
 

 
 
 
 
Aan de leden/tuinders, afdelingsbesturen en bondsafgevaardigden van de Bond van Volkstuinders. 
 
Amsterdam, 23 december 2020 
 
Beste allen, 
 
In deze brief geef ik informatie over de laatste ontwikkelingen bij de Bond rond de verkiezingen van nieuwe 
bestuursleden voor het bondsbestuur 
 
Het bondsbestuur heeft namelijk in zijn brief van 10 december 2020 laten weten met onmiddellijke ingang 
terug te treden. De toen zittende leden hebben aangekondigd als demissionair bestuurslid verder te gaan. Zij 
hebben voor zaterdag 16 januari 2021 verkiezingen uitgeschreven voor nieuwe bondsbestuurders.  
Daarna zullen zij definitief aftreden. 
 
De Bondsvergadering heeft ondergetekende op 12 december 2020 als (niet demissionaire) voorzitter gekozen. 
 
Het is van belang dat de verkiezing van de nieuwe bestuursleden op een snelle en een geordende wijze gaat 
verlopen. We gaan aan de slag om op korte termijn voldoende (kwantitatief en kwalitatief) kandidaten te 
werven; dit ook op basis van een profielschets en aan de hand van een beoordeling van kandidaten.  
De Bond is op zoek naar minimaal vier en maximaal zes bestuursleden. Dit nieuwe bestuur zal als een interim- 
bestuur functioneren tot 1 oktober 2021. Op dit moment is het nodig dat het bestuur snel verder gaat met:  

 Onderhandelingen met de gemeente Amsterdam over de invulling van de strategie voor de volkstuinen; 
dit nadat recentelijk vanuit de volkstuinparken veel verzet is gerezen tegen een concept plan van de 
gemeente. 

 Het opzetten van een werkplan voor de komende jaren voor de Bond. 
Daarnaast speelt dat de Bond na het opheffen van de maatregelen rond de Coronacrisis weer de draad van de 
reguliere cyclus van overleg en consultatie kan oppakken.  

 
Het ligt niet voor de hand dat het demissionaire bestuur (dit met uitzondering van de op 12 december jl. 
gekozen voorzitter) de taak voor werving en selectie ter hand neemt.  
Daarom heeft het bestuur nu een Commissie van Selectie en Advies (CSA) ingesteld; dit op grond van art. 14 van 
de statuten van de Bond.  
Deze commissie heeft de volgende taken: 

 Het opstellen van profielschets voor de aan te trekken leden van het bestuur (dit met uitzondering van 
de op 12 december jl. gekozen voorzitter). 

 Het beoordelen van binnengekomen reacties van kandidaten. 
 Het doen van een voordracht aan de Bondsvergadering van 16 januari a.s. 
 Het vaststellen van een werkprogramma voor 2021. 
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In de commissie zitten de volgende mensen: 
 

Naam Functie 
Okke Peijters  oud voorzitter Bond van Volkstuinders 
IJsbrand de Boer bestuurslid Nieuw Vredelust 
Astrid Kuiper  voorzitter Tuinwijck 
Ruud Grondel voorzitter AVVN 

 
 
De profielschets staat -na raadpleging van de bondsafgevaardigden- inmiddels op de website van de bond. 
Volgens de statuten van de Bond kunnen het bondsbestuur of drie afgevaardigden schriftelijk kandidaten 
stellen tot uiterlijk twee weken vóór de datum waarop de betreffende vergadering van de bondsvergadering 
wordt gehouden. Die kandidaatstelling dient dus voor 2 januari 2021 te worden gedaan. 
 
We roepen bondsafgevaardigden en leden op zich voor 2 januari 2021 kandidaat te stellen dan wel geschikte 
kandidaten (als die met een voordracht instemmen) aan te dragen. Dit kan rechtstreeks aan ondergetekende 
(beleid@bondvanvolkstuinders.nl) dan wel bij de afgevaardigden van het eigen tuinpark. 
 
Zodra de Bondsvergadering op 16 januari a.s. is gehouden, zal ik de leden verder informeren. Dan hoop ik ook 
eerst binnen de Bond (afdelingen en bondsafgevaardigden) te overleggen over de verdere inzet en planning van 
de gesprekken met de gemeente over de volkstuinen. De wethouder heeft aangekondigd graag in gesprek te gaan 
met de verenigingen, om de gemeentelijke voorstellen naast de verschillende plannen van de volkstuinders te 
leggen en op zoek te gaan naar de overeenkomsten en bespreekpunten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eric van der Putten – voorzitter 
 
 
 


