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VTV Eigen Hof Algemene Leden Vergadering  

25 juni 2022 

Aanwezige bestuursleden 

o Frank Schurink, voorzitter 

o Matthijs Tegeler, opstal en beheer 

o Han Schouten, 2de secretaris 

o Leon Meulemans, 2de penningmeester 

Wanneer één van deze bestuursleden ter sprake komen in de notulen, wordt volstaan met het 

noemen van hun naam.  

Notulist: José van den Bergh, tuin 168  

Aanwezig zijn 78 tuinders  

 

1. Opening en vaststellen agenda  

Dank voor de inzet van veel leden. Veel leden zetten zich extra in naast het algemeen werk.  

De agenda wordt gewijzigd, want het financiële gedeelte wordt vijf maanden uitgesteld. Dit gebeurt 

volgens de statuten, met toestemming van de aanwezig leden.  

Agendapunt toegevoegd: 

Kees vd Kley, tuin 274; waardering van de  tuinkeuring.  

Ander agendapunt: voortgang beheerders op de tuin.  

 

2.  Moment stilte   

Moment van stilte voor degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, waaronder ons oudste lid 

Dick Zwart en Henk de Roode.  

3. Vaststellen notulen ALV 25 september 2021 

Notulen zijn vastgesteld.  

 

4. Stemcommissie kiezen 

Wilma Knol tuin 114, Caroline Kessenich tuin 230, Annemarie van Geitenbeek tuin 263. 

 

5. Rondje actualiteiten door voorzitter Eigen Hof 

Afstemming met gemeente vordert. Er is een stichting ‘Platform Rotterdamse volkstuinen’, waarbij 

nu 24 volkstuincomplexen van de ongeveer 40 Rotterdamse complexen zijn aangemeld. Naast 

overleg met ambtenaren is er nu ook contact met de politiek. Er komt een breed gedragen visie 

vanuit de volkstuinen, die aan de politiek gepresenteerd wordt. Samengevat is de visie vanuit het 

platform dat volkstuinen onderdeel zijn van het behoud van een leefbare stad en van de 

groenstructuur. Want, op volkstuincomplexen blijkt de natuurlijke rijkdom groter dan in stadsparken. 

De inzet is nu dat het belang van volkstuinen voor de leefbaarheid van de stad gezien wordt. Daarom 

moet er meer nadruk komen op de functie openbaar wandelpark.  

Anneke van de Berg, tuin 103, vraagt aan het bestuur om dergelijke informatie ook te delen via de 

website, dit gaat gebeuren. Volgens Anneke  is V.T.V. Blijdorp een goed voorbeeld voor wat betreft 

het delen van informatie met tuinders.  

6. Financiën: jaarrekening 2021  

Leon had de financiële administratie samen met Nadine, op zich genomen. Maar, dit blijkt veel werk 

te zijn en vraagt ook deskundigheid. Daarom is een deel nu uitbesteed aan boekhouder. Door deze 

nieuwe constructie komt de jaarrekening later in het jaar ter sprake voor de verlening van decharge.  

Nogmaals de oproep: wie wil penningmeesterwerk op zich nemen?  
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7. Tuinkeuring 

Wilma Knol tuin 114 heeft mede de nieuwe tuinkeuring vormgegeven. Alle tuinen zijn nu gekeurd. De 

mensen zonder mailadres krijgen hun keuringsrapport per post toegestuurd. 

De uitslag van de 269 gekeurde tuinen 

✓ 6 % is helemaal goed 

✓ 51% is goed 

✓ 30% voldoende  

✓ 13% onvoldoende 

Een evaluatie van deze nieuwe wijze van keuring, volgt nog. De tuinders die gevraagd hebben om 

extra uitleg die gaan dat krijgen van de keurders.  

Anneke v d Berg, tuin 103:  uit de discussie op Facebook blijkt dat tuinders zich slecht geïnformeerd 

voelen over deze nieuwe wijze van tuinkeuring. Dit geldt ook voor andere onderwerpen zoals het 

wijzigen van de bouwvergunningen. Er is meer behoefte aan communicatie vanuit het bestuur aldus 

Kees van der Kley.  

Corry v d Valk tuin 74, het gaat niet alleen om miscommunicatie, ook de inhoud van de tuinkeuringen 

klopt niet. Bijvoorbeeld in het huishoudelijk regelement staat dat schuttingen en heggen kunnen 

blijven bestaan tot dat de tuin wordt verkocht. Hier wordt anders op gekeurd nu en dat zorgt voor 

verwarring.  Graag conform het huishoudelijk regelement keuren. 

Na allerlei opmerkingen volgt een dank voor de keurders en de uitgebreidere keuringen.  

Nog een oproep van Frank: als je het niet eens bent met een regel uit het huishoudelijk regelement 

dan kan je een amendement indien en dan kan er discussie over zijn in een ALV.  

 

8. Verslag van kascommissie  vervalt 

9. Financiën en begroting 2022 vervalt 

 

10. Bezwaar tuinlid Erik Brukx n.a.v. tuinontzegging 

Martha van Krimpen tuin 172, de stukken die we hebben ontvangen hierover, die konden duidelijker. 

Er was geen notulist door overmacht vandaar.  

Erik Brukx vertelt dat hij 8,5 jaar geleden op de tuin is gekomen. toentertijd met partner, nu alleen. 

Erik geeft aan dat hij met alle plezier tuinder is op Eigen Hof, ook om de sociale structuur. Vanaf 2019 

krijgt Erik onvoldoende tuinkeuringen, behalve in het voorjaar van 2021 was er een voldoende, maar 

de herkeuring was weer een onvoldoende.  Erik geeft aan dat hij een mooie tijd heeft gehad op Eigen 

Hof, accepteert het besluit van het bestuur, maar wil toch dat er gestemd wordt. Er volgen allerlei 

opmerkingen en vragen. Samengevat is er zorg over het bijhouden van de tuin, met name omdat Erik 

in Amsterdam woont. De gevolgde procedure door het bestuur lijkt eerlijk en zorgvuldig.  

Stemming: 

40 stemmen tegen tuinontzegging, 35 voor, 2 neutraal en 1 ongeldige stem. Erik kan blijven.  

 

Aangestelde beheerders 

Er volgen allerlei reacties:  

✓ Joke Mulder tuin 59: de brief die was gestuurd was nogal tendentieus. Er klonk een verwijt in 

door naar tuinders die niet hadden gereageerd, die zouden niet geïnteresseerd zijn. 

✓ Anja van Putten, tuin 243: vind het een prettig idee dat er mensen op de tuin slapen zodat de 

boel in de gaten gehouden worden door beheerders. Illegaal of niet.  

✓ Hilde Vervloet, tuin 279: wat gaan we dan doen? Je kan het complex niet onbeheerd laten. Heeft 

de gemeente hier een antwoord op.  
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✓ Annemarie Geitenbeek, tuin 263: Het aantal incidenten met of zonder beheer maakt weinig uit, 

want er werd ook met beheerders op de tuin ingebroken.  

✓ José van den Bergh, tuin 168: wat zijn de consequenties? Die zijn voor de tuinders volgens Frank. 

Wat de gevolgen worden voor de VTV is nog niet bekend.  

✓ Fop Smit, tuin 48: Als je kan overleggen dat je een huis hebt, is het probleem opgelost lijkt me.  

Frank: de gemeente stelt dat er niet op de tuin gewoond mag worden en dit besluit wordt 

gehandhaafd. Het experiment wordt gestopt.  

Rondvraag 

Corry van de Valk, tuin 74: In het kader van de algemene gegevens bescherming (AVG), deelt Corry 

dat zij bij de papiercontainer documenten met persoonsgegevens aantrof van oude en bestaande 

tuinders en ook documenten van rechtszaken. Deze gegevens had vernietigd moeten worden en niet 

in de papiercontainer gegooid. Want dit is inbreuk op de AVG. Corry heeft de documenten uit de 

papiercontainer gevist en meegenomen. Ze zijn op te halen op tuin 74 om conform de AVG 

vernietigd te worden.   

Frank: geeft aan dat dit opgepakt gaat worden, met excuus aan de hele vereniging en dank aan Corry 

voor het aanhangig maken en het in bewaring nemen van de documenten.  

 

Thea tuin 126: houdt een pleidooi tegen de verbouwbesluiten. Volgens Thea komen de 

consequenties voor een huisje dat niet voldoet te liggen bij de nieuwe tuinders. Want alle huisjes van 

vóór 2018 die niet voldoen krijgen via de Bouwcommissie een aanpassingsverplichting.  

Fop Smit tuin 48: nuanceert dit omdat er bij het vaststellen van de verkoopprijs,  rekening mee 

gehouden wordt dat de nieuwe huurder kosten moet gaan maken.  

Conclusie: ook dit gaat beter gecommuniceerd worden. 

Volgens Dick Claassen: gold die regel kennelijk niet bij een tuinoverdracht op de tuin zelf.  

 

Claret, tuin 159: is werkzaam in de keuken. Omdat de keukenploeg is uitgedund doet zij een oproep 

aan de leden om je aan te melden. Aanmelden kan bij Jolanda Bon, tuin 166.  

Claret gaat samen met een andere tuinder, Monique, aan iedereen vragen wat zij leuk vinden om te 

doen om daarmee mensen met elkaar te verbinden en het terras meer te benutten. Als dit lukt dan 

zal de keuken vaker ‘open zijn’.  Dit is een extra oproep je aan te melden voor de keukenploeg!  

 

Wim, tuin 71: vraagt wie de tuin van de keurders keurt en stelt dat dat zou moeten gebeuren door 

keurders van een ander complex. Frank: ziet hier geen heil in omdat dergelijke acties in het verleden 

niet van de grond kwamen.  

Martha van Krimpen tuin 172: is er vooruitgang wat betreft de speeltuin? Matthijs stelt dat er eerst 

een commissie of een trekker zich moet aandienen om iets te regelen m.b.t. de speeltuin.   

 

Arie van tuin 10: we hebben meegewerkt aan de verbouwing van de kantine en geprobeerd om de 

kosten zo laag mogelijk te houden en nu worden we met een select groepje uitgenodigd voor een 

etentje. Voorstel is om dat niet te doen. Anja van Putten deelt deze mening. Voorstel: doe dat geld in 

de pot voor de speeltuin en in plaats van met elkaar uit eten te gaan. 

  

Frank: deelt mee dat hij gaat stoppen als voorzitter per 2023, maar wil wel de externe contacten 

blijven doen. Frank wil tijd hebben om iets anders te gaan doen en daarbij is het voor de vereniging 

ook goed als er vaker een wisseling is van gezichten.  Denk er over na of je een taak wil overnemen! 

Oproep: wie wil de nieuwe voorzitter van Eigen Hof worden? 

 


