
NETWERK

Hé volkstuinbestuurder! 
Wil jij je tuinpark de komende jaren verder laten groeien en bloeien? 

Sluit je bij ons aan! AVVN komt al bijna 100 jaar op voor het belang van samen en
natuurlijk tuinieren in heel Nederland. Meer dan 220 volkstuinverenigingen met in

totaal ruim 32.000 leden zijn aangesloten bij AVVN.

ADVIES & BEGELEIDING 

VERZEKERING

Maak gebruik van ons
uitgebreide netwerk,

stel vragen aan andere
tuinliefhebbers en

collega bestuursleden
via ons besloten

ledennet.

Wij maken bestuursleden wegwijs in alle
wetten en regels die gelden voor

verenigingen, zoals de WBTR & UBO. Wij
geven advies & ondersteuning,

bijvoorbeeld bij het maken en handhaven
van statuten en oplossen van onenigheid
over het voorbestaan van de vereniging.

Verenigingen en hun leden
profiteren van ons voordelige en

uitgebreide collectieve
verzekeringspakket met een

aansprakelijkheids- ongevallen-
en milieuverzekering.

LOBBY
Wij komen op voor het

belang van samen
natuurlijk tuinieren en

gaan in gesprek met de
landelijke politiek en met
gemeenten om de positie

van volkstuinen te
versterken.

VOORDELIGE SERVICES
Als lid van AVVN kun je voordelig
gebruik maken van verschillende

diensten. Zoals e-boekhouden, voor het
voeren van een goede boekhouding. 

En van e-Captain, een alles-in-1 platform
voor verenigingen, inclusief vrijwilligers-
planning, ledenadministratie & website.

 LID ZIJN VAN AVVN
DE VOORDELEN VOOR JOUW

VERENIGING

KEURMERK 
Behaal het Nationaal Keurmerk Natuurlijk

Tuinieren, en onderstreep daarmee de
ecologische waarde van jullie tuinen. 

Bezoek lezingen en workshops over
het besturen van een vereniging en

onderhoud van tuinparken.

THEMABIJEENKOMSTEN



Wat zijn de voordelen voor jullie leden?
DE TUINLIEFHEBBER LEDENNET

AVVN NIEUWSBRIEF

Alle leden ontvangen elk seizoen
De Tuinliefhebber: hét tijdschrift
over samen natuurlijk tuinieren,

boordevol tips, informatie en
inspiratie over samen groen

doen in elk seizoen. 

Alle leden mogen gratis gebruik
maken van het besloten

ledennet, waar ze in contact
komen met andere tuinders en

groenliefhebbers.

Alle leden ontvangen maandelijks
per e-mail een nieuwsbrief met

groentips en nieuws over samen
natuurlijk tuinieren. 

GROEN ONDERSTEUNEN
Wij werken samen met

verschillende organisaties die zich
inzetten voor de natuur, meer groen  
& biodiversiteit. Onze leden kunnen
deelnemen aan deze activiteiten. 

LID WORDEN?
Tuinier je samen in georganiseerd verband en wil je het

goed regelen? Kies dan voor ons collectieve

lidmaatschap. Kijk voor de mogelijkheden op onze

website: avvn.nl/lidmaatschap 

ACTIVITEITEN &
LEZINGEN

Alle tuinders kunnen deelnemen aan
inspirerende themabijeenkomsten

op het gebied samen natuurlijk
tuinieren.

avvn.nl/nieuwsbrief

Blijf op de hoogte:Vogelvlinderweg 50

3544 NJ Utrecht

030-6701331

www.avvn.nl


