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VTV Eigen Hof Algemene Leden Vergadering  

19 november 2022 

 

Aanwezige bestuursleden 

o Frank Schurink, voorzitter 

o Floris de Haas, beheer 

o Han Schouten, 2de secretaris 

o Leon Meulemans, 2de penningmeester 

Wanneer een van deze bestuursleden ter sprake komt in de notulen, wordt alleen de naam genoemd.  

 

Opmerking vooraf 

Omdat de aantekeningen gemaakt tijdens de vergadering op onverklaarbare wijze verdwenen en niet 

meer konden worden teruggevonden, is deze notulen beknopter dan anders en ontbreken namen en 

tuinnummers.  

Notulisten: José van den Bergh en Han Schouten 

 

Aanwezige tuinders 

Er zijn 68 tuinders met daarnaast 12 tuinders die hun stem aan een andere tuinder meegaven.  

 

1. Opening en vaststellen agenda  

De vergadering begint met een rijmbrief van sinterklaas. 

  

2.  Moment stilte   

Moment van stilte voor degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. 

3. Vaststellen notulen ALV 25 juni 2022 

Pagina 1 bij punt 5 staat genoemd dat er een platform ‘Rotterdamse Volkstuinen’ bestaat. Dit platform 

ontwikkelt een volkstuinvisie namens de deelnemende Rotterdamse volkstuinen. Hierover zou 

informatie op de website gezet worden. (Dit is inmiddels gebeurd door Han). Deze informatie over dit 

platform en de volkstuinvisie is te vinden in de rubriek Nieuws op de homepage van Eigen Hof met 

een directe link naar de volkstuinvisie https://rotterdamsevolkstuinen.nl/volkstuinvisie/ 

Notulen zijn vastgesteld.  

 

4. Stemcommissie 

Er hoeft geen stemcommissie vastgesteld te worden, er zijn geen kandidaten voor het bestuur.  

5. Rondje actualiteiten van de voorzitter 

Volkstuinen blijven kwetsbaar binnen de gemeente Rotterdam, want de SVIN wordt opgeheven per 1 

januari, en het beheer wordt weer overgedragen aan de gemeente. Er is geen gemeentelijke 

Rotterdamse visie of volkstuinenbeleid om op terug te vallen. Wel is er vanuit het Platform 

‘Rotterdamse Volkstuinen’ contact met betrokken ambtenaren en met de politiek. Dit is allebei van 

belang om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen.  

 

De gemeente heeft 50.000 euro toegewezen aan het initiatief Stadspark West 010. Daarmee krijgen 

de volkstuinen in Overschie, en dus ook Eigen Hof, een belangrijke rol in een groene parkzone West 

https://citylab010.nl/initiatieven/stadspark-west-010 

De Overschiese Volkstuinen zijn als ‘groene zone’ genoemd op Facebook, hiermee wordt het belang 

van volkstuinen als wandelparken, als groenvoorziening voor de stad en dus het bestaansrecht 

benadrukt.  

 

6. Financiën: jaarrekening 2021  

Naar aanleiding van de jaarrekening 2021 licht Han de term ‘boekhoudkundig negatief saldo’ toe. 

Deze term heeft betrekking op de jaarlijkse afschrijvingen van de verbouwing van de kantine. Hiermee 

https://rotterdamsevolkstuinen.nl/volkstuinvisie/
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wordt een boekhoudkundig tekort aangegeven, maar geen effectief begrotingstekort. Hier is voor 

gekozen omdat de verbouwing niet mocht leiden tot een verhoging van de contributie, maar 

onttrokken moest worden aan het eigen vermogen. 

 

7. Verslag van kascommissie over 2021 

De kascommissie vraagt om decharge te verlenen aan de penningmeester voor 2021 en dat gebeurt.  

Marja van der Meer stopt als lid van de kascommissie. Paul van Boxtel neemt haar rol over. 

8. Verkiezing nieuwe voorzitter, eerste secretaris en eerste penningmeester.  

De functies zijn in een bijlage uiteengezet. Er hebben zich helaas geen tuinders kandidaat gesteld 

voor één van deze bestuursfuncties.  

De bestuursleden die overblijven, ervaren als onvolledige bestuur teveel werkdruk. Omdat alle 

tuinders verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie hebben de huidige bestuursleden besloten om 

per 11 maart te stoppen als op die datum de twee vacatures niet vervuld worden. Op dat moment is er 

geen bestuur meer. Dick Klaasen vraagt Frank om tot 11 maart als interim-voorzitter te blijven, Frank 

zegt dat toe en blijft voorzitter tot aan 11 maart.  

Dick vervolgt met een dankwoord aan de vertrekkend voorzitter, Frank. Na deze woorden volgt het 

dankwoord van het bestuur aan Frank en Jacqueline, waarin wordt stilgestaan bij de rode draad die 

het voorzitterschap van Frank kenmerkt: nadruk op gezamenlijke verantwoordelijkheid en verbinden. 

Daarom zijn er nu pizza-avonden en hebben groepen leden meer zelfstandigheid bij het invullen van 

de vele deeltaken binnen de vereniging.  

 

Marijke Gerritsma gaf aan dat zij de komende tijd mee wil lopen met het bestuur om daarna te bepalen 

of ze zich op de extra ALV verkiesbaar wil stellen. Ook Annemiek Sliep is geïnteresseerd. Dit wordt 

gewaardeerd.  

 

9. Voorstel wijziging begrotingssystematiek  

Tot en met dit jaar stond op de ‘zomer’agenda van de ALV, het financieel jaarverslag van het vorige 

jaar én de begroting van het lopende jaar. Het voordeel was dat er op basis van het vorige jaar een 

goeie inschatting gemaakt kan worden voor het volgende jaar. Maar het nadeel is dat de ALV pas 

instemt terwijl het financiële jaar al maanden aan de gang is.  

Het voorstel is nu om de begroting te agenderen voor de ALV in het najaar vooraf aan het financiële 

jaar waar de begroting over gaat.  

Karla ‘onze boekhouder’, legt uit dat deze volgorde beter aansluit bij de praktijk omdat het bestuur 

feitelijk geen mandaat heeft zonder begroting. Oftewel, bij de bestaande situatie pas mandaat heeft 

vanaf de ‘zomer’ ALV waarin de begroting wordt vastgesteld.  

De leden stemmen hiermee in met grote meerderheid van stemmen. Er zijn 5 stemmen tegen en de 

rest is voor.  

Karla was aanbevolen door de AVVN, zij doet voor meerdere volkstuinen in Nederland de 

boekhouding. 

 

10. Financiën begroting 2022 en 2023  

N.a.v de begroting vraagt Dick waarom er geen ‘ voorziening’.is opgenomen in de begroting voor 

komende plannen en renovatie. Han licht namens het bestuur toe dat in 2023 een bedrag van 

€6.000,- is opgenomen voor opknappen en herinrichten van de speeltuin. Een tuinder die bij de 

speeltuin tuiniert, vraagt of er al is besloten wat het definitieve ontwerp is. Han Legt uit dat het budget 

gereserveerd is, maar de inhoudelijke invulling nog niet definitief is. 

Han geeft ook aan dat er gestreefd wordt naar een meerjarenbegroting, zodat ook komende projecten 

afgewogen kunnen worden in de meerjarenbegroting. 

De leden stemmen in met de begroting 2022 en 2023. 

 

11. Pauze  

12. Uitslag stemming  Vervalt want er zijn geen bestuur-kandidaten  
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13. Wonen op Eigen Hof in de wintermaanden 

Naar aanleiding van de bijlage ‘Permanent wonen op tuin serieuze bedreiging van onze vereniging’ 

volgden een discussie. Hieronder volgt een samenvatting van reacties.  

Carolien Zeevat vond het in de afgelopen jaren prettig dat er beheerders waren en stelt voor om te 

stemmen over eventueel handhaven van al dan niet slapen op de tuin of niet.   

Christa Exel haakt in op wat Carolien zegt: maar vindt dat we als vereniging dan ook carte blanche 

moeten geven wanneer we eventueel vanuit de gemeente ‘code rood’ krijgen.  

 

Dick Klaassen en Nola Exel stellen dat we eigenlijk met elkaar aan het zoeken zijn naar een manier 

om onder de regels van de gemeente Rotterdam uit te komen. Terwijl iedereen bij het tekenen van het 

contract met de vereniging heeft getekend voor het opvolgen van de regels.  

Dick Klaasen waarschuwt voor bestuurlijk afbreukrisico als we het slapen op de tuin laten. We moeten 

ons er van bewust zijn dat de verantwoordelijkheid ligt bij de Algemene Ledenvergadering. 

 

Paul geeft aan dat er sociale redenen kunnen zijn waarom leden ook in de winter de rust van het 

wonen op Eigen Hof opzoeken, en dat daar in overleg met de gemeente, mogelijkheid voor moet zijn.  

 

Annemarie van Geitenbeek, wijst er op dat bij permanente bewoning het tuinieren op de achtergrond 

en het bewonen op de voorgrond komt. 

  

Arie van Bergen en ook Nadine van Schie geven,  naar aanleiding van een gesprek over allerlei 

redenen waarom tuinders permanent op de tuin verblijven, aan dat het uiteindelijk niemand wat aan 

gaat wat de privé-situatie is van tuinders en waarom zij hier in de winter verblijven. Daarbij is het niet 

mogelijk om naar aanleiding van persoonlijke situaties te bepalen wie wel en wie niet voor permanent 

verblijf in aanmerking komen.  

 

Joke van tuin 150?: naar aanleiding van gesprekken met gemeenteraadsleden stelt zij dat er nog niet 

wordt gehandhaafd omdat er nog geen visie is op volkstuinen en geen volkstuinenbeleid .  

Kortom: er is nog niks besloten, dus dreiging is onterecht.  

 

Wat verder vaak genoemd is:  

o Fijn om in de winter bewoning te zien, ook in verband met inbraakrisico.  

o Permanent op de tuin wonen zonder een vast formeel verblijfadres moet niet mogelijk zijn.   

o Gemeente kan niet aan het bestuur vragen om te handhaven.  

 

Volgens Frank was het een goed gesprek, er is geen besluit genomen.  

 

14. Rondvraag 

Ann Petterson tuin 135, vraagt aan Iedereen die willen verbouwen. Stuur je plan of vraag naar: 

Bouw@vtveigenhof.nl 

 

Agnes Samson tuin 10, vraagt wanneer de kantine open is want ze mist een kantine in de winter.  

De kantine is weer open op 1 april want  er zijn onvoldoende mensen beschikbaar in de keukenploeg 

en er zijn in de winter te weinig bezoekers.  

 

Jan Kroep tuin 101: vraag aan Leon 2de penningmeester, of  het energiecontract vast of variabel is  

Leon komt hier op terug. (Dit blijkt variabel te zijn) 

 

Anneke van den Berg tuin 103, geeft aan, als één van de permanente slapers op de tuin en één van 

de beheerders, dat ze nu nog steeds niet weet waar ze aan toe is. Omdat zij en haar partner al 

jarenlang goed opletten en melden wat zij zien, ervaart zij dit als onbevredigend.  
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