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1. Introductie
Hoop en vertrouwen

In dit bestuursverslag blikken we terug op het afgelopen jaar. We laten zien waar we zaadjes 
hebben geplant en wat we in gang hebben gezet. Ook tonen we de resultaten van onze 
tussenkomst, inspanningen en bemoeienissen. Een verslag als dit omvat natuurlijk feiten en 
cijfers, maar er is meer … Uit dit verslag spreekt hoop en vertrouwen. Het vertrouwen dat de 
volkstuin de toekomst heeft, de toekomst ís voor het stadsgroen.

Alle aandacht en belangstelling voor het volkstuinieren – het samen natuurlijk tuinieren – 
ondervinden we aan den lijve. Onze recente groei is verheugend. Solidariteit en loyaliteit zijn 
bij ons geen loze begrippen. Onze verenigingen en hun tuinders steunen ons en rekenen op 
ons. Het is aan ons om dat waar te maken. 

Dat doen we door ons dagelijkse werk: advies, bijstand, ondersteuning, voorlichting. Ook doen 
we dat door te enthousiasmeren en te motiveren, door verbinding te leggen en inspiratie te 
bieden en door te laten zien dat het samen natuurlijk tuinieren de mooiste en gezondste vrije-
tijdsbesteding is die je je maar kunt voorstellen. Ten slotte doen we dat door te tonen dat onze 
tuinen en tuinparken de heilzame voedingsbodem zijn voor het binnenstedelijk klimaat van de 
komende decennia. 

Ieder tuinpark, iedere vereniging, wordt gerund door vrijwilligers. Dit zijn mensen die zich 
belangeloos inzetten voor het grote goed en het hogere doel. We maken graag van de 
gelegenheid gebruik om onze waardering voor deze vrijwilligers uit te drukken. Zonder hun 
bezieling was er geen georganiseerd volkstuinieren. Ook AVVN kent, naast het bestuur, 
vrijwilligers. We prijzen ons gelukkig met hen. We zijn ze grote dank verschuldigd, zonder 
hen zou het bestuursverslag een stuk korter zijn. 

Namens het bestuur van AVVN samen natuurlijk tuinieren,

Ruud Grondel, voorzitter
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Het perspectief van de volkstuinen
Volkstuinen in verenigingsverband kennen een rijke historie van meer dan honderd jaar. Al 
die tijd zijn ze zich blijven vernieuwen. De laatste tijd zijn volkstuinen – mede door corona – 
ongekend trendy en populair. Dat is geweldig, maar de keerzijde van de medaille is dat door 
de grote belangstelling de vraag het aanbod overstijgt. Ook worden volkstuinen en andere 
groeninitiatieven helaas nog steeds bedreigd met verplaatsing of opheffing. Daarom zetten wij 
ons onafgebroken in om onze groene ambitie waar te maken en te zorgen voor het behoud 
van deze initiatieven. Tegelijkertijd maken we ons sterk voor de broodnodige uitbreiding van 
het samen natuurlijk tuinieren in de stad en in het dorp.
 
Het volkstuinieren verbindt

Volkstuinen hebben de toekomst als vaste waarde in de stedelijke groenstructuur. Volkstuin-
ders zijn mensen die resultaten boeken om hun tuin en het tuinpark telkens mooier en leef-
baarder te maken. Ze nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook voor de omge-
ving rond het tuinpark. Daar is samenwerking voor nodig. Die samenwerking zit bij de tuinders 
al in het bloed. Ze delen lief en leed met elkaar in een kleine gemeenschap. Een tuinvereniging 
is een van de weinige plekken waar mensen met een verschillende opleiding, werk, aard, leef-
tijd en (migratie)achtergrond elkaar ontmoeten rondom een gezamenlijk belang. Het is een 
van de weinige plekken waar geen plaats is voor sociaal isolement of vereenzaming. In de 
volkstuinen doet men alles samen. De cultuur van dit samen optrekken overstijgt het club-
niveau. Volkstuinders zoeken en vinden externe partners. Het volkstuinieren verbindt. Een 
actief volkstuinpark levert het cement dat de sociale structuur van buurt en wijk versterkt.

Gezond bezig

In de stad is nergens een plek met meer biodiversiteit te vinden dan op volkstuinen. In de volks-
tuinen zijn natuurvriendelijk tuinieren en een natuurlijke inrichting en beheer van het algemeen 
groen de standaard. Volkstuinders zijn gezond bezig, houden bodem, water en lucht schoon en 
kringloopsystemen worden niet ontregeld. Het vele groen is goed voor het stedelijk klimaat: de 
tuinen helpen bij het tegengaan van wateroverlast en de vermindering van hittestress. 

Groenontmoeting

Volkstuinders zijn door hun tuinen verbonden met de natuur. Zij respecteren deze natuur, 
leren ervan en geven hun kennis door. Dat laatste doen zij binnen en buiten het tuinpark met 
educatieve projecten als jeugd- of schooltuinen, bijentuinen of praktijkonderwijs biologie. Door 
openstelling en openbaarheid vormt het tuinpark een waardevolle plek voor gezonde groen-
ontmoeting voor iedereen in de buurt: van lekker een frisse neus halen tot een bezoek aan een 
pluktuin of het volgen van een natuurleerpad.

Buitenkans

Dé volkstuin of hét volkstuinpark bestaat niet. Alle parken en tuinen verschillen van elkaar. 
Toch hebben alle tuinen en parken één grote overeenkomst: ze bieden een buitenkans voor de 
versterking van de leefbaarheid. Samen vormen alle tuinders een netwerk van kennis en erva-
ring om de onmisbaarheid voor een vitaal toekomstbestendig stedelijk groen aan te tonen en 
hard te maken. Die klus gaan we klaren.  

https://www.avvn.nl/natuurlijk-tuinieren/
https://www.avvn.nl/samen-tuinieren/recreatief-medegebruik
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Samen aan de slag

Hoe belangrijk samenwerking is, intern en extern, illustreert het volgende:

Eind 2020 overviel de gemeente Amsterdam haar volkstuinders met een eis tot 
“modernisering” van de tuinparken (20% van de parken terug naar de gemeente, 
doorgaande fietsroutes, etcetera) en een buitengewone huurprijsverhoging die opliep tot 
800%. De toon was gezet. Onmiddellijk kwam daartegen een petitie op gang die 
30.000 keer werd ondertekend. De betrokken wethouder heeft toen het plan schielijk 
teruggetrokken. Dit opende de weg naar overleg en diplomatie. De Bond van Volks-
tuinders en de overige plaatselijke tuinverenigingen kwamen met een eigen plan: ‘Een 
beter alternatief voor het Amsterdamse volkstuinenbeleid’. Dit legde de basis voor het 
in november 2021 getekende akkoord.

In het akkoord is de huurverhoging tot een acceptabeler niveau teruggebracht. Boven-
dien wordt deze geleidelijk ingevoerd over een periode van vijf jaar. Een deel van die 
verhoging vloeit terug in een fonds waar bijdragen voor het beheer en onderhoud van 
de publieke delen van de tuinparken worden gegeven. De eis dat de tuinparken moesten 
moderniseren, vormde voor de tuinders geen probleem: ze waren al volop bezig met een 
grotere toegankelijkheid en meer activiteiten voor buurtbewoners. 

Wat van tafel ging, was de eis van de gemeente om per tuinpark 20% van het algemeen 
groen zonder meer op te offeren voor wijk-gerelateerde functies. De grootste winst was 
misschien wel dat door de constructieve samenwerking van de volkstuinders de toekomst 
van tuinparken op Amsterdams grondgebied zeker is gesteld door langdurige huur-
overeenkomsten. Verder krijgen de verenigingen en tuinders veel ruimte voor zeggen-
schap, bijvoorbeeld door de instelling van bovengenoemd fonds. De gemeente noemt 
dit: ‘Samen Stadmaken’. 

In 2022 gaan de tuinparken aan de slag met de verdere vernieuwingsplannen. De 
biodiversiteit moet daarbij behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt. Zo 
bereik je een win-winsituatie waarin de komende jaren steeds meer Amsterdammers 
kunnen genieten van de unieke volkstuinparken (300 hectare!)

Grotere toegankelijkheid

Samen stadmaken

Win-winsituatie
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2. Wie we zijn
We vormen een divers gezelschap. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de manier 
waarop onze organisatie in elkaar steekt, wat ons inspireert en wat het betekent om aan ons 
verbonden te zijn.  

Groen doen is altijd goed, zeker als je het samen doet. Dat is de grondslag voor ons netwerk 
van verenigingen, bonden, groepen, groeninitiatieven én van individuele tuinliefhebbers die 
allemaal een passie hebben voor samen natuurlijk tuinieren.

   Samen = je tuiniert naast en met elkaar. Het is een sociaal gebeuren.

   Natuurlijk = je tuiniert duurzaam, milieubewust, natuurvriendelijk. 

We willen samen natuurlijk tuinieren beschermen en bevorderen. Dat bereiken we door samen-
werking. Samenwerking met onze vrijwilligers, leden, tuinders, supporters en onze netwerk-
partners. We maken ons sterk bij politiek, pers en publiek en brengen onze wensen en kansen 
voor het voetlicht. Wij bieden perspectief voor een schoner milieu, klimaatadaptatie, bio-
diversiteit en gezond leven en eten.

We zetten ons in voor het maatschappelijk belang van samen natuurlijk tuinieren. Er is al 
genoeg druk op de groene ruimte in verstedelijkt gebied. Die knop moet om. In iedere wijk en 
ieder dorp of stadsdeel in Nederland hoort voldoende ruimte te zijn voor onze tuinen. Overal 
in Nederland hoort ruimte te zijn voor vitaal beleefgroen, dat duurzaam beheerd en onder-
houden wordt en vervlochten is in het sociale maaswerk van de samenleving. 

In onze missie en visie verwoorden we waarvoor we staan en waarvoor we gaan:

   Onze missie:
Met tuinieren leveren we een waardevolle bijdrage aan een groene leefomgeving en een 
gezonde leefstijl.

   Onze visie:
Dit doen wij door het uitwisselen van kennis en het aanbieden van deskundigheid en door 
op te komen voor samen en natuurlijk tuinieren.

https://www.avvn.nl/over-avvn/samenwerken
https://www.avvn.nl/over-avvn/samenwerken
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Onze structuur

De organisatie

Algemene vergadering
AVVN-congres AVVN-bestuur

Verenigingen (127)

Koepelverenigingen/

bonden met rechts-

personen als lid (2)

Verenigingen/

rechtspersonen (24)

Individuele tuinders/

aangeslotenen

Supporters

(213)

Individuele tuinders/

aangeslotenen

Koepelverenigingen/

bonden met 

individuen als lid (8)

Afdelingen/geen 

rechtspersonen (57)

Individuele tuinders/

aangeslotenen

Abonnees

(418)

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

1 tuinpark
meer tuinparken

In totaal vertegenwoordigen wij 

31.231 tuinders, 

161 rechtspersonen met 

222 tuinparken.
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We zijn opgebouwd

  

Als vereniging kennen we de Algemene Vergadering – de ALV. Die vindt jaarlijks plaats in juni 
tijdens ons Congres. Afgevaardigden van onze leden hebben op de ALV stemrecht. 
Vanzelfsprekend hebben we een bestuur, in 2021 met 5 leden – waarvan 4 tuinieren bij een 
aangesloten vereniging. Een bureau met 7 teamleden en een schil van vrijwilligers, freelancers 
en professionele adviseurs ondersteunt het bestuur.

Uit georganiseerde 
verbanden
Onze rechtsvorm is die van 
een vereniging. Onze leden 
zijn organisaties als (koepel)
verenigingen of bonden. 
Zij kunnen op onze lidmaat-
schapsrechten een beroep 
doen. In de regel gebeurt dat 
door hun besturen.

BESTUUR
Ruud Grondel 

Magda Vlaardingerbroek
Ineke ten Hoedt 
Ans Hobbelink 

Hans van Leeuwen
TEAM

Monique Bollen
Francis Flohr

Madelon Veerman
Ilhame el Majiti 

Janine Bruinooge 
Herman Vroklage

Sanne Veel

Uit personen. Dat zijn:
• De tuinders van de (koepel) 

verenigingen en bonden,  
oftewel aangeslotenen. Zij zijn 
dus niet formeel lid van ons, 
maar genieten wel de voor- 
delen van het lidmaatschap van 
hun vereniging.   

• Supporters. Dat zijn liefhebbers 
die niet bij een aangesloten 
vereniging tuinieren, maar  
toch bij onze tuinfamilie willen 
horen.   

Bovenste naam correspondeert met bovenste 

foto en dan verder met de klok mee.

https://www.avvn.nl/aansluiten/lidmaatschappen-collectief
https://www.avvn.nl/aansluiten/lidmaatschappen-collectief
https://www.avvn.nl/aansluiten/lidmaatschappen-collectief
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Het lidmaatschap
Verenigingen, koepelverenigingen, bonden, stichtingen en andere groeninitiatieven die alles 
goed geregeld willen hebben, kiezen voor ons lidmaatschap. Hun tuinders:

De vereniging, vertegenwoordigd door het bestuur, heeft toegang tot ons complete lidmaat-
schapsrechtenpakket, met daarin onder meer:

Naast het standaardlidmaatschap kennen we een voordelig kennismakingslidmaatschap voor 
clubs die ons en onze mogelijkheden willen leren kennen. Het belangrijkste verschil met het 
standaardlidmaatschap is dat we ons beperken tot eerstelijns ondersteuning. 

Eerstelijns of tweedelijns ondersteuning

Eerstelijns ondersteuning is algemeen, omvat schriftelijke of 
telefonische voorlichting of uitleg over regels en wetten 
waarmee we het bestuur en de vereniging op weg helpen.
Tweedelijns ondersteuning gaat verder en dieper, is specifiek 
of op dossierniveau en omvat beoordeling, begeleiding en bij-
stand bij allerlei kwesties op ruimtelijk of verenigingsrechtelijk 
gebied, of kwesties die anderszins de rechtszekerheidspositie 
van de vereniging betreffen. 

Kortom

Eerstelijns onder-
steuning is kort-
durende algemene 
hulp.

Tweedelijns 
ondersteuning 
is intensieve en 
specifieke hulp.

• ontvangen thuis het seizoenstijdschrift De Tuinliefhebber;
• hebben toegang tot het online AVVN-ledennet;
• kunnen deelnemen aan workshops en themabijeenkomsten;
• krijgen op verzoek elke maand per e-mail onze nieuwsbrief;
• en hebben er baat bij dat het bestuur deskundig ondersteund wordt.
Bovendien:
• vrijwilligers lopen mee in onze collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

• de online ledenadministratiemodule;
• advies, bijstand en ondersteuning; 
• conflictbeslechting;
• thematische netwerken in ons ledennet;
• milieuschadeverzekering;
• korting op handige diensten;
• en de mogelijkheid tot deelname aan het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. 
Optioneel is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Supporters
Tuin- en groenlief-
hebbers die niet bij 
een aangesloten 
vereniging tuinie-
ren, heten wij wel-
kom als supporter. 
Ze ontvangen ons 
seizoenstijdschrift, 
hebben toegang tot 
ons ledennet, kunnen 
gratis of met korting 
deelnemen aan 
activiteiten en 
ontvangen onze 
digitale nieuws-
brieven.

https://www.avvn.nl/samen-tuinieren/ondersteuning-besturen
https://www.avvn.nl/samen-tuinieren/ondersteuning-besturen
https://www.avvn.nl/cms/showpage.aspx?id=257&redirectUrl=https://www.avvn.nl:443/mijn-avvn
https://www.avvn.nl/nieuwsbrief
https://www.avvn.nl/samen-tuinieren/verzekeringen
https://www.avvn.nl/samen-tuinieren/ondersteuning-besturen
https://www.avvn.nl/aansluiten/formulier
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Handige diensten
Wij bieden shared services aan. Dit zijn handige diensten die speciaal zijn ontwikkeld om 
verenigingen te ondersteunen, ontzorgen en verrijken. Ze zijn niet opgenomen in het 
collectieve lidmaatschap, maar zijn als losse module af te nemen. Op die manier kan elke 
vereniging precies de hulp inschakelen die zij nodig heeft. Een overzicht van de shared 
services vind je hier op de site. Hieronder lichten we twee diensten uit: 

E-boekhouden

Alle leden hebben toegang tot de ledenadministratie van E-boekhouden, maar er is ook een 
module voor de boekhouding zelf. Handig voor penningmeesters, en wie meer ondersteuning 
wil kan de boekhouding door ons laten (her)inrichten. Wie van alle gemakken voorzien wil 
worden besteedt de boekhouding helemaal aan ons uit. 

Boekhoudmodule E-boekhouden 
aantal deelnemers

  Gebruik module
  Uitbesteding boekhouding

Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is al sinds 1996 ons meest in het oog springende 
project. We adviseren en begeleiden tuinparken om het algemeen groen te verduurzamen. We 
doen dat met elkaar en streven daarbij naar een vergroting van de biodiversiteit, bescherming 
van inheemse flora en fauna, natuurvriendelijke inrichting en milieubewust en klimaatbestendig 
beheer. Heeft een tuinpark met succes het traject afgelegd? Dan wordt het park beloond met 
een keurmerkschild met als logo een lieveheersbeestje, de biologische bestrijder bij uitstek. 
Het lieveheersbeestje kan tot vier stippen op zijn schild hebben: hoe meer stippen, hoe meer 
de natuur op het tuinpark haar kans krijgt.

In 2021 vonden acht herbeoordelingen plaats, met als 
resultaat dat één club steeg van twee naar drie stippen 
en drie clubs van drie naar vier stippen.
 

10

24

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

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Aantal stippen
4 3 2 1 kandidaat

15

1
0

3

36

55 tuinparken, 
16 gemeenten

https://www.avvn.nl/over-avvn/shared-services
https://www.avvn.nl/samen-tuinieren/keurmerk


Bestuursverslag 202111

Nog even alles op een rijtje
De thema’s van ledenadvisering (bestuur en vereniging) in 2021

Momentje voor een complimentje
Het geeft positieve energie als we terugkoppeling krijgen op onze ondersteuning. We zijn 
dan ook trots op deze hartverwarmende reactie: 

(…) Wat ons betreft is dit een geweldig resultaat in de finale van onze 
procedure. Jullie hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd door 
steeds als een professional ons te begeleiden en daarmee ons ook op het 
rechte bestuurspad gehouden. Wat ons daarin bijzonder heeft aangesproken 
is dat jullie daarin altijd beschikbaar waren en ons waardevrij adviseerden 
op basis van inhoud, regelgeving en respect. Dank, dank en dank daarvoor!! 
Waar nodig zullen we hierover reclame maken als het gaat over professio-
naliteit in organisaties van grote verenigingen (…).

Overheidsregels

• Toelichting en verklaring van landelijke  
wet- en regelgeving.

Verenigingsrechtelijk

• Hulp bij de opzet en interpretatie van  
verenigingsregelgeving.

• Advies en ondersteuning bij het handhaven 
van statuten en reglementen.

• Begeleiding bij het voorkomen of oplossen 
van geschillen in de vereniging. 

Praktische zaken

• Aanbieden van, en uitleg over, de online  
ledenadministratiemodule.

• Support bij boekhouden in diverse  
variëteiten.

• Aanbieden en beheer van drie collectieve 
verzekeringen.

• Relatiebeheer.

Binding en verbinding

• Opzet en onderhoud van het digitaal  
ledennetwerk.

• Bezoeken van tuinparken, besturen en  
verenigingsactiviteiten.

• Delen van kennis en ervaring. 
• Het aangaan en onderhouden van allianties 

met andere organisaties.

(Groen)voorlichting

• Voor het tuinpark: Nationaal Keurmerk  
Natuurlijk Tuinieren.

• Voor de tuin: groene vragen, bemestings- 
adviezen.

• Organisatie van themabijeenkomsten en  
faciliteren workshops.

• Het seizoenstijdschrift De Tuinliefhebber.

Publieksrechtelijk 

• Advies en begeleiding bij ruimtelijke plannen 
en ontwikkelingen.

• Uitleg & toepassing bouwbepalingen.
• Begeleiding procedures zakelijke lasten.
• Advies bij vergunningen (bouw, bomen).

Privaatrechtelijk

• Hulp bij huuronderhandelingen.
• Advies over onderhoudskwesties.
• Advies en bijstand bij conflicten met derden.

“

”
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3. Activiteiten in 2021 uitgelicht

Nieuw keurmerk in de steigers

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een waardevol project en misschien wel ons 
belangrijkste middel om het samen natuurlijk tuinieren aan te jagen en te verspreiden. Zoals 
eerder genoemd in dit verslag, dateert het project al uit 1996. De wens leefde om dit project te 
actualiseren naar de behoeften van de huidige tijd. We kozen voor de vrijmoedige benadering. 
We wilden niet slechts cosmetische veranderingen doorvoeren, maar het project als het ware 
opnieuw uitvinden – zonder al het goede van het huidige keurmerk te verliezen. 

We hebben de vernieuwing van het keurmerk deskundig aangepakt, door hulp te vragen aan 
vertegenwoordigers van keurmerktuinparken en keurmerkadviseurs. Zo vormde zich een 
denktank van direct betrokkenen die het klappen van de zweep kennen. In werkgroepen 
bogen zij zich over de rode lijn van een nieuw model en doken ze de diepte in als het gaat om 
inhoudelijke uitvoeringsopties. Het is met name aan de goede voorbereiding en betrokkenheid, 
energie en zorgvuldigheid van de tuinparkvertegenwoordigers te danken dat de klus geklaard. 
Dankzij hen kunnen we met de implementatie van een nieuw keurmerk aan de slag. Dit nieuwe 
keurmerk gaat de naam ‘Nationaal Keurmerk Samen Natuurlijk Tuinieren’ dragen. In de loop 
van het jaar toetsen we het nieuwe keurmerkmodel in de praktijk. Dat doen we aan de hand 
van pilots.

Compliance

Als AVVN werken wij in overeenstemming met wet- en regelgeving die voor organisaties en 
personen geldt. Dat heet compliance. Ook verenigingen moeten daaraan voldoen, net als hun 
besturen. We houden ze daarbij op de hoogte van aanstaande nieuwe of verscherpte vereisten 
en adviseren en begeleiden hen daarbij. Denk hierbij aan:
• alles wat samenhangt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de  

privacyverklaring;
• de verplichte UBO-registratie bij de Kamer van Koophandel;
• en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die ervoor moet zorgen dat het 

bestuur zijn taken behoorlijk vervult. 

https://www.avvn.nl/samen-tuinieren/ondersteuning-besturen/wbtr
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Over dit laatste onderwerp hebben we een webinar georganiseerd. Ook hebben we een 
kortingsregeling aangeboden voor toegang tot een stappenplan en juridische ondersteuning 
op het gebied van de WBTR. Ten slotte hebben we onze modelstatuten aangepast aan de 
eisen van de WBTR en deze met een handleiding ontsloten op ons ledennetwerk. 

Verenigingsrecht

Het is al jaren in de maatschappij de trend dat burgers steeds mondiger worden. Dat 
verschijnsel gaat ook aan het samen natuurlijk tuinieren niet voorbij. Dat is prima, tenzij 
mondigheid verwordt tot obstructie en het bewust overtreden van regels die verenigingsleden 
met elkaar hebben afgesproken. Of nog erger, als de wet overtreden wordt. Doorgeschoten 
assertiviteit van leden kan het plezier van de andere tuinders en van het bestuur verpesten. 
We kregen ook dit jaar weer veel vragen hoe om te gaan met ‘lastige leden’. Kort gezegd 
adviseren wij om de communicatie open te houden, een goed gesprek aan te gaan en de 
afspraken op papier te zetten. Wij leveren daarvoor hulp. Wanneer de problematiek de spui-
gaten uitloopt, adviseren we om op een correcte manier afscheid van elkaar te nemen door 
het opzeggen van het lidmaatschap. Als er sprake is van een conflict kan dat best een com-
plexe procedure zijn waarbij een dossier moet worden opgebouwd en alle stappen juridisch 
correct genomen moeten worden. Hierin begeleiden en ontzorgen wij door de contacten en 
correspondentie met eventuele advocaten van de tegenpartij te voeren. 

Bijstand bij ALV’s

De algemene ledenvergadering vormt het hoogtepunt van het verenigingsrechtelijk jaar. In 
een jaar waarin de coronamaatregelen ten aanzien van groepsgrootte telkens wisselden, was 
deze vergadering echter niet altijd even makkelijk te organiseren. Fysiek bij elkaar komen bleek 
gedurende vele maanden onverstandig of zelfs onmogelijk. We hebben het coronabeleid op 
de voet gevolgd, algemene adviezen doen uitgaan en specifiek voorlichting gegeven over de 
Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid, die onder voorwaarden toestond om een digitale 
ALV te organiseren, ook als dat niet in de statuten verankerd was. Uit deze wet volgden vele 
procedurele regels, die bij niet-strikte opvolging konden betekenen dat de besluitvorming 
nietig of vernietigbaar was. Onze hulp werd daarom regelmatig ingeroepen. We boden hulp 
in de vorm van interpretatie en advisering en boden ondersteuning bij de ALV zelf, in de vorm 
van begeleiding bij stemprocedures of het leveren van een onafhankelijk voorzitter.  

Contracten

Niets is voor eeuwig en ook de overeenkomsten van tuin-
verenigingen met de verhuurder lopen mettertijd af. Het is 
dan aan ons om bijstand te bieden bij de onderhandelingen 
voor een nieuw contract. Soms komt de verhuurder tijdens 
de lopende contractperiode met aankondigingen die 
nadelig uitpakken voor de club. Ook dan bieden we bijstand 
of denken we mee over praktische oplossingen als schade-
loosstellingen. 
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Politieke beleidsbeïnvloeding

Soms zijn er gelegenheden waarbij je op lokaal niveau je stem als landelijk netwerk wilt en 
moet laten horen. Dat was het geval bij de terinzagelegging van het ontwerp ‘Omgevingsvisie 
Rotterdam’. De volkstuinparken kwamen er in het 173 pagina’s tellende document met twee 
korte passages bekaaid en niet geruststellend van af. Als belangenbehartiger van 26 Rotter-
damse tuinverenigingen hebben we in een zienswijze een lans gebroken voor de erkenning 
en het behoud van de Rotterdamse tuinparken. Ook tijdens het inspreekmoment voor de 
gemeentecommissie hebben we voorgesteld om met ons en onze verenigingen serieus aan 
de slag te gaan om de tuinparken als een volwaardig onderdeel van de toekomstige groene 
ruimte zeker te stellen. Ook in Utrecht hebben we samen met het Overleg Volkstuinen Utrecht 
(OVU) een zienswijze ingediend op de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040). 

In de media

De kolommen van de pers haalden wij dit jaar enerzijds in vakmedia voor ambtenaren en 
bestuurders en voor professionals in de fysieke leefomgeving zoals Stadswerk, Stadszaken en 
Binnenlands Bestuur – belangrijke kanalen voor lobby en beleidsbeïnvloeding. 

Anderzijds deden we ook ons zegje in het RTL-nieuws en in landelijk verschijnende dagbladen, 
waaronder De Volkskrant. In Trouw kregen we een eervolle vermelding in de column van de 
bekende duurzaamheidsjournalist Loethe Olthuis. Dat heeft ons aardig wat supporters 
opgeleverd. Loethe mogen we overigens met ingang van 2022 verwelkomen als schrijver 
voor De Tuinliefhebber. 

 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5223654/volkstuintjes-ongekend-populair-even-ontspannen?fbclid=IwAR28AHbZiZasvIimC4-0Dyy2lNPmnK-acwBDJBe4VXYrYBGsO90GnpDfgBw
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4. Binding en verbinding
Ons netwerk groeit met groenliefhebbers die zich met ons verbonden voelen en aan ons 
verbonden hebben. We willen hen in de armen sluiten en op hun wenken bedienen, actueel en 
bezielend. Dat doen we, omdat ze net als wij groen, samen en natuurlijk  tuinieren belangrijk 
vinden. 

Zichtbaarheid en herkenbaarheid
Om recht te doen aan onze onderlinge betrokkenheid en het groepsgevoel tot uitdrukking te 
brengen, implementeerden we dit jaar de in 2020 ontwikkelde huisstijl in al onze uitingen en 
toepassingen. 

Neem onze flyer, bedoeld om uit te delen 
of (leuke tip) in het clubblad te plaatsen.
Of neem onze nieuwe vlag, die al op 
verschillende tuinparken wappert. Wappert 
deze vlag ook al bij jullie? Maak er dan een 
foto van en stuur die naar ons, dan maken 
wij er een mooie collage van. 

De huisstijl zie je verder terug in:  

1. De Tuinliefhebber. Dit jaar heeft de restyling 
van ons seizoenstijdschrift voor en door tuin-
liefhebbers duidelijk vorm gekregen. We 
hebben de nieuwe vormgeving en blad-
formule in de praktijk gebruikt en getoetst 
bij onze lezers. Afgaande op de reacties, waar-
onder die op onze lezersenquête, zijn lezers 
zeer te spreken over de vernieuwingen.  

In het vernieuwde blad besteden we aandacht 
aan allerlei vormen van tuinieren het hele jaar 
door. We nodigen lezers uit om naar buiten te 
gaan en de seizoenen te beleven. In De Tuinlief-
hebber komen thema’s aan bod als natuurlijk tuinieren en het bevorderen van bio-
diversiteit, het plezier in en van de buurttuin, maar ook moestuinieren en hoe je daarmee 
je eigen voedsel kunt kweken. In de rubriek ‘Kijk ons nou!’ vertellen volkstuinverenigingen 
over een geslaagd project.

Om ons zo goed mogelijk in onze lezers te verplaatsen, werkt onze redactie samen met een 
redactieraad, bestaande uit vrijwilligers. De redactie en de redactieraad vormen samen een 
team van (oud)-communicatieprofessionals, redacteuren en journalisten. Dit team is net zo 
divers als onze lezersgroep. Iedereen tuiniert op een andere manier en op een andere plek. 
Vanuit die achtergrond kiezen we onderwerpen en invalshoeken voor artikelen. 

https://www.avvn.nl/de-tuinliefhebber
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2. De website avvn.nl. 
Onze website is een online 
snoepdoos met alles wat je 
over AVVN en samen natuurlijk 
tuinieren wilt weten. Op de 
website vind je daarnaast leuke cross-overs uit De Tuinliefhebber. Via de website stellen 
ook de bestuurders zich op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van voor hen 
relevante wetgeving. 
Verder vind je er handleidingen en 
informatiesheets, bladerboekjes, flyers 
en manifesten. Al deze documenten 
zijn bij elkaar maar 
liefst 7.000 keer 
gedownload. Met 
als absolute topper, 
meer dan 2.000 
maal, de brochure 
van onze inter-
nationale organisatie 
De Bodem Leeft.  

3. Het ledennetwerk. 

103.534 pagina’s 
bekeken

21.311 
bezoekers

populairste pagina zomer

Aantal gebruikers 
ledennetwerk: 
1.573

Via Mijn AVVN op de website kom je in het ledennetwerk, 
een trefpunt waar je leest over je favoriete onderwerpen 
en in contact komt met “maatjes” in het netwerk van je 
keuze. Je vindt hier onder meer de volgende onderwerpen:
• besturen van een vereniging;
• de eetbare tuin;
• natuurlijk tuinieren;
• Volkstuinieren Rotterdam;
• supporters AVVN;
• keurmerkverenigingen;
• en diverse besloten netwerken voor verenigingen. 

www.avvn.nl
https://www.avvn.nl/cms/showpage.aspx?id=257&redirectUrl=https://www.avvn.nl:443/mijn-avvn
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Bestuursnieuwsbrief: 
oplage 9, abonnees 604

Algemene nieuwsbrief: 
oplage 9, abonnees 4.872

5. Nieuwsbrieven. We geven twee digitale nieuws-
brieven uit. De algemene nieuwsbrief heeft een 
groot bereik en vindt zijn weg naar iedereen die 
zich daarvoor via het ledennet, op onze website of 
via de eigen vereniging heeft aangemeld. 
De specifieke nieuwsbrief gaat naar de bij ons 
geregistreerde bestuurders van verenigingen en 
bonden. 
In de nieuwsbrieven plaatsen we soms ook praktische 
vragen. Uit het collectief van abonnees komt altijd wel 
het juiste advies of antwoord. Zo ontving een club 
meerdere nuttige reacties over de aanpak van water-
overlast op het tuinpark en hielpen nieuwsbrieflezers 
bij het identificeren van een lastige woekerplant. 

4. Sociale media. Op de Facebookpagina AVVN, de Facebookpagina Natuurlijk 
Tuinieren en andere sociale media delen we met regelmaat tips, nieuwtjes en seizoens-
gerelateerde ontwikkelingen op het gebied van groen, natuur en tuinieren. Ook brengen 
we via Facebook tuinders en verenigingen bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen.

1.282 volgers
17.304 bereikte mensen
100 posts

1.667 volgers
2.282 bereikte mensen
66 posts

Naast Facebook zijn we ook actief op:

Post met het 
hoogste bereik 
(2.357)

https://www.facebook.com/avvn.nl
https://www.facebook.com/communitynatuurlijktuinieren
https://www.facebook.com/communitynatuurlijktuinieren
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Bijeenkomen
Het liefst plannen en organiseren we fysieke informatie- en themabijeenkomsten, maar in 2021 
maakte corona dat lastig. Gelukkig konden we toch veilig bij elkaar komen op ons digitaal 
vergaderplatform. Via dit platform hielden we online informatiebijeenkomsten over de bodem, 
bomen in de tuin, onkruid in de tuin, onze dienstverlening en het inventariseren en monitoren 
van de biodiversiteit op tuin en tuinpark. 

Ook kwamen we digitaal bijeen in het Overleg Volkstuinen Utrecht (OVU). Het OVU is een 
overlegorgaan waarin Utrechtse volkstuinverenigingen en de gemeente samenkomen om 
informatie uit te wisselen, knelpunten te signaleren en afspraken te maken over oplossingen.

In ons dagelijks werk hebben we de meest uiteenlopende contacten en contactmomenten 
met onze achterban en dan speciaal met besturen. Dit contact vindt telefonisch, via e-mail, 
online en als het even kan fysiek plaats. In de perioden waarin de coronamaatregelen 
versoepeld waren, hebben we daar gebruik van gemaakt. Zo zijn we in september met 
onze Rotterdamse verenigingen bij elkaar gekomen. 

Onze bestuursleden, overige vrijwilligers en teamleden hopen allemaal dat we in 2022 weer 
ongedwongen met elkaar kunnen afspreken en elkaar mogen treffen op afspraken en bijeen-
komsten. Elkaar persoonlijk ontmoeten, is iets wat we allemaal het leukst vinden. We gaan 
graag op bezoek bij tuinparken voor overleg, advies en ondersteuning bij ruimtelijke 
bedreiging, voor een keurmerkuitreiking of gewoon voor een hernieuwde kennismaking en 
om bij te praten over wat er speelt en wat wij kunnen betekenen. 

De Zandweg Rotterdam VTV Krommenie
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Samenwerking
We hechten grote waarde aan dwarsverbanden, kruisbestuivingen en coalities met organisaties 
en initiatieven waarmee we raakvlakken, overeenkomsten en gedeelde doelen hebben, om zo 
versterkt op te trekken in en voor het belang van onze leden. AVVN-bestuursleden zetten zich 
daar met verve voor in. Zo is Ruud Grondel vertegenwoordigd in Kenniswerk Stadslandbouw, 
maakt Ans Hobbelink deel uit van het Algemeen Bestuur van Steenbreek en van de jury van de 
Steenbreektrofee en is Hans van Leeuwen onze afgevaardigde bij Biodiversiteitsherstel. 

Een paar voorbeelden: 
• We hebben, samen met zeven andere natuur- en tuinorganisaties verenigd in de Groene Coalitie, 

voor een gehoor van 130 kandidaat-raadsleden het webinar ‘Iedereen heeft recht op een groene 
leefomgeving’ georganiseerd, met daarbij eigen inbreng over de kansen van actieve burger- 
participatie. 

• We nemen deel aan het Manifest ‘Samen voor Grond’ van stichting Aardpeer. 
• We ondersteunen het onderzoek naar de mogelijkheid om volkstuinen op te nemen als  

immaterieel erfgoed.
• Wij ondersteunen en doen mee aan twee wetenschappelijke onderzoeken die worden uitgevoerd 

in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoek naar de biologische 
klok door het Bioclock consortium onder leiding van de Universiteit Leiden onderzoekt onder 
meer de verstorende invloed van toenemende lichtvervuiling op de planten- en dierenwereld. 
Wageningen University and Research wil met het project ‘Strokenteelt’ onderzoeken of de  
strokenteelt een toekomstbestendige teeltmethode is, o.a. goed voor natuurontwikkeling en  
biodiversiteit. De goedkeuring van dit project loopt nog. 

• We nemen deel aan het overleg ‘Schooltuinen Nederland’ en aan de werkgroep ‘De Levende Tuin’. 
• We zijn lid van, en actief betrokken bij, de Europese volkstuinbond Féderation Internationale des 

Jardins Familiaux.
• We hebben overleg met gemeentebesturen, houden contact met raadsfracties, en spreken in 

raadscommissies.

Cronesteyn Leiden

Samenwerkingspartners AVVN samen 
natuurlijk tuinieren

Daarnaast hebben bestuursleden direct contact 
met onze leden. Dit contact vindt plaats tijdens 
keurmerkuitreikingen, in het Platformoverleg 
van Rotterdamse Verenigingen, als onafhankelijk 
voorzitter of als inspreker bij ALV’s en bij werk- en 
adviesbezoeken aan tuinparken. 
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5. 2022, en verder… de blik vooruit!
Volkstuinen onder druk

Door het tekort aan woningen kijken gemeenten met regelmaat naar volkstuinparken als 
potentiële locaties voor woningbouw. Dit terwijl er al een tekort is aan volkstuinen, getuige 
de groeiende wachtlijsten. Daarnaast liggen huurverhogingen op de loer. Dit terwijl bewoners 
een groene omgeving juist meer zijn gaan waarderen, biodiversiteit aandacht vraagt en er 
ruimte nodig is voor klimaatadaptatie. Juist daarvoor bieden volkstuinen de oplossingen aan 
op een presenteerblaadje! En dan hebben we het nog niet eens over de sociale functie van de 
volkstuinverenigingen.
 
Hoe spelen wij daarop in? 

De meerwaarde van volkstuinparken wordt nog te vaak onderschat door gemeenten. Daar 
is werk aan de winkel. Er zijn tal van ideeën, initiatieven en voorstellen op het gebied van 
sociaal en ruimtelijk medegebruik van stedelijk groen die we samen met onze leden en met 
contacten kunnen bundelen tot een toekomstvisie van tuinparken die centraal staat in onze 
lobbyactiviteiten. 
 

De inzet van deze activiteiten is dat gemeenten die volkstuinen nog niet omarmen, dat wel 
gaan doen! Dat vraagt ook dat de volkstuinparken zich openstellen voor de buurt en een 
parkfunctie in de wijk vervullen. Volkstuinders moeten zich inzetten op het vergroten van de 
biodiversiteit en een rol spelen in de klimaatadaptatie. Ze moeten goed met elkaar samen-
werken en verbinding zoeken met de buurt. Op deze manier kunnen we samen invulling geven 
aan het belang waar AVVN voor staat en werken aan een duurzame toekomst voor de volks-
tuinparken en een groene en gezonde leefomgeving. 

AVVN als vereniging voor verenigingen 

We zetten ons in voor het collectieve belang voor de volkstuinparken en behartigen de 
belangen van onze tuinverenigingen. De diversiteit van de verenigingen is groot, ze vormen 
met elkaar een bont palet: van de klassieke nutstuinen zonder opstal, tot de tuinen met 
tuinhuis, waarin men tijdens het zomerseizoen mag overnachten. Van kleinschalige moestuin-
parken tot siertuinparken met plantsoenachtige allures en van grote saamhorigheid tot veel 
gedoe onderling. En alle mogelijke gradaties en smaken daartussenin. De vragen die we krijgen 
zijn dan ook heel divers. 
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Bijna 100 jaar ervaring heeft geleerd dat een goed bestuur cruciaal is voor een goed 
functionerende volkstuinvereniging. Daarom zetten we extra in op het goed ondersteunen 
van de besturen en daarmee een gezonde volkstuinvereniging. Dit doen we vanuit het 
principe dat voorkomen beter is dan genezen. Denk daarbij aan extra bijeenkomsten en 
praktische informatie via onze website en via onze nieuwsbrief voor bestuursleden.
 
Bij een vereniging horen ook vrijwilligers. Er zijn al tuinders die zich actief inzetten voor AVVN, 
zoals de reactieraad voor De Tuinliefhebber, de consuls en natuurlijk onze bestuursleden. In 
2022 willen we meer leden verleiden om actief te worden bij AVVN. We denken aan adviseurs 
voor het nieuwe keurmerk, taxateurs, bemiddelaars, bindend adviseurs, gespreksleiders, 
mensen met verstand van sociale media en meer consuls.

  
Kosten stijgen voor iedereen, ook voor AVVN 

Onze ambitie is om verder te groeien. De heroriëntatie geeft richting aan deze groei. 
Tegelijkertijd merken we dat we de contributie te weinig hebben laten meegroeien. In 2017, 
2018 en 2019 hebben we de inflatiecorrectie achterwege gelaten. Daarnaast stijgen de kosten 
die we maken, denk aan duurder papier voor de Tuinliefhebber en stijging van de prijs van 
verzekeringen. Willen we de kwaliteit blijven bieden die onze leden vragen en waar ze recht 
op hebben, dan zullen de inkomsten mee moeten groeien. Naast een extra inspanning van het 
AVVN-kantoor op het werven van nieuwe leden en supporters, moeten we ook met elkaar 
kijken wat we met de huidige tariefstelling doen. 



Bestuursverslag 202122

6. Nevenfuncties AVVN-bestuur
Nevenfuncties AVVN-bestuur

Ruud Grondel:
•  Bestuurslid Vereniging Acropolis Amsterdam, vereniging voor de bevordering van  

geclusterde coöperatieve woonvormen voor ouderen.
•  Voorzitter Stichting Volkstuinen in Nederland.
•  Lid Maatschappelijke Adviesraad Staatsbosbeheer Noord-Holland.
•  Penningmeester Fédération Internationale des Jardins Familiaux.

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.
•  Penningmeester van Vereniging van Eigenaren U-NIT te Zevenhuizen.

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. 
•  Voorzitter Paul Peters Cultuurfonds.
•  Bestuurslid Stichting het 4de Beeld.
•  Bestuurslid Stichting Beheer SP.
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Activiteiten en Informatiecentrum 
voor samen natuurlijk tuinieren
Vogelvlinderweg 50
3544 NJ Utrecht
www.avvn.nl
info@avvn.nl
030 – 6701331
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