TALENT GEZOCHT
Er is de komende tijd veel werk te verzetten, meer dan het
bondsbestuur en de afdelingsbesturen waar kunnen maken. Daarom
doen we samen een dringend beroep op alle tuinders om mee te
helpen en zich te melden voor een taak, een commissie of wat dan ook.
Hierbij een aantal concrete vragen, wil je je op een andere manier inzetten neem dan contact
op met het bestuur van jouw tuinpark.
GEZOCHT: REDACTIELEDEN VROEGOP
De Vroegop is het blad van de Bond van Volkstuinders dat naar alle tuinders en aspiranten gaat
(ruim 12.000). De inhoud wordt voor een groot deel verzorgd door een vrijwillige redactie. In
2022 zal de redactie een bredere rol krijgen, er zijn nl. plannen om ook nieuwsbrieven te gaan
versturen en social media te gaan gebruiken om Amsterdammers te bereiken. Wil je
meewerken aan de Vroegop en/of meedenken over de toekomst? Meld je dan bij
vroegop@bondvanvolkstuinders.nl
Wil je eerst meer informatie mail dan naar Marieke Schep, bestuurslid communicatie,
communicatie@bondvanvolkstuinders.nl
GEZOCHT: BESTUURSLEDEN
Het bestuur van de Bond bestaat op dit moment uit zeven leden en heeft een interim-karakter.
In het komend najaar komt het bestuur met voorstellen voor een verdere invulling van de rol en
taken van de bond, maar nu is al duidelijk dat er vacatures gaan ontstaan.
Daarom zijn wij op zoek naar twee aspirant bestuursleden met een goede bestuurlijke antenne
en met een algemeen profiel. Het gaat hier om mensen, die zich in willen zetten op specifieke
onderwerpen en zich, vanzelfsprekend, daarnaast inzetten voor het algemene bestuurswerk.
De definitieve benoeming geschiedt in de Bondsvergadering van december 2021. Tot die periode
zullen de aspiranten zo veel mogelijk als volwaardig bestuurslid gaan functioneren. Voor meer
informatie kan contact worden opgenomen met voorzitter Eric van der Putten
voorzitter@bondvanvolkstuinders.nl
GEZOCHT: LEDEN NIEUWE ONDERHOUDSCOMMISSIE
De tuinparken willen samen met het bondsbestuur een gezamenlijke Onderhoudscommissie in
leven te roepen. We zoeken daarvoor 6 - 8 mensen die betrokken of verantwoordelijk zijn voor
het onderhoud van tuinparken, 2 of 3 van elke regio (Noord, West, Zuid-Oost).
Doel van deze commissie:
• Stimuleren uitwisseling informatie over onderhoud tuinparken (techniek, prijzen,
machines, aannemers etc.)
• Signaleren van ontwikkelingen in onderhoud
• Verzamelen voorbeelden van aanbestedingen
• Verzamelen voorbeelden van meerjarenonderhoudsplannen
• Zorgen dat de kennis beschikbaar is voor alle parken
• Opdoen van ervaring in verband met het op te richten Onderhoudsfonds
Instrumenten:
• Bijeenkomsten (enkele malen per jaar)
• App/mail groep voor het stellen van vragen en uitwisselen van tips
• Kennisbank (vorm in nader overleg)
Heb je interesse? Neem dan contact op met het bestuur van jouw tuinpark.

Talent Gezocht september 2021

1

GEZOCHT: LEDEN COMMISSIE VAN BEROEP
De Commissie van Beroep behandelt geschillen en klachten waar de tuchtcommissie uitspraak
over heeft gedaan, maar waar één of beide partijen beroep tegen heeft ingesteld. Voor deze
Commissie zoeken we leden die hun ervaring en kennis hiervoor willen inzetten.
Leden van deze commissie:
• Hebben juridische kennis/ervaring
• Kunnen zich vrijmaken voor de behandeling van (naar schatting) ongeveer vijf zaken per
jaar
Zowel lid-tuinders, aspirant-leden van de Bond van Volkstuinders als niet-leden kunnen
plaatsnemen in de Commissie. Definitieve benoeming geschiedt in de Bondsvergadering van
december 2021.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Els de Wit, Hoofd Bondsbureau,
beleid@bondvanvolkstuinders.nl of 020.613.28.93
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