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Bondsvergadering 11 juni 2022 

Agendapunt 4.2 Heroriëntatie: Hoe vergroten we de inzet van de leden? 

 
Vragen van het bondsbestuur aan de Bondsvergadering: 

• Kan de vergadering onderstaande lijn onderschrijven? 

• Zijn er suggesties voor aanvullingen? 

Aanleiding  

In de afgelopen periode hebben we meermalen met de afdelingsbesturen gesproken over 

de noodzaak van een heroriëntatie.  

De hoofdlijn van de heroriëntatie is: actieve deelname van onze leden aan het samen 

tuinieren en aan het gezamenlijk ontwikkelen en beheren van onze terreinen en van 

onze organisatie.  

Daarna hebben we één onderwerp verder besproken, nl. plannen om de inzet van onze 

leden te vergroten en effectiever te maken.  

Als bestuur zien wij de noodzaak van het vergroten van die inzet en van een hogere 

effectiviteit als één van de grote uitdagingen van de volkstuinen. Volkstuinen én Bond 

hebben grote moeite om de noodzakelijke functies bezet te krijgen. Dit tast het 

fundament van de volkstuinverenigingen aan.  

Het gaat hier dan vooral om functies in besturen en commissies van volkstuinen en 

Bond. Afdelingen geven aan dat het wel lukt om typisch tuinwerk via de ‘werkuren’ 

gevuld te krijgen en dat het bij sommigen ook lukt om gerichte en tijdelijke klussen bij 

hun leden onder te brengen. 

 

Om de andere, voor het functioneren van de volkstuinen noodzakelijke functies gevuld te 

krijgen, zullen we duidelijk moeten maken dat we een Bond van de volkstuinders zijn, 

niet voor die tuinders. Dat we een nieuwe fase tegemoet gaan, wat niet gaat lukken 

zonder extra inzet van tuinders, in het uiterste geval betekent dat dat een tuinpark dat 

niet voldoet aan eisen van onderhoud, uitstraling, toegankelijkheid gaat verdwijnen. 

 

Hieronder een voorstel qua hoe we dat in kunnen vullen.  

 

Wat vragen we nu van de tuinders 
Van leden wordt nu al verwacht dat zij actief deelnemen aan de instandhouding van de 

tuinparken. Dat betekent: 

1. regelmatig aanwezig zijn op je tuin en die onderhouden 

2. betrokken zijn bij het verenigingsleven 

3. meedoen aan het onderhoud, het beheer, het bestuur en de organisatie van de 

tuinparken. Van oudsher betreft dit vooral het zogenaamde ‘algemeen werk’ (zoals 

vastgelegd in de statuten van de Bond (zie bijlage hieronder), maar ook bijdragen 

aan incidenteel en structureel werk in de beheerorganisatie (afdelingen en bond) zijn 

mogelijk. En dit kan dan zowel naast het algemeen werk, of in plaats van het 

algemeen werk worden verricht.  

Hoe vergroten we de inzet? 

a) We gaan nog meer benadrukken dat bij het lidmaatschap en het gebruik van 

privétuinen de verplichting hoort om je voor je tuinpark c.q. de Bond in te zetten, als 

daar behoefte aan is. 

 

b) Naast de contributie verwachten we van iedereen een actieve deelname aan het 

gezamenlijk beheren van het tuinpark, zoals hiervoor omschreven onder punt 3. 
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Ieder jaar worden op elk tuinpark met de leden afspraken gemaakt over hoe zij 

meedoen; bijvoorbeeld aan de hand van een meerjarige takenlijst (commissies, 

projecten zoals een open dag of vlindertuin, bestuurstaken, etc.). Voor ieder wat 

wils, ook voor tuinders boven de 70 jaar of met een fysieke beperking. 

 

c) Hoe kunnen we dat concreet aanpakken? 

Stap 1: bewustwording: 

Het is nodig dat we dit voorstel bij de leden helder voor het voetlicht brengen, want 

gelet op het aantal reacties op oproepen voor concrete functies en taken (miniem) is 

de urgentie nu niet helder. 

De bewustwording op dit vlak willen we bevorderen door een goede en voortdurende 

voorlichting: 

• In de volgende Vroegop besteden we aandacht aan dit onderwerp door middel 

van een themanummer over de werkwijze en de structuur van de afdelingen 

en de BvV en de inzet van leden als drager van onze organisaties; waarom is 

die nodig en hoe kan die worden ingevuld en waarom dit een zeer urgent 

thema is; 

• Een samenvatting van deze teksten komt ook op de website van de Bond, 

m.n. op de pagina’s voor aspirant tuinders; 

• We vragen de afdelingen ook in hun publicaties en websites hier aandacht aan 

te besteden; 

• Daarnaast wordt het beleid voor de noodzaak van een gerichtere sturing op 

de inzet van leden toegelicht (zie ook onderstaande stappen). 

 

Stap 2: inventarisatie van functies: 

• We maken na de Bondsvergadering in juni 2012 een voorbeeldopzet van 

functies en taken binnen de afdelingen en de Bond: functies/taken in de sfeer 

van  

o commissies,  

o projecten,  

o bestuur, 

o Bondsorganen (bestuur en commissies).  

Bij deze opzet hoort ook een brief van de afdelingsbesturen aan de leden waar 

een en ander wordt uitgelegd. Daarin wordt ook uitdrukkelijk aangegeven dat 

het werken voor die functies in de plaats kan komen van de ‘werkuren’ voor 

de tuin. 

• Ieder afdelingsbestuur maakt uiterlijk in de komende zomer een concrete 

uitwerking van de opzet van de functies naar de eigen situatie, inclusief een 

indicatie van het tijdbeslag. 

 

Stap 3: intekenlijsten 
• Leden kunnen in de maand oktober 2022 inschrijven met een eerste en 

tweede voorkeur.  

• Bij de intekenlijsten komen vragen naar de ervaring van de intekenaars.  

• Het afdelingsbestuur inventariseert de intekenlijsten. Het geeft ook aan de 

Bond door welke belangstellenden er zijn voor Bondsfuncties. 

 

Stap 4: toedeling van taken 

• In november 2022 geeft het afdelingsbestuur het overzicht van taken/functies 

de komende drie jaar aan de leden en aan het Bondsbestuur voor zover het 

gaat om Bondsfuncties; 

• De voorkeuren (eerste daarna tweede) worden zoveel mogelijk gehonoreerd; 
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• Wanneer taken niet kunnen worden toebedeeld, neemt het afdelingsbestuur 

contact op met leden die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen en 

met aspirant leden voor wie dat een mooie kennismaking met het tuinpark 

kan zijn. Voor Bondsfuncties geldt dat het Bondsbestuur hierover in overleg 

treedt met één of meer tuinparken. 

 

Stap 5: tussenevaluatie 

In de winter van 2022/2023 maken afdelingen en Bond gezamenlijk een eerste 

evaluatie en kijken we hoe we hiermee verder gaan; dan willen we ook nagaan of 

nadere maatregelen nodig zijn om tot meer en effectievere ledeninzet te komen. 

 

Vragen aan de Bondsvergadering: 

• Kan de vergadering bovenstaande lijn onderschrijven? 

• Zijn er suggesties voor aanvullingen? 
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Bijlage:  

Relevante bepalingen over Algemeen Werk, de ‘werkuren’  

(uit de statuten van de Bond) 

 

Statuten Bond van Volkstuinders, Amsterdam 10 december 2016 

Art. 4, Sub b. 

Het is niet in overeenstemming met het uitgangspunt om het tuinpark en de ter 

beschikking gestelde tuin te zien als een camping, een speeltuin of een toeristische 

attractie met het op die locaties gebruikelijke gedrag. Daarentegen is het wel in 

overeenstemming met het uitgangspunt om actief deel te nemen aan de sociale 

activiteiten op het tuinpark en aan de gemeenschappelijke verplichtingen, waaronder 

met name, maar niet uitsluitend, het algemeen werk.  

 

Art, 6, lid 6.  

De leden zijn meer in het algemeen verplicht: 

a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te 

verstrekken aan onderscheidenlijk het bondsbestuur, het desbetreffende 

afdelingsbestuur, de tuchtcommissie en de commissie van beroep; 

b. al die verplichtingen op zich te nemen c.q. al die werkzaamheden in zijn afdeling te 

verrichten, die door zijn afdelingsbestuur of afdelingsvergadering aan de leden zijn 

opgedragen.; Artikel 6 - Rechten en plichten met betrekking tot de tuin6. Tenzij het lid 

door het desbetreffende afdelingsbestuur tijdelijk dispensatie is verleend, is een lid voor 

de duur van zijn lidmaatschap verplicht op het grondgebied van zijn afdeling de door of 

namens het desbetreffende afdelingsbestuur aan hem opgedragen werkzaamheden, het 

zogenaamde algemeen werk, te verrichten, welke werkzaamheden ten goede komen aan 

het tuinpark en/of activiteiten van die afdeling. Het algemeen werk heeft niet betrekking 

op de aan het lid ter beschikking gestelde tuin. Een afdelingsbestuur kan ten behoeve 

van het algemeen werk een rooster opstellen. Tenzij het lid met het desbetreffende 

afdelingsbestuur anders is overeengekomen, is het lid verplicht het algemeen werk te 

verrichten op de in het rooster 

vermelde data en tijden. Een en ander wordt nader uitgewerkt in het Tuinreglement. 

Leden van het bondsbestuur en van bondscommissies zijn vrijgesteld van algemeen 

werk. 

 


