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Introductie
We vormen een groep mensen die graag actie ondernemen. Al was het maar dat we allemaal 
lekker in onze tuin bezig willen zijn. Maar ook daarbuiten zijn we doeners. Met elkaar het ge-
zamenlijk groen onderhouden en natuurlijk liefst op een hoger plan tillen. Meer biodiversiteit 
en betere klimaatbestendigheid. Werken aan voorzieningen en activiteiten voor medegebruik, 
voortvloeiend uit het besef dat met openbaarheid en gastvrijheid er een wereld te winnen is. 
Dat gebeurt allemaal door vrijwilligers. Je inzetten uit passie voor je hobby en uit betrokken-
heid voor de omgeving en de samenleving. Misschien is dit wel het voorbeeld bij uitstek van 
burgerparticipatie.

Ook bij AVVN zijn naast het bestuur andere vrijwilligers actief, die samen met het bureau onze 
bonden, verenigingen, groepen en supporters faciliteren en ondersteunen in hun bezigheden 
en ambities. Om daarmee het samen tuinieren te beschermen en te bevorderen. Dat vereist 
expliciete zichtbaarheid - een streven dat zich als een rode draad door 2020 spon. Want een 
betere bekendheid binnen en buiten onze organisatie is een noodzakelijke voorwaarde om 
onze groene ambities waar te maken.  

In dit bestuursverslag laten wij zien hoe we dat het afgelopen jaar deden. Grote dank aan 
iedereen dit mede mogelijk heeft gemaakt. 

Ruud Grondel, voorzitter
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Onze ambitie is nú urgent
Nog steeds en alweer in 2020: De groene ruimte in het verstedelijkt gebied staat onder druk. 
Soms dreigt kaalslag. Er is druk op volkstuinparken en plaatsen voor samen tuinieren. Soms 
dreigt verplaatsing en inleveren van tuinen. Of je wordt anders tegen gewerkt: kortlopende 
gebruiksovereenkomsten. Onzekerheid over de toekomst. Terwijl het anders kan: samen tuinie-
ren als constante in beschermd stedelijk groen. 

Iemand moet er zijn om het daarvoor op te nemen. Dat zijn wij. Allerlei bonden, verenigingen 
en tuingroepen en tienduizenden individuele tuinliefhebbers. Allemaal georganiseerd in AVVN 
samen natuurlijk tuinieren. Geen woningbouw op het samen tuinieren, maar uitbreiding van het 
samen tuinieren. Dat is waar wij voor staan. Dat is het geluid dat we laten horen.

We hebben het afgelopen jaar hard gebouwd aan onze zichtbaarheid. Wie wij zijn en wat onze 
rol is in het speelveld van ruimtelijke invulling en betekenis. Dat we enorme verworvenheden 
hebben: duizenden hectares vitaal beleefgroen. Dat we met zijn allen een netwerk vormen van 
kennis, ervaring en vaardigheden om stad en dorp leefbaar te houden. Op het gebied van na-
tuur, milieu en biodiversiteit. En maatschappelijk: het samen tuinieren is een levendige compo-
sitie van sociale gemeenschappen en verbindingen. Samen tuinieren geeft een levensinvulling. 
Werken aan onze zichtbaarheid betekent ook ruchtbaarheid naar politiek, pers en publiek.

Het is nú urgent. 2020 hebben we benut om onze groene ambities ten volle waar te kunnen 
gaan maken. Daarvoor is intensivering van de samenwerking nodig – en groei van ons netwerk 
en onze gemeenschap. Extern doen we dat door allianties aan te gaan. Intern door het bieden 
van een aantrekkelijk aanbod van diensten en voordelen voor rechtspersonen en individuele 
tuinders – waarbij contact, uitwisseling en leren van elkaar centraal staat. 
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WIE WIJ ZIJN IN 2020
Verdeling tuinparken over NL gemeenten  

221   1 tuinpark
in 2019: 210  meer tuinparken

Aantal rechtspersonen

 
 
 160

Aantal aangeslotenen

 
 31.472
 in 2019: 
 29.607

Aantal abonnees   Aantal supporters 

 594 19
  pas eind 2020 mee gestart.  

Bestuursleden 

 Ruud  Magda Ineke Ans Hans
 Grondel Vlaardingerbroek ten Hoedt Hobbelink van Leeuwen
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Team 

 Wim Francis Madelon Ilhame Janine Herman
 Hoentjen Flohr Veerman el Majiti Bruinooge Vroklage

Vrijwilligers  Adviseurs 

 24 58 
 Zoals consuls, redactieraad,  Zoals groen- en keurmerk-
 commissie van onderzoek,  medewerkers, notaris, 
 bemiddelaars en werkgroep  juristen, financieel experts,
 onderhoud. organisatie- en HRM-
  deskundigen, taxateurs, 
  ICT-adviseurs en schrijvers 
  van De Tuinliefhebber.  

Groene samenwerkingspartners 

Standpunten 

We maken ons sterk voor onze clubs en tuinders bij politiek en publiek en brengen hun 
wensen en kansen voor het voetlicht. 
• In elke nieuwbouwwijk een plaats voor samen tuinieren.
• Gemeenten moeten de grondprijzen voor tuinders betaalbaar houden: Verenigingen  

zorgen zelf met vrijwilligers voor de kwaliteit en biodiversiteit van het groen. 

In en met ons netwerk van bevriende organisaties geven wij perspectief voor een schoner 
milieu, klimaatadaptatie en gezond leven en eten. 
• Vervang onnodige verharding door groen. (Samen met Steenbreek: Samen zorgen voor  

een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving)
• Maak grijs groener (Samen met Deltaplan biodiversiteitsherstel: Organisaties zetten zich 

samen in voor biodiversiteitsherstel in Nederland)
• Gezond voedsel uit eigen grond is goed voor jezelf en het milieu (Samen met Stadsland-

bouw Nederland: Kennis en inspiratie delen over stedelijk voedsel).

https://steenbreek.nl
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl
https://stadslandbouwnederland.nl
https://stadslandbouwnederland.nl
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AVVN AAN DE SLAG
Contact met en advies aan leden 

Totaal aantal telefoongesprekken met leden in/uit 1.300

Totaal aantal e-mails met leden (in/uit) 3.400

Top-6 onderwerpen ledenadvisering 

1
Overheidsregels
• Toelichting, verklaring, advisering en ondersteuning bij (implicaties van)  

coronamaatregelen.
• Praktische informatie over toepassing van wetten, regels en afspraken.

2
Verenigingsrechtelijk
• Opzet, interpretatie, handhaving statuten en reglementen.
• Begeleiding bij oplossen geschillen in de vereniging. 

3
Praktische zaken
• E-boekhouden – boekhoudmodule en ledenadministratie waaronder adres- 

wijzigingen.
• Verzekeringen
• Relatiebeheer (toelichting en verklaring lidmaatschap en dienstverlening)

4
Groenvoorlichting
• Voor het tuinpark: Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
• Voor de tuin: groene vragen, bemestingsadviezen.

5

Publieksrechtelijk 
• Advies en begeleiding bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen (bouwplannen  

en infrastructuur)
• Uitleg & toepassing bouwbepalingen
• Procedures zakelijke lasten
• Vergunningen (bouw, bomen)

6
Privaatrechtelijk (contracten)
• Hulp bij huuronderhandelingen
• Advies over onderhoudskwesties (waterleiding, beschoeiing, baggeren etc.)
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Eerstelijns tegenover tweedelijns ondersteuning  

Het besturen van een vereniging en het beheren van een 
tuinpark is geen kleinigheid. Ook niet in tijden dat het voor 
de wind gaat. Je doet het er niet even bij, maar zet je er met 
ziel en zaligheid voor in. Je bent vrijwilliger en het is leuk en 
dankbaar werk. 
Het vergt wel de nodige kennis en vaardigheden. Wij helpen 
daarbij met raad en daad, geven voorlichting en leveren 
expertise. Met tips, adviezen, wegwijs maken, verwijzen en 
uitzetten in ons netwerk. Dat is eerstelijns ondersteuning. 
Praktische hulp die online, digitaal of telefonisch geboden en 
afgewikkeld wordt. 

Daartegenover staat onze tweedelijns ondersteuning. 
Die is een stuk intensiever. Met beoordeling, begelei-
ding en bijstand. Bij ruimtelijke bedreigingen bijvoor-
beeld, of verplaatsingen, contractonderhandelingen, 
inspraak en individuele dossierbehandeling als het 
gaat om lastige verenigingsrechtelijke kwesties. Die 
soms langdurige hulpverlening vereisen. Daarvoor 
kunnen wij als het nodig is ook externe deskundigen 
inzetten. Tweedelijns ondersteuning geven we niet 
alleen op afstand – we zijn er bij waar nodig is. 
Bijvoorbeeld bij inspraakreacties, onderhandelingen, 
of het onafhankelijk voorzitten van vergaderingen. Of 
gewoon om met het bestuur eens goed te sparren 
over kwesties en oplossingen. 

Verhouding 1e en 2e lijns ondersteuning  Verhouding 1e en 2e lijns ondersteuning
in aantal dossiers/contactmomenten: in tijdsbesteding:
 
 

67% 67%

33%33%

 eerstelijns ondersteuning    tweedelijns ondersteuning
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Website 

 Website bezoekers Aantal bezochte pagina’s

Meest bezochte pagina na homepage

Nieuwsbrieven 

22.000 84.000

      
            Aantal nieuwsbrieven 
                   Natuurlijk Tuinieren         7

Aantal nieuwsbrieven AVVN       10

Aantal specifieke nieuwsbrieven         51

Aantal abonnees nieuwsbrief 
Natuurlijk Tuinieren

               1.452

               2.438

Aantal abonnees nieuwsbrief AVVN
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Social media 

AVVN Facebook aantal volgers 1.065

AVVN Facebook aantal likes 1.011

AVVN Facebook aantal berichten 100

Populairste bericht 
https://www.facebook.com/avvn.nl/posts/3833050103381424

Natuurlijk Tuinieren Facebook 
aantal volgers 807
Natuurlijk Tuinieren Facebook 
aantal likes 767
Natuurlijk Tuinieren Facebook 
aantal berichten 52

Populairste bericht 
https://www.facebook.com/communitynatuurlijk
tuinieren/posts/1669742966529034

Verder actief op:

https://www.facebook.com/avvn.nl/posts/3833050103381424
https://www.facebook.com/communitynatuurlijktuinieren/posts/1669742966529034
https://www.facebook.com/communitynatuurlijktuinieren/posts/1669742966529034
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VERNIEUWINGEN
De handen uit de mouwen 

Uit de tuin weten we dat je flink de handen uit de mouwen moet steken. Je gaat ergens voor: 
Een gezonde oogst, een bloeiende border of een biotoop voor vlinders en bijen. Maar eerst 
moet je je zorgvuldig voorbereiden (ontwerp, teeltplan). Dat kost tijd en inspanning – en dat is 
goed – want je wilt het beste resultaat. Zo hebben we bij AVVN de met het Implementatieplan 
(2018) in gang gezette vernieuwingsprocessen afgerond met de besluitvorming op het con-
gres van 28 november 2020.   

Nieuw lidmaatschap  

We hebben een nieuwe invulling van het collectief lidmaatschap geïntroduceerd. Daarmee 
gaan we vanaf 2021 werven en die komt later ook open te staan voor onze huidige leden. 
Daarmee komen we tegemoet aan de wens voor meer keuzevrijheid. Het all-in lidmaatschap 
maakt plaats voor een divers aanbod in 4 varianten, ieder met hun eigen rechten en contri-
butie. Te beginnen met een basislidmaatschap en oplopend van basis-plus naar standaard tot 
een toplidmaatschap. Dat betekent dat verenigingen een lidmaatschap kunnen kiezen afge-
stemd op hun specifieke wensen en behoeften. De een heeft misschien genoeg aan eerstelijns 
ondersteuning, een ander wil graag van alle mogelijke hulp verzekerd zijn. We willen er voor 
iedereen zijn: om nieuwkomers te verwelkomen kennen we ook een kennismakingslidmaat-
schap. Ook andere rechtspersonen dan verenigingen kunnen zich bij ons organiseren. 

In ieder lidmaatschap blijft De Tuinliefhebber als gedrukt magazine overeind. Omdat lezers 
het blad hoog waarderen. De Tuinliefhebber is bij uitstek het medium om contact en feeling 
met elkaar te houden. 
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Nieuwe missie en visie  

In onze groene ambitie willen we de positie en het beeld van volkstuinen en andere vormen 
van samen tuinieren versterken. Daar hebben we een missie en visie voor gedefinieerd, als 
leidraad en gids om dat te bereiken. Waar iedereen die samen tuiniert zich in herkent, onder-
schrijft en achter staat. Wat onze kracht is, waar wij plezier in hebben en elkaar in vinden. 
Missie en visie komen uit ons hart. Ze verwoorden waarvoor we staan en waarvoor we gaan. 
 
Missie: Met tuinieren leveren we een waardevolle bijdrage aan een groene leefomgeving en aan 
een gezonde leefstijl. 
Visie: Dit doen wij door het uitwisselen van kennis en het aanbieden van deskundigheid en 
door op te komen voor samen en natuurlijk tuinieren.

Nieuwe naam  

Zichtbaarheid en herkenbaarheid, zowel bij onze eigen achterban als daarbuiten… daarvoor 
heb je een pakkende naam nodig. Eentje die de lading dekt, die blijft hangen, die aanspreekt. 
Die past bij de maatschappelijke positie die we willen innemen. Daar ontbrak het ons nog aan. 
Alleen “AVVN” zegt mensen niet zoveel. 

Wat maakt ons uniek? Niet dat we tuinieren, maar dat we dat met elkaar doen. Dat we sociale  
en diverse gemeenschappen vormen. Dat we met allerlei verschillende soorten mensen in 
clubverband door tuinieren onze tuin en als het even kan de wereld er om heen een stukje 
mooier maken. Wat ons onderscheidt is dat we sámen tuinieren, op een stuk grond dat we 
delen– of dat nou een tuinpark of een buurttuin is. We tuinieren natuurlijk, in de natuur en in 
harmonie met de natuur. Lekker in de buitenlucht, wind door je haren, zon of een regenbuitje 
op je bol. Zonder milieuschadelijke middelen, meer en meer volgens natuurvriendelijke 
methoden. Kortom, “samen” en “natuurlijk” passen ons als gegoten. Ziedaar onze nieuwe 
naam: AVVN samen natuurlijk tuinieren.

Huisstijl  

We vormen een divers gezelschap maar we zijn wel een eenheid: samen tuinieren verenigt ons. 
Dat mogen en moeten we laten zien – in woord én in beeld. Daarom hebben we een nieuwe 
frisse huisstijl ontwikkeld waarmee we consequent naar buiten treden. Herkenbaarheid is 
essentieel. Kleuren, lettertype en vormgeving op elkaar afgestemd en een logo dat tezelfder-
tijd eenvoudig en opvallend is en veelzijdig in de toepassingen. 
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Bredere doelgroep  

Met alle vernieuwingen laten we zien dat we de drempel over stappen van een doelgroeps-
organisatie naar een veel bredere maatschappelijke beweging. We slaan onze vleugels uit: niet 
meer uitsluitend volkstuinen en niet meer uitsluitend verenigingen, maar ook andere rechts-
personen die samen tuinieren en individuele personen die zich rechtstreeks aan ons binden. 
Omdat ze zich thuis voelen bij onze groene familie, omdat ze het belangrijk samen natuurlijk 
tuinieren te bevorderen. Een geheel nieuw klantenrelatiesysteem en ledenplatform wordt op 
poten gezet om virtuele en fysieke ontmoetingen en kennis- en ervaringsuitwisseling vorm en 
gestalte te geven. Samen tuinieren is ook samen delen.

De Tuinliefhebber: van vakblad naar seizoenstijdschrift  

We zijn helemaal opnieuw gaan kijken wat bij de lezers past: Een blad dat informeert, inspi-
reert, verbindt en activeert. Dat enthousiasme opwekt om in de tuin aan de slag te gaan en 
de omgeving te vergroenen. Dat luidde een make over van De Tuinliefhebber in. Eigentijdse 
en frisse vormgeving en een nieuwe bladformule waarin de seizoenen centraal staan, die een 
mensgericht en maatschappelijk perspectief kent en toegankelijke en aantrekkelijke artikelen 
en rubrieken biedt. Een nieuwe rol is weggelegd voor de redactieraad: een adviesorgaan met 
vertegenwoordigers van de lezersgroep dat de spil vormt tussen werkveld en tijdschrift.
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UITDAGINGEN
Corona-uitdagingen 

Corona ging ook niet aan onze deur voorbij. Tijdens de eerste golf, toen alles nog nieuw was, 
zaten bestuurders en tuinders met allerlei praktische vragen over – de interpretatie van – de 
overheidsmaatregelen. We hebben hen op maat geadviseerd en daarnaast een sectorprotocol 
gemaakt dat we telkens bij nieuwe afkondigingen van het kabinet actualiseerden. Naarmate 
het jaar vorderde, klopten steeds meer verenigingen bij ons aan voor wie het lastig of zelfs 
onmogelijk werd om fysiek de verplichte ALV te organiseren. Aan de hand van de Tijdelijke 
Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid hebben we hen met raad bijgestaan en later ook met daad 
begeleid om een online ALV mogelijk te maken. 

Op een punt maakten we allemaal door corona van de nood een deugd: videobellen en 
digitaal vergaderen kwam er helemaal in. Overleg hoefde niet uit- of afgesteld te worden. 
We hielden allemaal nauw contact met elkaar, ook in de perioden dat thuiswerken de norm 
was. Raadplegingen met de achterban over de voorstellen in het Congres gingen soepel via 
ons digitaal platform en in november beleefden we de primeur door met het Congres zelf 
volledig online te gaan. Naar we hebben begrepen is dat iedereen goed bevallen. 

In de zomerperiode was het enige maanden verantwoord elkaar in levenden lijve te ontmoe-
ten. We hebben toen verenigingsbezoeken af kunnen leggen en ontvangsten georganiseerd. 
De tweede golf en de lockdown maakten dat we hier even weer pas op de plaats moesten 
maken. We hopen dat zodra het weer mogelijk is en iedereen zich er veilig bij voelt het relatie-
beheer en -onderhoud, ledenbijeenkomsten en workshops weer voortvarend kunnen oppak-
ken.  

Populariteit tuinen  

Corona 2020 maakte ook eens en te meer 
duidelijk hoe waardevol het is dat je naar je 
tuin kunt. Je hoofd leeg maken van de zorg 
van alledag en gezond buiten zijn. 
De populariteit van samen tuinieren steeg 
enorm en dat pikten ook de media op. 
In onder meer Hart van Nederland, 
Goedemorgen Nederland en het AD 
vertelden we het verhaal over het plezier 
en het belang van de volkstuin.
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Bestuur en bureau  

AVVN heeft een strategisch bestuur gericht op processen, de richting en doelen van de orga-
nisatie, waarbij het dagelijkse werk – de voorbereiding en uitvoering – gebeurt onder leiding 
van de directeur door het AVVN-bureau. Ook hiervoor is de inzet en expertise van bestuurs-
leden onmisbaar, in 2020 op de gebieden: 
• Conflictbeheersing en oplossing bij verenigingsbrede interne problematiek;
• Overleg met gemeenten en met verenigingen
• Onafhankelijk voorzitten van diverse ALV’s
• Publiciteit en voorlichting op landelijke publieksmedia en buitenlandse vakmedia
• (Re)presentatie AVVN bij online en fysieke bijeenkomsten van aangesloten en  

niet-aangesloten clubs
• Vertegenwoordiging in internationale volkstuindersbond
• Promotie en belangenbehartiging van samen tuinieren in diverse groene samenwerkings- 

verbanden
• Lobby, inspraak en belangenbehartiging voor clubs die (ruimtelijk) bedreigd worden of 

waarvan de rechten onder druk komen te staan.  

Optimaal tegemoet komen aan de wensen van de leden en het kunnen verwezenlijken van de 
groene ambitie vroegen om een hervorming van de bureauorganisatie: op naar zelfsturing, 
actualiseren van rollen en functies, richten op kerntaken als faciliteren en regisseren. In 2020 
zijn hierin met behulp van externe coaching grote stappen gemaakt. Er is een wisseling van de 
wacht opgetreden. Drie medewerkers hebben afscheid genomen. Verder is een juriste, Ilhame 
el Majiti, het team komen versterken om de snelheid en kwaliteit van onze bestuursadvisering 
te verbeteren. Met de komst van Janine Bruinooge is een marketingcommunicatiediscipline én 
-mentaliteit geïntroduceerd waarmee we naar buiten treden, zichtbaarder worden voor leden 
en voor de buitenwereld. 

Wat we willen is iedereen met 
een hart voor samen en natuur-
lijk tuinieren helpen om nog 
meer uit hun hobby te halen. 
Groen doen is altijd goed – hele-
maal als je het met elkaar doet. 
Dat willen we nog veel meer 
uitbouwen. Eind 2020 hebben 
we de contouren neergezet van 
een community voor iedereen 
die zich aan ons verbindt of 
verbonden heeft. 
Die community komt op onze 
nieuwe website in de vorm van 
een besloten ledennetwerk. 
Daar kunnen tuinliefhebbers aanvullende groeninformatie en -inspiratie vinden. Daar hebben 
ze hun eigen plek waar ze gemakkelijk maatjes ontmoeten om tips en ervaringen uit te wisse-
len en om tezamen groene ideeën te realiseren. Al in het voorjaar van 2021 zullen we hiermee 
van start gaan. 
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SHARED SERVICES

 
Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren   

In je tuin werk je samen met de natuur. Natuurlijk tuinieren is de standaard en zie je overal om 
je heen. Steeds meer tuinparken doen het ook in het algemene delen: vergroening en verduur-
zaming. In 2020 zijn 55 van die tuinparken verbonden aan ons project Nationaal Keurmerk Na-
tuurlijk Tuinieren. Met advisering en begeleiding. Workshops en bijeenkomsten. En met als 
resultaat een onafhankelijk waarborg in de vorm van een 
Keurmerkschild: het lieveheersbeestje met 1-2-3 of 4 
stippen. Duidelijker kun je het niet maken: wij zijn 
van onschatbare waarde voor de samenleving. 

Tuinparken met Keurmerk 

55 tuinparken

16 gemeenten

Midden-
Groningen

Gulpen-Wittem

Oostzaan
Velsen

Heerlen

Hoeksche Waard

Cranendonck

Boxtel

Medemblik

Lansingerland

Roosendaal

Veenendaal

Venlo

Leudal

Maassluis

Schiermonnikoog

Berg en Dal

Westvoorne

Heiloo

Heeze-Leende

Alphen-Chaam

Almere

Waalre

Oost Gelre

Woerden

Dantumadiel

Deventer

Hendrik-Ido-
Ambacht

Opsterland

Aa en Hunze

Meierijstad

De Friese Meren

Maasdriel

Meppel

Heumen

Nieuwegein

Haaksbergen

Culemborg

Hilversum

Winterswijk

Zoeter-
woude

's-Gravenhage

Lochem

Utrechtse Heuvelrug

Stichtse Vecht

Ommen

Beemster

Krimpen 
a/d IJssel

Alblasserdam

Vlissingen

Hoogeveen

Staphorst

Bergen (NH)

Leiden

Heemskerk

Papendrecht

Terschelling

Maastricht

Schiedam

Molenlanden

Bloemendaal

Hellevoetsluis

Nieuwkoop

Loon op Zand

Wierden

Koggenland

Etten-Leur

Westland

Lisse

Midden-Drenthe

Bladel

Laren

De Ronde Venen

Helmond

Stein

Altena

Veere

Waalwijk

Goes

Wijk bij Duurstede

Hengelo (O)

Weert

Zoetermeer

Rucphen

Oudewater

Cuijk

Blaricum

Breda

Heerde

Kapelle

Bergen op Zoom

IJsselstein

Eemnes

West Betuwe

Noardeast-Fryslân

Purmerend

Sint-
Michielsgestel

Brielle

Zeewolde

Hellendoorn

Súdwest-Fryslân

Gooise
Meren

Reimerswaal

Pijnacker-
Nootdorp

Geertruidenberg

Leeuwarden

Doetinchem

Mook en 
Middelaar

Olst-Wijhe

Baarn

Oisterwijk

Baarle-Nassau

Halderberge

Arnhem

Mill en 
Sint Hubert

Drimmelen

Brunssum

Rijswijk

Ameland

Bergen (L)

Reusel-De Mierden

Apeldoorn

Zwijndrecht

Nijkerk

Landerd

Vught

Opmeer

West Maas en Waal

Amstelveen

Beek-
daelen

Lingewaard

Rozendaal

Haarlem

Oldambt

Simpelveld

Bunschoten

Leidschendam-
Voorburg

Roermond

Gemert-Bakel

Leiderdorp

Haarlemmermeer

Tubbergen

Ooststellingwerf

Utrecht

Bergeijk

Huizen

Montfoort

Zwartewaterland

Elburg

Montferland

Wijchen

Hulst

Oosterhout

Voerendaal

Borger-Odoorn

Boekel

Texel

Druten

Harderwijk

Alphen aan den Rijn

Duiven

Edam-Volendam

Dronten

Epe

Lelystad

Landsmeer

Amersfoort

Gouda

Zwolle

Drechterland

Putten

Middelburg

Deurne

Rheden

Renswoude

Ermelo

Eersel

Vijfheren-
landen

Zaltbommel

Zutphen

Midden-Delfland

Berkelland

Den Helder

Beek

De Bilt

Hoorn

Rijssen-Holten

Overbetuwe

Pekela

Valkenswaard

Westerkwartier

Beesel

Zundert

Wassenaar

Maasgouw

Barendrecht

Steenbergen

Capelle a/d IJssel

Nijmegen

Noord-Beveland

Oldebroek

Sint Anthonis

Zuidplas

Castricum

Asten

Bronckhorst

Krimpenerwaard

Houten

Tiel

Tytsjerksteradiel

Eemsdelta

Woensdrecht

Nunspeet

Heerenveen

Landgraaf

Uithoorn

Gennep

Echt-Susteren

Smallingerland

Noordwijk

Zevenaar

Weststellingwerf

Oldenzaal

Venray

Diemen

Veendam

Vaals

Sluis

Waterland

Schagen

Enkhuizen

Urk

Beuningen

Weesp

Laarbeek

Sittard-Geleen

Hof van Twente

Valkenburg 
a/d Geul

Amsterdam

Voorschoten

Zaanstad

Wijdemeren

Coevorden

Achtkarspelen

Rhenen

Tynaarlo

Nissewaard

Soest

Teylingen

Meerssen

Dinkelland

Goirle

Hilvarenbeek

Waddinxveen

Kerkrade

Aalten

Nederweert

Dordrecht

Terneuzen

Vlaardingen

De Wolden

Lopik

Hardenberg

Tilburg

Noordenveld

Moerdijk

Rotterdam

Heer-
hugowaard

Eindhoven

Schouwen-Duiveland

Westerveld

Oirschot

Noordoostpolder

Eijsden-Margraten

Het Hogeland

Oss

Oegst-
geest

Stede Broec

Barneveld

Hattem

Uden

Zeist

Boxmeer

Roerdalen

Almelo

Leusden

Albrandswaard

Dongen

Zandvoort

Renkum

Ede

Beverwijk

Neder-Betuwe

Langedijk

Steenwijkerland

's-Hertogenbosch

Gilze en 
Rijen

Someren

Scherpenzeel

Goeree-Overflakkee

Hardinxveld-
Giessendam

Oude IJsselstreek

Best

Alkmaar

Borne

Sliedrecht

Bernheze

Vlieland

Raalte

Woudenberg

Dalfsen

Bodegraven-Reeuwijk

Brummen

Son en Breugel

Borsele

Gorinchem

Geldrop-Mierlo

Harlingen

Waadhoeke

Wageningen

Heemstede

Hillegom

Veldhoven

Ridderkerk

Peel en Maas

Westervoort

Buren

Hollands Kroon

Katwijk

Doesburg

Westerwolde

Wormerland

Twenterand

Stadskanaal
Assen

Enschede

Uitgeest

Emmen

Grave

Heusden

Tholen

Losser

Kampen

Aalsmeer

Bunnik

Ouder-
Amstel

Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten

Horst aan de Maas

Groningen

Voorst

Delft

Kaag en Braassem
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E-boekhouden (aantal verenigingen) 

Bemestingsadviezen 

89

Verzekeringen 

Dit jaar een opvallend laag aantal claims, vanwege bijna stilstand algemeen werk i.v.m. corona. 

16

8

20
5

Gebruik boekhoudmodule 
naast ledenadministratie

Uitbesteding boekhouding 
aan AVVN

Eerstelijnsadvisering 
boekhouding door AVVN

(Her)ingerichte boekhouding

0 5 10 15 20 25 30

Zand 30

Klei 25

Zavel 10

Veen  3

Gemengd 21

Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering
Aantal verzekerde clubs: 33%

Aantal claims: 0

Milieuverzekering
Aantal verzekerde clubs: 100%

Aantal claims: 1

Collectieve aansprakelijkheid
Aantal verzekerde clubs: 100%

Aantal claims: 3

Collectieve ongevallen
Aantal verzekerde clubs: 100%

Aantal claims: 1
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Nevenfuncties AVVN-bestuur
Ruud Grondel:
• Bestuurslid Vereniging Acropolis Amsterdam, vereniging voor de bevordering van  

geclusterde coöperatieve woonvormen voor ouderen
• Voorzitter Stichting Volkstuinen in Nederland
• Maatschappelijke Adviesraad Staatsbosbeheer Noord-Holland

Ineke ten Hoedt:
• Verandermanager/organisatieadviseur via haar bedrijf Omforma
• Secretaris van ATV Stadion uit Utrecht

Magda Vlaardingerbroek:
• Penningmeester van de Stichting Volkstuinen in Nederland
• Penningmeester van de Volkstuinvereniging De Amateur Tuinder uit Nieuwerkerk  

aan den IJssel.

Ans Hobbelink:
• Algemeen bestuurslid Stichting Steenbreek

Hans van Leeuwen:
• Bestuurslid Stichting Volkstuinen in Nederland
• Voorzitter VTV Starrevaart uit Leidschendam
• Voorzitter Adviescommissie Beeldende Kunst gemeente Lisse 
• Bestuurslid Stichting het 4de Beeld
• Bestuurslid Stichting Beheer SP

AIC voor tuin en natuur
Vogelvlinderweg 50
3544 NJ Utrecht
https://www.avvn.nl
info@avvn.nl
030 – 6701331
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