
   
 

   
 

AVVN zoekt enthousiaste gastvrouwen en -heren voor 
onze Algemene Vergadering 
 
WIE ZIJN WIJ?  

AVVN is dé landelijke vereniging van en voor volkstuinverenigingen en volkstuinders. We staan 
voor het belang, het behoud en de uitbreiding van volkstuinparken en volkstuinen, want zij zijn 
van onschatbare waarde voor de samenleving en de biodiversiteit en vanzelfsprekend voor de 
gebruikers zelf. Door het uitwisselen van kennis en het aanbieden van deskundigheid en door 
op te komen voor samen en natuurlijk tuinieren dragen wij eraan bij dat het volkstuinieren een 
mooie toekomst tegemoet gaat. Dat tuinders plezier in en van hun tuin hebben, dat het gezellig 
is in de vereniging en dat het bestuur deskundig ondersteund wordt. Onze kerntaken zijn: 
belangenbehartiging, advies en bijstand, rechtszekerheidsbescherming en informatie en 
voorlichting.  
 
VRIJWILLIGER BIJ AVVN  

Het AVVN-bestuur en een klein professioneel bureauteam voeren de kerntaken uit. Om de 
kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en onze ambities te verwezenlijken, werken 
wij graag samen met vrijwilligers. Zij versterken de verbinding met onze verenigingen, hun 
besturen en hun tuinders.  
 
GASTVROUW/-HEER TIJDENS ONZE ALGEMENE VERGADERING 

Op zaterdag 15 april 2023 organiseren wij op ons kantoor in Utrecht onze jaarlijkse Algemene 
Vergadering. De deelnemers komen uit heel Nederland en nemen deel op ons kantoor in 
Utrecht dan wel online vanuit hun eigen plek elders in Nederland. Daarnaast zijn ons bestuur (5 
personen), onze teamleden (6 personen) en gasten op locatie in Utrecht. Een gezellige dag, die 
het één en ander van onze teamleden vraagt. Van telefonische helpdeks tot bediening van de 
techniek. We ontvangen onze deelnemers met koffie, thee en iets lekkers en sluiten af met een 
lunch. Tussendoor hebben we ook een vergaderpauze. 
 
JOUW ROL 

• In het algemeen zorg je er samen met ons bestuur en teamleden voor dat onze 
deelnemers niets te kort komen.  

• Je zorgt voor de ontvangst van de deelnemers, stelt ze op het gemak en zorgt dat 
iedereen wat te eten en te drinken krijgt. 

• Je zorgt ervoor dat tijdig de koffie en thee zijn gezet en klaarstaan. 
• Je zet de lunch klaar (wij laten lunch bezorgen). 
• Je zorgt ervoor dat de locatie verzorgd is en verricht licht schoonmaakwerk 

zoals het vullen en uitruimen van de vaatwasser, opgeruimd houden van de 
keuken, de toiletcontrole (voldoende wc-papier en handdoekjes, ziet het er 
schoon uit, zijn alle kranen dicht).  

• Je helpt na de bijeenkomst met het opruimen van de zaal en keuken. 
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WAT BIEDEN WIJ JOU? 

• Een leuke bijeenkomst waar je andere tuinders ontmoet; 
• Een vrijwilligersovereenkomst met afspraken over (reiskosten)vergoeding en 

verzekeringen; 
• Een leuke manier om erachter te komen waar AVVN zich (ook) mee bezig 

houdt; 
• Een gezellige lunch na afloop. 

 
Procedure 
Met geïnteresseerde kandidaten voeren wij een kennismakingsgesprek om een eventuele 
samenwerking te bespreken. 
 
BEN JE AL ENTHOUSIAST?  

Kijk ook nog even op onze website. Daar vind je de algemene voorwaarden voor vrijwilligers. 
Voor meer informatie kun je ook even een telefoontje plegen (030-6701331 – maandag t/m 
donderdag van 9.00 – 12.00 uur) naar het AVVN-bureau en vragen naar Madelon Veerman.  
Helemaal klaar ervoor? Meld je dan aan door je gegevens in te vullen in ons aanmeldformulier 
en die op te sturen naar info@avvn.nl. 
 
 
 

https://www.avvn.nl/over-avvn/word-vrijwilliger
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