
Bondsvergadering 11 juni 2022 
Agendapunt 8. Benoemingen en voordrachten 
 
8.1 BENOEMINGEN  

 

Commissie van Beroep 

Deze commissie behandelt het beroep dat wordt ingesteld tegen beslissingen van de 

tuchtcommissie. De commissie bestaat op dit moment uit drie leden – er zijn twee vacatures.  

 

Ron Limburg stelt zich kandidaat voor de Commissie van Beroep. Ron is sinds 2017 tuinder bij Nut en 

Genoegen. Hij is jurist (notarieel en civiel recht) en is tussen 1983 en 2013 werkzaam geweest als 

advocaat civiel recht. Hij heeft daarnaast verschillende functies gehad in tuchtcommissies (AFC, KNVB 

en Bond van Volkstuinders) 

 

Gevraagd besluit:  

De bondsvergadering wordt gevraagd om te stemmen over de benoeming in de Commissie van 

Beroep van Ron Limburg 

 

8.2 VOORDRACHT ERELIDMAATSCHAP PAUL TOLSMA 

 

Paul Tolsma, tuinder en op dit moment penningmeester bij tuinpark De Bongerd, is meer dan 40 jaar 

actief binnen zijn eigen tuinpark én binnen de bond. In deze periode heeft hij twee 

(noodgedwongen) verhuizingen van de het park begeleid vanuit zijn bestuursfunctie als voorzitter; de 

eerste keer vanuit de locatie bij de Coentunnel, en de tweede keer in het jaar 2000, in zijn functie 

opnieuw als voorzitter, vanuit het complex waar nu een woonwijk is gerealiseerd. 

Daarbij heeft hij, in nauwe samenwerking met de bond, deze verhuizingen succesvol gerealiseerd, en 

in overleg met de gemeente Amsterdam, vele voorwaarden kunnen realiseren betreffende riolering, 

elektra, grondverbetering, waterhuishouding en aanplanting bomen en wateroevers. Op basis van 

zijn technische kennis heeft hij namens de bond met name bij verhuizing van De Bongerd in het jaar 

2000, talloze overleggen gevoerd met ingenieursmaatschappijen, nutsbedrijven en de Provincie, en 

daarmee als vertegenwoordiger van het tuinpark, als gedelegeerde en in samenwerking met de bond 

resultaten bereikt die later van onschatbare waarde zijn gebleken. 

In de periode rond 2010 heeft hij de bond van volkstuinders ondersteund om een nieuwe 

bestuursstructuur en werkwijze te realiseren. Na ook vele jaren actief geweest te zijn in het eigen 

afdelingsbestuur treedt Paul nu terug uit het bestuur.  

 

Gevraagd besluit:  

Het is het bondsbestuur een eer en genoegen om hierbij, mede namens het afdelingsbestuur van 

tuinpark De Bongerd, de heer Paul Tolsma voor te dragen voor het erelidmaatschap van de bond van 

volkstuinders. Het bondsbestuur verzoekt de bondsvergadering om in te stemmen met deze 

voordracht. 

 

  


