthousiaste tuinders. Er blijven genoeg uitdagingen 
over: hoe bereiken we nog meer mensen die af en toe 
willen meehelpen? Hoe plannen we het onderhoud? 
Maar de nieuwsgierigheid is gewekt en we hopen dat 
er meer projecten volgen.”

TIPS VOOR HET SLAGEN VAN EEN GROENPROJECT:

•  Een succesvolle samenwerking begint bij een mooi groen idee.
•  Bespreek het met het bestuur, de commissie groen en met andere tuinder.
•  Maak een duidelijk plan (inclusief onderhoud, planning, etc) en stuur het   
 naar het bestuur/groencommissie.
•  Bestuur: informeer tuinders over nieuw binnengekomen ideeën.
•  Houd tuinders op de hoogte van beslissingen en van de lopende    
 projecten, het voortraject en de voortgang.
•  Vraag regelmatig om een hulp van de tuinders.

We oogstten ook verbazing, met reacties 
als: wat er nu geplant wordt, zou ik als 
onkruid hebben weggetrokken.

“
“Initiatiefneemster 

Erica
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GEZOCHT:
Redactieleden en schrijvers
voor het Vroegop magazine

en nieuwsbrief

Voor het Vroegop magazine en de Vroegop nieuwsbrief 
zijn we op zoek naar tuinders e.a. die zin hebben om mee 
te denken met en mee te schrijven aan het Vroegop 
magazine en nieuwsbrief.

Vroegop magazine wordt 2x per jaar verstuurd aan alle 
tuinders en aspirant-leden van de Bond van Volkstuinders. 
De Vroegop nieuwsbrief wordt 2 tot 4 keer paar jaar 
verstuurd. 

Vind je het leuk om deel uit te maken van de 
vrijwillige redactie en zo vorm te geven aan de 
inhoud van magazine en nieuwsbrief of wil je 
je af en toe inzetten door het schrijven van een 
artikel? Meld je dan aan via 
vroegop@bondvanvolkstuinders.nl of bel voor 
meer informatie Els de Wit 020-613 2893.
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Paul Tolsma, tuinder op De Bongerd, werd dit voorjaar op de leden-
vergadering van zijn tuinpark verrast door de aankondiging dat hij was 
voorgedragen als erelid van de Bond van Volkstuinders. Inmiddels is het 
erelidmaatschap binnen. De huldiging, het speldje, de bloemen en de vele 
felicitaties heeft hij rustig over zich heen laten komen. 
Tijd voor een interview.

In gesprek met Erelid Paul Tolsma: 
meer dan 40 jaar actief!

Wat is er nodig en wat kan ik doen?

Tekst: Els de Wit

Erelid Paul Tolsma
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Of hij er blij mee is? Paul schuift een beetje ongemakkelijk 
heen en weer en formuleert zijn antwoord voorzichtig: 
“Het is fijn om te weten dat er waardering is voor al het 
werk dat je doet voor de tuin en de bond. Maar eigenlijk 
ben ik niet iemand voor de poespas van speldjes en 
toespraken. Daarbij komt: ik ben nu erelid geworden, 
maar eigenlijk moet dat gedeeld worden met alle andere 
mensen waar ik al die jaren mee heb samengewerkt.”

Verhuizen van De Bongerd was een flinke klus

Toch is het niet helemaal onterecht dat juist Paul tot 
erelid is benoemd. Hij is meer dan 40 jaar actief geweest, 
binnen de bond en als bestuurder van tuinpark De 
Bongerd. Met name de verhuizing van het tuinpark naar 
Amsterdam Noord in het jaar 2000 is een ongelooflijke 
klus geweest. Paul heeft, mede dankzij zijn technische 
achtergrond en praktische insteek, aan de tekentafel van 
het nieuwe park gezeten. “Tussen het moment dat we te 
horen kregen dat je tuinpark moet wijken en het moment 
van de daadwerkelijke verhuizing zit heel veel tijd. Reken 
maar gauw op 10 tot 15 jaar. Dat vergt bergen energie 
van iedereen: van tuinders die betrokken moeten blijven 
bij het park, van het bestuur dat steeds scherp voor ogen 
moet hebben waar de valkuilen en kansen liggen. Toen we 
eenmaal zicht hadden op een nieuwe plek, werd het weer 
leuk. We hebben veel kunnen realiseren; riolering, elektra, 
aanplant bomen en wateroevers, en we konden ideeën 
kwijt over ecologisch verantwoord tuinieren.”

Voor de vereniging én voor jezelf

Paul grinnikt een beetje als hij hoort van het thema van 
deze Vroegop ‘De kunst van samen met elkaar’. “Ik vind 
het niet echt een kunst. Als je lid ben van een vereniging 
dan zet je je gewoon in. Dat doe je voor de vereniging 
én voor jezelf. Anders moet je geen lid worden van die 
vereniging”. Hij erkent dat niet iedereen er zo in staat. 
“Ik heb zelf tijden gehad dat ik 20 tot 30 uur per week 
bezig was met het tuinpark. Dat wordt natuurlijk niet 

van iedereen verwacht. Maar als een volkstuinvereniging 
te veel gaat lijken op een camping met gasten die alleen 
in het weekend komen, en weinig tuinieren of dingen 
voor de vereniging doen, dan zet je de volkstuinen op het 
spel. Voor mij hoort bij het volkstuinleven dat je het park 
samen onderhoudt, dat er getuinierd wordt, dat je niet 
eerst vraagt hoeveel werkuren ergens voor staan, maar 
vraagt ‘wat is er nodig en wat kan ik doen?’

Tuinen moeten betaalbaar blijven voor mensen met 
een kleine beurs

Terug naar het erelidmaatschap. Paul valt even stil bij de 
vraag of hij zich realiseert dat zijn erelidmaatschap ook 
inhoudt dat hij op de bondsvergadering altijd het woord 
mag nemen en de vergadering mag adviseren. Paul: “Nee, 
dat wist ik niet. Daar ga ik eens even goed over naden-
ken…” Eerst dan maar een foto. Paul loopt zijn tuin in, 
richting kweekkas die volhangt met volle bossen blauwe 
druiven. “Hier proef maar, ze zijn groot en zoet dit jaar.” 
Als hij even later weer gaat zitten, heeft hij zijn advies aan 
de bondsvergadering klaar. “Drie dingen. Ten eerste: De 
gemeente heeft in het verleden beloofd dat voor iedere 
volkstuin die verdwijnt een nieuwe volkstuin terugkomt. 
Grond-voor-grond. Aan die belofte moet de gemeente 
herinnerd en gehouden worden. Ten tweede: zorg dat 
de volkstuinen betaalbaar blijven voor mensen met een 
kleine beurs.” Het laatste advies is meer een oproep aan 
alle tuinders: “Het lukt alleen met de saamhorige inzet 
van alle tuinders.”

We lopen naar de uitgang. Paul wijst her en der wat aan: 
bruggen die vernieuwd moeten worden, een duiker die 
onder het terras van het clubgebouw in de vijver uitkomt, 
een oversteek die nooit is gerealiseerd. Op de parkeer-
plaats van De Bongerd nemen we afscheid. Ik fiets weg 
en kijk nog even om. Paul staat inmiddels samen met een 
andere tuinder omhoog te wijzen. Er zal wel iets gesnoeid 
moeten worden. 

Tuinpark De Bongerd 
De Bongerd kent een bewogen geschiedenis van bijna 100 
jaar en is nu ruim 20 jaar gevestigd op de huidige locatie, 
vlakbij de Ring Noord (afslag 117). Het park telt 137 verblijfs-
tuinen en 48 moestuinen, die voor de tuinders het hele jaar 
toegankelijk zijn.

Je inzetten: dat doe je voor de vereniging én voor jezelf.

“ “
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De naam zegt niet alles
Om te beginnen de naam. Bond van Volkstuinders wordt 
vaak gelezen als Bond van Volkstuinen. Dat zet de lezer 
dan direct op het verkeerde been, want niet de volkstuin-
parken zijn lid van de bond, maar de tuinders zelf. Jouw 
volkstuinpark is een afdeling van de bond en dus geen 
zelfstandige vereniging. De naam wekt ook de indruk 
dat het om een landelijke club gaat in plaats van om een  
vereniging voor Amsterdam en directe omgeving. De 
bondsmedewerkers hebben dan ook regelmatig tuinders 
of tuinparken van Groningen tot Middelburg aan de lijn 
die ‘een vraag aan de bond willen stellen’. 

Afspraken: wat hoort waar?
De Bond van Volkstuinders heeft ongeveer 6.000 lid-
tuinders die allen horen bij een van de 29 tuinparken (de 
afdelingen). Er zijn afspraken gemaakt over wat centraal 
door het bondskantoor wordt geregeld en wat door de 
tuinparken zelf. Je ontvangt bijvoorbeeld als lid-tuinder 
de jaarlijkse factuur voor de contributie vanuit het 
bondskantoor, maar je hebt bij praktische zaken meestal 
te maken met het bestuur en de commissies van je eigen 
tuinpark.

Getrapt overleg
Zoals iedere vereniging heeft de Bond van Volkstuinders 
een wettelijke verplichting om een Algemene Vergadering 
te houden, bij ons de Bondsvergadering genoemd. 
Lid-tuinders kunnen hier indirect, oftewel ‘getrapt’, hun 
stem uitbrengen. Maximaal drie tuinders per tuinpark 
nemen namens hun achterban deel aan de Bondsvergade-
ring. Deze drie tuinders zijn op de ledenvergadering van 
het tuinpark gekozen voor een periode van drie jaar. 
Op deze afgevaardigden rust een flinke verantwoorde-
lijkheid: zij moeten zich goed voorbereiden, alle stukken 
lezen en uiteindelijk hun stem uitbrengen over de 
uiteenlopende agendapunten. Als afgevaardigden hebben 
ze ‘vrij mandaat’, maar uiteraard willen ze meestal vooraf-

gaand aan de vergadering weten wat de andere tuinders van 
een onderwerp vinden. En die andere tuinders willen de 
verkozen tuinders natuurlijk op hun beurt meegeven hoe 
ze als afgevaardigden moeten stemmen. 
Er zit een uitdaging in het goed op elkaar afstemmen van 
de ledenvergaderingen van de tuinparken en de bonds-
vergadering, zodat de afgevaardigden tijd hebben om hun 
achterban te raadplegen en zij met voldoende input naar 
de bondsvergadering kunnen. 

Ver-van-mijn-tuin show?
Dit alles klinkt misschien als een ver-van-mijn-tuin-show, 
maar dat is minder het geval dan je zou denken. 
De bondsvergadering neemt besluiten die voor ieder 
tuinpark en voor iedere tuinder gelden. 
• Wil je je tuinhuis verbouwen of een schutting neerzet 
 ten? Dan moet je voldoen aan de bouwvoorschriften  
 waar de bondsvergadering een goedkeurende klap op  
 heeft gegeven. 
• Heb je overlast van een van je mede-tuinders? Dan kun  
 je met het door de bondsvergadering vastgestelde tuin 
 reglement in de hand proberen een einde te maken aan  
 die overlast. 
• De bepaling van de waarde van je tuinhuis en beplan 
 ting wanneer je de tuin opzegt? Dit wordt berekend aan  
 de hand van de bedragen die door de bondsvergadering
 worden vastgesteld. 
• En nog dichter bij je tuinhuis is het feit dat het   
 vaak de besturen en commissies van de tuinparken  
 zijn die zorgen voor de juiste uitvoering van die   
 voorschriften, en niet het bondsbestuur of 
 bondskantoor. Wil je dus dat de stem van alle tuinders  
 van jouw park doorklinkt in de bondsvergadering? 
 Zorg dan voor een goede, stevige bondsafvaardiging.

Wil je een bondsvergadering als toehoorder bijwonen 
en/of alle stukken ontvangen? Meld je dan aan via 
info@bondvanvolkstuinders.nl. 

De organisatie van onze vereniging is niet direct voor iedereen begrijpelijk. 
Zeker niet voor nieuwe tuinders en aspirantleden. We proberen in dit artikel 
wat helderheid te scheppen.

Van de bomen en het bos
Hoe zit onze vereniging in elkaar?  

Tekst: Els de Wit
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De waterprofessor

Piet zit in de Werk- en Beplantings-
commissie (WBC) van de Groote 
Braak. Hij komt al lang op het park, 
maar niet als tuinder. Twaalf jaar gele-
den zegde hij zijn tuin op en sindsdien 
werkt hij als vrijwilliger op het park. 

Hij controleert jaarlijks de 409 wa-
termeters van het tuinpark. En als er 
problemen zijn met de duikers staat 
Piet in de modder om het op te lossen. 
Hij wordt terecht ‘de waterprofessor’ 
genoemd.

Piet komt voor de gezelligheid op het 
park en als daar nog friet en een fri-
kandel bij horen, dan is het helemaal 
dik in orde. Bedankt Piet voor al het 
werk dat je al die jaren al doet!

Dubbele dosis plezier

Annie en Cocke zetten zich met 
plezier in voor de tuinwinkel van De 
Groote Braak als de vaste beheerders 
een keertje niet kunnen. Ze maken het 
graag gezellig met een praatje en een 
lach.

 

De Groote Braak:
De waterprofessor en een dubbele dosis plezier

Piet de waterprofessor

Annie en Cocke van de tuinwinkel
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IN MEMORIAM
Joop van der Flier

Onlangs kregen we het verdrietige bericht dat Joop van der Flier, 
sinds vele jaren lid van de Financiële Commissie van de Bond van 
Volkstuinders, op 23 september is overleden. Joop was tuinder bij 
 De Groote Braak en fanatiek reiziger. Zijn laatste reis, zo schreef 
de familie op zijn overlijdens-bericht, eindigde in Istanbul. 

Joop zal ontzettend gemist worden. Niet alleen verliezen we 
iemand met grote deskundigheid op financieel gebied, maar nog 
meer verliezen we een man die de kunst verstond om van het 
leven te genieten. Op De Groote Braak kwam hij standaard iedere 
zaterdag de wereld doornemen met zijn tuinvrienden. 

Niet zelden onder het genot van een goede whisky en met een 
stroom aan mooie verhalen. Hij was een tuinder die zijn mening 
klaar had, maar bracht deze zo dat het je blik verruimde en dat je 
anders over dingen kon gaan denken.

Joop ontving in 2017 het erelidmaatschap van de Bond. 
Hij is 78 jaar geworden.



Het is een zomerse zaterdagochtend. Voor de winkel van tuinpark De Molen staan 
wat tuinders gemoedelijk te praten. Het belooft een heel warme dag te worden, 
op de toonbank is alvast een grote kan koud water voor de klanten klaargezet. 
Want zoals elke zaterdag zal er ook nu wel een grote aanloop zijn.

Samen met elkaar
Jong en oud bij Tuinwinkel de Molen 

Tekst: Danielle Oosterwal     Foto: Daan Goppel

Met 150 tuinen behoort tuinpark 
De Molen niet tot de grootste volks-
tuincomplexen. Toch kent lang niet 
iedereen elkaar hier persoonlijk. Er 
zijn de gebruikelijke momenten en 
plekken waar tuinders elkaar ontmoe-
ten, zoals de kantine, de tuindiensten 
of de zomeractiviteiten. Maar dé plek 
waar je werkelijk iedereen tegenkomt, 
is de tuinwinkel. Van jong tot oud, 
van ‘bewoners’ die al decennialang 
een volkstuin bezitten tot de jongere 
generatie die in het weekend naar 
de tuin komen om te ontspannen. Ze 
hebben allemaal wel eens iets nodig 
uit de winkel, een gasfles, wat zakken 
tuinaarde, tonkin-stokken of mis-
schien wel een kruiwagenwiel. 

De winkeldiensten van De Molen 
worden gedraaid door zes tuinders 
in teams van twee, waarbij de één 
verantwoordelijk is voor de kassa en 
de ander de goederenuitgifte voor zijn 
rekening neemt. Net als de klanten 
zijn ook de vrijwilligers divers van 
leeftijd en achtergrond, waarmee het 
team een mooie afspiegeling is van 
het park. 

Vandaag staat Patrizia achter de 
kassa: “Dit is mijn tweede seizoen. 
Het leuke vind ik dat je niet alleen 

tuinspullen verkoopt, maar ook veel 
tuinders spreekt. Je maakt een praat-
je, luistert naar elkaar. Dus het is ook 
gewoon gezellig.”

Ondertussen is Rinus druk in de weer 
met pallets in het ‘uitgiftehok’. Vanwe-
ge zijn leeftijd hoeft geen tuindiensten 
meer te doen en dat geldt ook voor 
mede-teamlid Coen. Ze werken nog 
graag mee in de winkel. Coen lacht: 
“Ik kom al 35 jaar bij De Molen maar 
sinds ik dit jaar in de winkel help, 

vragen sommige tuinders aan me of ik 
nieuw ben op het park.”

Veel Amsterdamse tuinparken hebben 
een tuinwinkel. Behalve een verkoop-
punt om voordelig tuinspullen in te 
kopen, is het vaak ook een ontmoe-
tingspunt, waar je terecht kunt voor 
een praatje of het uitwisselen van 
tuintips. Een onmisbare plek voor het 
verenigingsleven.

V.l.n.r.: Coen, Brian, Patrizia, Danielle, Rinus
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Tekst en foto: Bert Kuit

Ik ontmoette Jonas in de tuin van Kinderdagverblijf 
De Regenboog. Hier kunnen stadskinderen genieten in 
het groen. Ze spelen met modder, leren zaaien of doen 
verstoppertje tussen de struiken. In deze tuin maak ik 
stekjes met ouders en kinderen, we zaaien en oogsten 
groenten, en we plukken lekker geurende kruiden. Jonas 
hielp mij met het maken van een nieuwe borderrand 
voor het kabouter bos. In zijn jeugd woonde hij tussen de 
bollenvelden en thuis hadden ze een sier- en moestuin 
waar aardappelen, uien en aardbeien werden geteeld, zo 
vertelde hij. 

Jonas kent de voldoening die het geeft om groenten uit je 
eigen tuin te oogsten, die zijn het lekkerst. Als zijn vrouw 
Shari aan groen of tuinieren denkt dan heeft zij bloeiende 
bloemenweides in gedachten. Jonas en Shari zien hun 
volkstuin al voor zich: veel kleur en een grote moestuin! 
Jonas heeft een loodgietersopleiding en werkt en bouwt 
graag met zijn handen. Hij ziet zich wel deel uitmaken 
van een community op een tuinpark. Ook Shari houdt van 
samenwerken. 

Deze aspirantleden zijn dus al klaar voor het verenigings-
leven, waarmee we onze tuinparken laten bloeien. 
Aspirantleden zijn natuurlijk nu al welkom om mee te 
helpen in het groen. Op vele tuinparken kun je terecht om 
mee te werken aan een project of om een gemeenschap-
pelijke tuin te onderhouden. Ook zijn er parken met 
moestuinen speciaal voor aspirantleden. Neem een kijkje 
bij het tuinpark van jouw keuze om te zien waarbij je kunt 
helpen en om direct te ervaren wat er zoal bij komt kijken 
om een volkstuin te hebben.

Shari, Jonas, Ulma & Iggy: “We willen zo graag een volkstuin.”

Shari en Jonas wonen en werken beiden in Amsterdam als yoga-trainers. Met hun 
twee jonge kinderen Uma en Iggy wonen ze in de Spaardammerbuurt op 3 hoog. 
Het liefst blijven ze in de stad wonen en werken, maar dan wel graag met wat 
extra groen om te tuinieren. Ze verlangen dan ook enorm naar een volkstuin.

Aspirant tuinders Shari, Jonas, Uma & Iggy 
Op de wachtlijst
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Ontvangen van alle stukken

De agenda en alle agendastukken worden uiterlijk 
3 weken voorafgaande aan de bondsvergadering 
opgestuurd aan de afdelingsbesturen en 
bondsafgevaardigden. Lid-tuinders kunnen deze 
stukken opvragen via info@bondvanvolkstuinders.nl of 
bij hun eigen afdelingsbestuur. 
Daarnaast worden alle stukken, zodra deze al eerder 
klaar zijn, geplaatst op https://www.
bondvanvolkstuinders.nl/bondsvergaderingen/ 

Afvaardiging naar de bondsvergadering

Iedere afdeling (tuinpark) van de bond van volkstuinders 
kan drie leden afvaardigen om mee te discussiëren en te 
stemmen tijdens de bondsvergadering.  Minstens een 
van de drie afgevaardigden is een lid-tuinder en geen 
afdelingsbestuurder. De bondsafgevaardigden worden 
voor drie jaar gekozen door de ledenvergadering van hun 
tuinpark.

Vragen over agendaonderwerpen?

Om te zorgen dat alle agendapunten de aandacht krijgen 
die ze verdienen, verzoeken we de bondsafgevaardigden 
om eventuele vragen en tekstuele opmerkingen op de 
agendastukken uiterlijk 4 december te mailen aan 
beleid@bondvanvolkstuinders.nl. Op de 
bondsvergadering zelf kan dan de tijd die we hebben, 
besteed worden aan uitwisseling van argumenten, 
inhoudelijke discussie en besluitvorming.

Heb je als lid-tuinder vragen over de agenda, breng deze 
dan naar voren in de ledenvergadering van je eigen 
tuinpark. 

Bijwonen als toehoorder

Ben je geen bondsafgevaardigde maar wil je als lid-
tuinder wel de bondsvergadering bijwonen als 
toehoorder? Meld je dan uiterlijk 6 december aan via 
info@bondvanvolkstuinders.nl. 

Locatie

Tuinpark De Groote Braak, clubgebouw
Daveren 25
1046 AP Amsterdam

Fiets, openbaar vervoer, auto

•  De Groote Braak is het meest westelijke tuinpark van 
de bond van volkstuinders. Het is voor veel mensen 
daarom wellicht een stukje fietsen maar het is wel een 
prachtige route komende uit de richting van het 
centrum (Brettenpad).
•  Vanaf NS-station Sloterdijk de bus pakken naar 
IJmuiden (lijn 382 op perron A), na ongeveer 20 minuten 
uitstappen Halte Dortmuiden, 15 minuten (950 meter) 
naar het zuiden lopen via ‘Dortmuiden’, onder A5 door, 
bij rotonde rechtdoor ‘Tijnmuiden’, einde rechtsaf 
‘Watervoort’ en gelijk weer links ‘Daveren’.
•  Kom je met de auto? De Groote Braak heeft een groot 
parkeerterrein met gratis parkeren.  

BONDSVERGADERING
      

Zaterdag 10 december 2022
Inloop 12:30 uur, aanvang 13:00 uur
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0. Opening, mededelingen

1. Vaststelling verslag van de vorige bondsvergadering (11 juni 2022)

2. Vaststelling Geconsolideerde jaarrekening 2021 Bond van Volkstuinders

3. Activiteiten en begroting 2023

4.1  Activiteiten 2023
 •  Ledeninzet
 •  Overheveling taken bondsbestuur naar medewerkers bondskantoor  
      en de uitbreiding van fte 
 •  Werkgroep Statuten en reglementen
 •  Programma 2023 trainingen, workshops

4.2 Begroting 2023

4.2.1 Vaststelling rentepercentage 2023

4.2.2 Vaststelling begroting 2023 en de daarbij behorende vaststelling    
 jaarcontributie leden en aspirant-leden 2023

5. Vaststelling waardebepalingen 2023
 •  Waardebepaling bouwsels 
 •  Waardebepaling tuin en beplanting

6.	 Voorstel	bondsbestuur	-	Voorrangsregeling	bij	opheffing	tuinen

7. Stand van zaken nieuwe (huur)afspraken met Gemeente Amsterdam

8. Voorstel afdelingsvergadering tuinpark Dijkzicht - Woonplaatsbeginsel   
 en voorkeursrecht kinderen

9. Benoemingen en voordrachten bestuur, commissies

10. Rondvraag en sluiting

AGENDA BONDSVERGADERING
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Ontvangen van alle stukken

De agenda en alle agendastukken worden uiterlijk 
3 weken voorafgaande aan de bondsvergadering 
opgestuurd aan de afdelingsbesturen en 
bondsafgevaardigden. Lid-tuinders kunnen deze 
stukken opvragen via info@bondvanvolkstuinders.nl of 
bij hun eigen afdelingsbestuur. 
Daarnaast worden alle stukken, zodra deze al eerder 
klaar zijn, geplaatst op https://www.
bondvanvolkstuinders.nl/bondsvergaderingen/ 

Afvaardiging naar de bondsvergadering

Iedere afdeling (tuinpark) van de bond van volkstuinders 
kan drie leden afvaardigen om mee te discussiëren en te 
stemmen tijdens de bondsvergadering.  Minstens een 
van de drie afgevaardigden is een lid-tuinder en geen 
afdelingsbestuurder. De bondsafgevaardigden worden 
voor drie jaar gekozen door de ledenvergadering van 
hun tuinpark.

Vragen over agendaonderwerpen?

Om te zorgen dat alle agendapunten de aandacht krijgen 
die ze verdienen, verzoeken we de bondsafgevaardigden 
om eventuele vragen en tekstuele opmerkingen op de 
agendastukken uiterlijk 4 december te mailen aan 
beleid@bondvanvolkstuinders.nl. Op de 
bondsvergadering zelf kan dan de tijd die we hebben, 
besteed worden aan uitwisseling van argumenten, 
inhoudelijke discussie en besluitvorming.
Heb je als lid-tuinder vragen over de agenda, breng deze 
dan naar voren in de ledenvergadering van je eigen 
tuinpark. 

Bijwonen als toehoorder

Ben je geen bondsafgevaardigde maar wil je als lid-
tuinder wel de bondsvergadering bijwonen als 
toehoorder? Meld je dan uiterlijk 6 december aan via 
info@bondvanvolkstuinders.nl. 

Locatie

Tuinpark De Groote Braak, clubgebouw
Daveren 25
1046 AP Amsterdam

Fiets, openbaar vervoer, auto

•  De Groote Braak is het meest westelijke tuinpark van 
de bond van volkstuinders. Het is voor veel mensen 
daarom wellicht een stukje fietsen maar het is wel een 
prachtige route komende uit de richting van het 
centrum (Brettenpad).
•  Vanaf NS-station Sloterdijk de bus pakken naar 
IJmuiden (lijn 382 op perron A), na ongeveer 20 minuten 
uitstappen Halte Dortmuiden, 15 minuten (950 meter) 
naar het zuiden lopen via ‘Dortmuiden’, onder A5 door, 
bij rotonde rechtdoor ‘Tijnmuiden’, einde rechtsaf 
‘Watervoort’ en gelijk weer links ‘Daveren’.
•  Kom je met de auto? De Groote Braak heeft een groot 
parkeerterrein met gratis parkeren.  

KORTE TOELICHTING OP DE AGENDA

Omdat alle stukken later worden toegestuurd, hierbij 
een korte toelichting per agendapunt..

Ad.2 Verslag vorige bondsvergadering

Het betreft het verslag van de bondsvergadering 11 juni 
2022. De besluitenlijst van deze vergadering is 
opgenomen in deze Vroegop. 

Ad. 3 Geconsolideerde jaarrekening 2021

De (deel)jaarrekeningen van alle tuinparken en het 
bondskantoor over het voorafgaande jaar (2021) worden 
besproken en vastgesteld in het voorjaar. Omdat de Bond 
van Volkstuinders met alle afdelingen (tuinparken) één 
rechtspersoon vormt, is het verplicht om vervolgens één 
geconsolideerde (= samengevoegde) jaarrekening op te 
stellen en deze te laten vaststellen door de 
bondsvergadering. 

Ad. 4 Activiteiten en begroting 2023

4.1 Activiteiten 2023
De lopende doorgaande werkzaamheden 
(ledenadministratie, financiële administratie, vraagbaak 
voor afdelingsbestuurders, lid-tuinders en aspiranten, 
praktische zaken zoals afhandeling schades, aanvragen 
kapvergunningen e.d.) zijn en blijven een belangrijk deel 
van de activiteiten. Daarnaast hebben we een aantal 
(nieuwe) activiteiten en beleidsvoornemens o.a.
•  Iedere vereniging, ook de onze, staat of valt bij de inzet 
van de leden. Die inzet hoort bij het lidmaatschap, net 
zoals het betalen van de jaarcontributie. In die zin is het 
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geen ‘vrijwilligerswerk’ – je kunt als lid-tuinder immers 
niet kiezen of je het wel of niet wilt doen. Waar ieder 
lid-tuinder het echter vanzelfsprekend vindt dat hij of zij 
contributie betaalt, is dit minder vanzelfsprekend als het 
gaat om inzet in uren en betrokkenheid. Op de 
bondsvergadering zal daarom het voorstel Ledeninzet 
worden besproken.
•  Een bondsbestuur dat minder werkbestuur is. 
Dat het bondsbestuur veel werk is, wisten we natuurlijk. 
We zijn in de afgelopen periode echter tot de conclusie 
gekomen dat het, hoe het nu is ingericht, te veel werk is 
voor een vrijwillig bestuur. Om ook om in de toekomst 
goede bestuursleden te kunnen enthousiasmeren voor 
het bondsbestuur, is het nodig om de beweging te maken 
naar minder werkbestuur en meer toezicht-houdend. 
Dat betekent dat er meer werkzaamheden die nu door 
het bondsbestuur worden gedaan bij de betaalde 
medewerkers van het bondskantoor komen te liggen en 
dat hier een uitbreiding van personeel voor nodig is. 
•  Wijziging van Statuten en reglementen. Dit voornemen 
bestaat al langer en is ook al eerder besproken in de 
bondsvergadering. Er kan echter, binnen de huidige 
bezetting van het bondskantoor, onvoldoende opvolging 
aan gegeven worden. Hiervoor willen we een (betaalde) 
projectleider aantrekken. De kosten daarvoor worden in 
de begroting 2023 opgenomen. 
•  Maken van een jaarprogramma voor bijeenkomsten, 
workshops en trainingen voor commissies en afdelings-
besturen.

4.2 Begroting 2023

4.2.1 Vaststelling rentepercentage geldleningen 
Bouw-en solidariteitsfonds
Voorstel is om het huidige rentepercentage niet te 
wijzigen en daarmee opnieuw vast te stellen op 2% voor 
geldleningen uit het Bouw-en solidariteitsfonds 
(Algemeen Reglement artikel 30 e.v.).

4.2.2 Vaststelling begroting 2023 en contributie bond 
van volkstuinders
Voorstel is om de huidige jaarcontributie niet te 
verhogen. Dat wil zeggen dat de contributie t.b.v. de 
bond van volkstuinders voor lid-tuinders € 81,30 blijft en 
de contributie voor aspirant-leden € 40,65. 
Deze contributie wordt o.a. aangewend voor de 
financiële administratie van de tuinparken, de 
administratie van leden en aspirant-leden, 
belangenbehartiging bij gemeente en waterschappen, 
praktische ondersteuning van tuinparken op het gebied 

van verzekeringen, vergunningen, voertuigregistraties, 
winterbewoning, overdrachten van tuinen e.d. 
De begroting 2023 gaat uit van bovenstaande bedragen. 
De uitbreiding van fte zal voor 2023 niet geheel kunnen 
worden gedekt uit de inkomsten uit contributie. Voorstel 
is om het positief saldo van afgelopen jaar aan te wenden 
ter bekostiging hiervan. De conceptbegroting 2023 en 
de nadere toelichting daarop worden toegestuurd aan de 
bondsafgevaardigden en afdelingsbesturen en geplaatst 
op de website.

Ad. 5 Vaststelling waardebepalingen 2023

Wanneer een tuinder opzegt of overlijdt, wordt de 
waarde van de bouwsels en beplanting gewaardeerd 
volgens een ‘puntensysteem’. Daarbij wordt gewerkt met 
gemaximeerde bedragen (b.v. een keuken is nooit meer 
dan …). Dit zorgt ervoor dat de tuinen ook betaalbaar 
blijven voor mensen met een minder dikke 
portemonnee. De normering (prijzen) van deze 
waardebepalingen wordt vastgesteld door de 
bondsvergadering.
Naast de normering is er de afgelopen tijd ook gewerkt 
aan aanpassingen van de formulieren van de 
waardebepalingen. Zowel de nieuwe bedragen als de 
formulieren waardebepalingen worden voorgelegd aan 
de bondsvergadering. 

Ad. 6 Voorstel bondsbestuur - Voorrangsregeling bij 
opheffing tuinen

In de vorige bondsvergadering (juni 2022) is een voorstel 
van het bondsbestuur besproken om tot een Voorrangs-
regeling bij opheffing tuinen te komen. Tijdens deze 
bondsvergadering waren er een aantal vragen en er is 
toen besloten om eerst alle vragen, opmerkingen etc. 
te verzamelen en dit te bespreken met alle afdelingsbe-
sturen (besturenoverleg augustus 2022). In dit bestu-
renoverleg bleek dat de meningen op punten verdeeld 
bleven. Dit betekent dat, zo was ook de conclusie op het 
besturenoverleg, dat het voorstel (met enkele kleinere 
aanpassingen alsmede het al ingediende amendement) 
opnieuw ter stemming zal worden aangeboden op de 
bondsvergadering van december 2022
Het voorstel Voorrangsregeling bij opheffing tuinen stelt 
in het kort de volgende zaken voor:
•  Om een regeling te maken waarop tuinparken die 
geheel of gedeeltelijk bedreigd worden met opheffing een 
beroep kunnen doen.
•  Om tuinders die hun tuin dreigen te verliezen een 
regeling te bieden waarmee ze met voorrang, mede 
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Onderstaande besluiten zijn opgenomen in het verslag van de bondsvergadering 11 juni 2022. De vaststelling van dit 
verslag staat op de agenda van de volgende vergadering (10 december 2022). Het volledige verslag en alle stukken van 
deze en voorgaande bondsvergaderingen zijn door leden en aspirant-leden op te vragen bij het bondskantoor via 
info@bondvanvolkstuinders.nl 

Vaststelling verslag bondsvergadering 11 december 2021
Met opnemen van een aantal tekstuele aanpassingen, stelt de bondsvergadering het verslag van de vorige bonds-
vergadering (11 december 2021) vast.

Jaarverslag 2021
De bondsvergadering neemt kennis van het inhoudelijke jaarverslag 2021, stemt in met het voorstel om het positief 
resultaat 2021 (€ 116.910) als volgt toe te voegen 

Toevoeging aan de beleidsreserve     €  38.921

Toevoeging aan reserve ICT/website    €    7.386

Toevoeging aan reserve Keurmerk Natuurlijk Tuinieren  €    8.000

Toevoeging aan de continuïteitsreserve    €  62.603

De bondsvergadering stelt vervolgens de Financiele verantwoording 2021 vast en verleent decharge aan de leden van 
het bondsbestuur voor het gevoerde beleid in 2021.

Voorstel bondsbestuur – Voorrangsregeling bij opheffing tuinen
Dit voorstel is voorgedragen voor vaststelling door de bondsvergadering. Omdat er tijdens de vergadering nog een 
aantal vragen en opmerkingen waren, is er besloten om eerst deze vragen en opmerkingen te inventariseren en het 
voorstel opnieuw te agenderen voor de volgende bondsvergadering.

Voorstel bondsbestuur - Ledeninzet
Ook bij dit voorstel is besloten om het de volgende bondsvergadering opnieuw te agenderen.

Benoeming Commissie van Beroep
De bondsvergadering stemt in met de benoeming van Ron Limburg als lid van de Commissie van Beroep.

Voordracht erelidmaatschap
Het bondsbestuur en het afdelingsbestuur van tuinpark De Bongerd dragen Paul Tolsma voor als erelid van de 
Bond van Volkstuinders. De bondsvergadering stemt in met deze voordracht.

 

Besluitenlijst bondsvergadering
11 juni 2022
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In de afgelopen periode heeft de tuchtcommissie in één 
geval uitspraak gedaan. De bond publiceert de 
uitspraken geanonimiseerd in de Vroegop.

Illegaal gebouwde dakkapel 
(zaak 2022-1)

Korte omschrijving
In het voorjaar van 2021 constateerde een van de 
tuinparkbesturen dat een tuinder een dakkapel plaatste 
op zijn tuinhuisje zonder schriftelijke aanvraag bij de 
bouwcommissie en dus ook zonder schriftelijke goed-
keuring. Een dakkapel is niet toegestaan volgens de 
Bondsbouwvoorschriften. Het bestuur sommeerde de 
tuinder een aantal keren het tuinhuisje in de oude staat 
terug te brengen. De tuinder deed dit niet, waarna het 
afdelingsbestuur aangifte deed bij de tuchtcommissie.

Beknopte uitspraak tuchtcommissie
De tuinder wist dat een dakkapel in strijd is met het 
reglement, maar hij dacht, zo beweerde hij, dat het onder 
voorwaarden gedoogd zou worden. Zijn broer die er ook 
een tuinhuisje heeft, plaatste in 2011 een dakkapel op 
basis van een gesprek met een toenmalig lid van de 
bouwcommissie over de voorwaarden. Ook enkele 
andere tuinders deden dat zo, aldus de tuinder. 
De tuinder vroeg eind augustus 2019 na of hij zijn 
dakkapel ook kon bouwen. Dat deed hij terloops toen hij 
langsliep op de tuin van een mede-tuinder, meneer B, 
van wie hij dacht dat die de voorzitter was van de 
bouwcommissie. Uit dit gesprek kreeg de tuinder de 
indruk dat er gedoogd werd onder voorwaarden en dat 
hij de dakkapel kon bouwen. De aanschrijving van het 
bestuur om de dakkapel te verwijderen, is volgens de 

tuinder daarom in strijd met het vertrouwensbeginsel, 
omdat hij het toch had nagevraagd bij meneer B.

Het bestuur bestrijdt dat er ooit sprake is geweest van 
een gedoogbeleid. In het verleden is inderdaad nagelaten 
streng op te treden tegen illegale dakkapellen, maar dat 
is veranderd vanaf begin 2019. Verder wijst het bestuur 
erop dat de door de tuinder geraadpleegde B. lid was van 
de taxatiecommissie, niet van de bouwcommissie. 
Meneer B. kon hierover dus niet adviseren of oordelen 
over een bouwaanvraag. En de tuinder had dat kunnen 
weten, volgens het bestuur. 

Vertrouwensbeginsel
De tuchtcommissie stelde zich de vraag in hoeverre de 
tuinder mocht vertrouwen op het antwoord van meneer 
B. De commissie ziet dat er een zekere overlap van taken 
is tussen de bouwcommissie en de taxatiecommissie. 
Toch oordeelt de commissie dat de tuinder voor toe-
stemming voor het dakkapel niet alleen had mogen 
afgaan op het min of meer terloopse antwoord dat hij 
van meneer B. 

De tuinder had sowieso een schriftelijke aanvraag voor 
de dakkapel moeten indienen, omdat dit geldt voor alle 
bouwsels. En als de aanvraag al was ingediend, zou die 
op grond van de bouwvoorschriften zijn afgewezen. Het 
feit dat zijn broer indertijd geen schriftelijke aanvraag 
had ingediend verandert daar niets aan. Dat de andere 
dakkapellen zijn geplaatst en zijn blijven staan, gebeurde 
niet omdat de juiste procedure is gevolgd, maar omdat 
door het bestuur in 2011 niet werd gehandhaafd op 
illegale dakkappellen. Als er toen wel was gehandhaafd 
zou die mondelinge toestemming ook onvoldoende zijn. 

UITSPRAKEN
VAN DE TUCHTCOMMISSIE
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De tuchtcommissie van de Bond van Volkstuin-
ders behandelt overtredingen van de statuten 
en reglementen, doet daar uitspraken over en 
kan sancties opleggen. 
De commissie is onafhankelijk, door de tuinders 
(via de bondsvergadering) gekozen. 

geweest. De tuinder kan geen beroep doen op het 
vertrouwensbeginsel, concludeert  de tuchtcommissie.

Was er sprake van gedogen?
De tuinder heeft volgens de commissie een punt dat er 
geen notulen of verslagen zijn waaruit blijkt er na 
december 2018 voortaan handhavend wordt opgetreden 
tegen illegale werken. Maar als een bestuur lange tijd 
een overtreding gedoogt, betekent dat niet automatisch 
dat het bestuur hiertegen in het vervolg niet meer 
handhavend mag optreden. De tuinder mocht er niet 
van uitgaan dat hij zonder schriftelijke toestemming de 
dakkapel kon bouwen. Door dit wel te doen heeft de 
tuinder het risico genomen dat hij een aanschrijving 
kreeg om de dakkapel af te breken. 

Gelijkheidsbeginsel
De tuinder voerde verder aan dat handhaven in strijd is 
met het gelijkheidsbeginsel omdat andere dakkapellen 
wel worden gedoogd, ook dakkapellen die recent nog zijn 
geplaatst. De tuinder wees daarbij op een aantal andere 
dakkapellen. De commissie is van oordeel dat de tuinder 
niet aannemelijk heeft gemaakt dat hier sprake is van 
gelijke gevallen. Het bestuur wist duidelijk te maken dat 
de genoemde dakkapellen van 2017 en ver daarvoor 
stammen. Daarna is geen ander dakkapel meer geplaatst, 
ook niet zonder voorafgaande toestemming. Het beroep 
op het gelijkheidsbeginsel gaat daarom niet op.  

Onzorgvuldig handelen
De tuinder vond ook dat het bestuur onzorgvuldig 
handelde omdat het niet in gesprek ging over de 
dakkapel en omdat het niet snel genoeg reageerde op 
zijn correspondentie. 

De commissie oordeelt dat het bestuur kon afzien van 
een gesprek met de tuinder omdat het in brieven al 
duidelijk had gemaakt dat de dakkapel niet kon blijven. 
Dat het bestuur niet snel genoeg reageerde op brieven 
van de tuinder blijkt niet uit de stukken. Het bestuur 
heeft volgens de commissie niet onzorgvuldig 
gehandeld.

De bewezenverklaring 
De commissie oordeelt dat volgens artikel 4.9 van de 
Bondsbouwvoorschriften uitsluitend dakkoepels en 
(beweegbare) daklichten zijn toegestaan en dat de 
dakkapel van de tuinder daar niet onder valt. 
De tuinder heeft de artikelen 2.1.1 en 2.2. van de 
Bondsbouwvoorschriften overtreden. 

De sanctie 
Anders dan het bestuur wenst, biedt het Tucht-
reglement niet de mogelijkheid voor de commissie om 
als sanctie de tuinder opdracht te geven de dakkapel af 
te breken. Ook een voorwaardelijk royement is op grond 
van het reglement niet mogelijk. De commissie vindt 
net als het bestuur een royement niet in verhouding 
staan tot de overtreding. Wel legt de commissie een 
onvoorwaardelijke geldboete op, zoals bepaald artikel 
13, eerste lid, onder b, van het Tuchtreglement: een 
boete van € 500.

De commissie realiseert zich dat dit een fors bedrag is, 
maar de dakkapel wel mag blijven staan. De commissie 
adviseert het bestuur de waarde daarvan op nul te 
stellen. In die zin blijft de dakkapel van de tuinder dus 
een illegaal bouwsel.
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HULP BIJ SNOEIEN?
Gediplomeerd klimmer en snoeier biedt zich 
aan, voor takken aan de bomen, waar u zelf 

niet bij kunt komen.

SPANJER BOOMVERZORGING
T: 0299 460 113      M: 06 21 635 126

ronspanjer@hotmail.com



P U Z Z E L

© ruiterpuzzel.nl

Los de puzzel op en vind de oplossing!

Horizontaal
1 Toneelkapper 6 geldelijke verdiensten 12 vinnig 14 schuin toelopend 15 fles (afk.) 17 tin (sym-
bool) 18 zonder glans 20 kilometer (afk.) 21 linkeroever (afk.) 22 vleesgerecht 25 lekker niets 
uitvoeren 28 bloedvat 29 zuur worden 31 flinke slok 32 neon (symbool) 33 reeds 35 snijwerktuig 
36 persoonlijk voornaamwoord 37 bridgeterm 38 grondstof voor linnen 40 verlangen 
42 Helium (symbool) 43 gewoonte 44 speciale politie-eenheid (afk.) 46 peulvrucht 48 Plaats in 
Italië bij Venetië 51 Europese commissie (afk.) 53 water in Friesland 54 ratelpopulier 56 Turkije 
(afk.) 57 persoonlijk voornaamwoord 58 deel van een maand 60 kennis hebben van 62 zintuigen 
64 achteruitgaan 66 wat een overledene nalaat 68 munt (afk.) 69 momenteel 70 mijn en … 72 aan 
boord (afk.) 73 geluidsdrager 74 zuiver 76 voorteken 78 geluid van een triangel 79 naaigerei.

Verticaal
1 Wapen van een gifslang 2 ibidem (afk.) 3 stormachtige koude wind in Zuid Frankrijk 4 vulkaan 
5 als boven (Lat. afk.) 7 Bijbelboek 8 Zuid Europese vrucht 9 de maat bepalen 10 metriek stelsel 
(afk.) 11 edelgas 13 muzieknoot 16 opbergruimte 18 slaginstrument 19 verpakking voor vloeistof 
21 zinspreuk 23 muzieknoot 24 aan zee (afk.) 26 Ver. Naties (afk.) 27 renium (symbool) 30 deel-
nemer aan een reünie 34 halfwarme 36 spook 38 nuttige huisdieren 39 stilte! 40 vragend voor-
naamwoord 41 autoteken Suriname 45 zwaarte 47 bewerking met getallen 49 niet helder 
50 voertuig met één paard 52 munt 54 watervogel 55 wortel 57 deel van een zeilschip 59 etage 
(afk.) 60 persoonlijk voornaamwoord 61 nummer (afk.) 63 radon (afk.) 65 grof 67 mythologisch 
figuur 71 koude lekkernij 74 keizerrijk (afk.) 75 edelgas (symbool) 76 onder andere (afk.) 
77 Nederduits (afk.). 

Meedoen: 
 
Je kunt de oplossing vóór 
12 december mailen naar:
vroegop@bondvanvolkstuinders.nl

Onder de goede inzendingen 
verloten we 5 cadeaubonnen.

Puzzel Lente 2022:

Oplossing vorige nummer: 
Broedseizoen

De winnaars zijn:

Ellen Tjon A Meeuw
Aspirantlid

Robin Meijerman 
Tuinpark Rust en Vreugd

Maartje van Rossem
Aspirantlid

Jan Kootte
Tuinpark Nieuw Vredelust

Simon Fronczek
Tuinpark De Bretten

Van harte gefeliciteerd!
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