
 
 

 

 

Aan de bondsafgevaardigden 

CC. secretarissen van de afdelingsbesturen 

 

@ Afdelingsbesturen | Verzoek om deze stukken te delen met jullie tuinders. Tuinders (niet-

bondsafgevaardigden) kunnen zich uiterlijk 9 juni melden als toehoorder via 

info@bondsvanvolkstuinders.nl 

 

 

Amsterdam, mei 2022 

 

Beste bondsafgevaardigden, 

 

Hierbij ontvangen jullie de agenda en stukken voor de volgende bondsvergadering.  

 

Datum:  Zaterdag 11 juni 2022 

Tijdstip: Inloop 12:30. Aanvang 13:00 uur 

Locatie:  Clubgebouw tuinpark Sloterdijkermeer, Sloterweg 20, Amsterdam 

 

FIETS, AUTO, OV 

• Tuinpark Sloterdijkermeer is vanaf het centrum te bereiken via fietspad Brettenpad of via het 

Westerpak langs de spoorlijn richting Sloterdijk. 

• Tuinpark Sloterdijkermeer is per OV te bereiken via 

NS Station Sloterdijk. Uitstappen aan oostzijde. Tramlijn 19 pakken of ongeveer 10 minuten 

lopen met de spoorlijn aan je linkerkant 

Tramlijn 19 halte Molenwerf. Na het uitstappen in oostelijk richting lopen. Aan je linkerkant 

zie je het kerkje van Sloterdijk en even later het tuinpark Sloterdijkermeer, aan de 

rechterkant kantoren en appartementen. Via het fietspad Brettenpad loop je verder totdat je 

de toegangspoort tegenkomt. Bij de ingang staat een plattegrond van het tuinpark. 

• Kom je met de auto? Er is parkeerplaats bij de hoofdingang van het tuinpark maar deze is wel 

betaald. Je kunt je auto eventueel ook aan de andere kant van de spoorlijn zetten op de 

Condensatorweg (niet op de Contactweg, zoals in de Vroegop stond). Daar is op zaterdag vrij 

parkeren. 

 

BONDSAFVAARDIGING 

Bij de Bond van Volkstuinders zijn 29 tuinparken aangesloten. Ieder tuinpark kan maximaal 3 tuinders 

afvaardigen naar de bondsvergadering. Minstens 1 van de afgevaardigden is geen 

afdelingsbestuurder maar een lid-tuinder. De afgevaardigden worden voor 3 jaar gekozen door de 

ALV van hun eigen tuinpark. 
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STEMMEN  

Iedere afgevaardigde heeft 1 stem: EENS, ONEENS of BLANCO 

De stemprocedure gaat d.m.v. handopsteking met een stemkaart. Iedere bondsafgevaardigde 

ontvangt bij binnenkomst een stemkaart. Bij het stemmen wordt gevraagd aan de afgevaardigden 

om deze kaart hoog te houden bij EENS, ONEENS of BLANCO.  

Bij personen (b.v. benoemingen of voordrachten) wordt er gestemd met gesloten briefjes waarop 

gevraagd wordt of je het al dan niet eens bent daarmee. Ook hierbij kun je je blanco stemmen. 

 

STEMMEN TELLEN 

De stemmen, zowel d.m.v. handopsteking als d.m.v. gesloten briefjes, worden geteld door de 

stemcommissie. Bij het bepalen of er een meerderheid is worden alleen de geldig uitgebrachte 

stemmen meegeteld. In onze statuten en reglementen wordt een BLANCO stem aangemerkt als een 

ongeldige stem die niet wordt meegeteld. 

 

Voorbeeld 

Er zijn 85 bondsafgevaardigden.  40 stemmen EENS, 35 ONEENS, 10 BLANCO. De BLANCO stemmen 

worden eerst van het totaal afgetrokken om het aantal geldige stemmen (85 – 10 = 75) te bepalen.  

I.c. zijn er 40 stemmen EENS en het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

MACHTIGING 

Wanneer een bondsafgevaardigde is verhinderd, kan hij/zij uitsluitend een andere 

bondsafgevaardigde van het eigen tuinpark machtigen om voor hem/haar te stemmen. Bij de 

stukken is een machtigingsformulier gevoegd.  

 

VRAGEN 

Heb je vragen over de agendaonderwerpen en de stukken daarbij? Verzoek om deze, zo mogelijk, 

uiterlijk 1 week van tevoren schriftelijk te stellen via beleid@bondvanvolkstuinders.nl. We komen er 

dan op terug in de bondsvergadering. Maar uiteraard is ook op de bondsvergadering zelf de 

mogelijkheid om vragen te stellen. 

Heb je vragen voor de rondvraag - over onderwerpen die niet op de agenda staan? Graag deze 

schriftelijk bij het bondsbestuur inleveren uiterlijk in de pauze op de bondsvergadering 

 

Andere vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met het bondskantoor 020 613 2893 

 

Met vriendelijke groet, tot 11 juni! 

 

 

Het bondsbestuur 
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