AAN DE LEDEN VAN TUINVERENIGING ………………………………….

Geacht bestuur en geachte leden,

Bij een aantal verenigingen ben ik aanwezig geweest tijdens de Algemene Ledenvergadering. Daar
heb ik mogen vertellen wat die LBA (Leidse Bond van Amateurtuinders) éigenlijk is en waar we nu
mee bezig zijn.
Eind van dit jaar gaat het hopelijk lukken om ook bij die andere verenigingen aanwezig te zijn. En
verder is het zo dat lang niet iedereen in staat is geweest om een ALV bij te wonen.
Dan is het voor de hand liggend om de pen te pakken en een en ander op papier te zetten.

Maar laat ik mij eerst even voorstellen.
Henk Boting, sinds het congres van december 2018 voorzitter van de LBA. Geboren in Leiden in 1948
en ben daardoor 71 jaar oud. Enkele tuinverenigingen, zoals Ons Buiten, kende ik al vanuit het
verleden. Zelf heb ik geen volkstuin en mijn tuinkennis gaat niet verder dan wat ik in de tuin bij mijn
huis heb gedaan en van de locatie waar ik nu woon. Maar door mijn voorzitterschap van de LBA en
alles wat ik daardoor lees over natuurlijk tuinieren etc., praat ik wel anders met onze tuinman. Gif
spuiten bijv. is nu absoluut verboden.
De LBA zocht een onafhankelijke voorzitter, dus iemand die niet uit een van de verenigingen
afkomstig was. Iemand die met een open en onbevangen blik naar de organisatie kijkt.
Bestuurlijk ben ik al heel lang bezig in Leiden, zoals bij Het Leidse Volkshuis, Muziekschool/BplusC,
STUV (Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen) en in de geestelijke gezondheidszorg.
Men kwam bij mij uit en dat heeft geleid tot enkele gesprekken ter kennismaking en oriëntatie.
Voorafgaand daaraan had ik wél voor mijzelf besloten dat de tijd om gratis te werken achter de rug
was. En dat heb ik verteld aan de LBA-vertegenwoordiging. Al pratend bleek dat de kosten van
inhuren ver boven de mogelijkheden van de LBA lagen. Maar ik was gaandeweg enthousiast
geworden en heb uiteindelijk besloten om met een vrijwilligersvergoeding genoegen te nemen. Dat
was in het Leidse volkstuinland een onbekend verschijnsel en heeft hier en daar tot een pittige
discussie geleid. Maar uiteindelijk werd het geaccepteerd en kon ik benoemd worden, zij het niet
unaniem.
Maar neemt u van mij aan dat ik vol enthousiasme en met veel plezier aan de gang ben gegaan en
vooral vanwege de aangelegenheden waar de LBA zich voor geplaatst ziet. Nieuw huurcontract per
2021, baggeren en bestuurlijke vernieuwing springen meteen in het oog. Maar ook het op de kaart
zetten van de LBA, i.c. de volkstuinwereld, bij gemeente en andere instanties. Met zijn allen hebben
we een enorme hoeveelheid kennis en inzicht.

Wat is nu die LBA?
De LBA is de koepel van de zes tuinverenigingen in Leiden. Een samenwerkingsverband dus dat een
formele status heeft. Want de gemeente Leiden heeft met ons het huurcontract afgesloten voor de

grond van al die verenigingen. Voor de gemeente wel zo handig want dan hebben ze maar één
aanspreekpunt. Maar dat betekent wél dat dan ook alles wat die huur betreft bij de LBA terechtkomt.
Inmiddels is mij wél gebleken dat de gemeente die constructie absoluut wil handhaven; men voelt er
niets voor om met zes afzonderlijke tuinverenigingen zaken te doen.
En is die LBA nu zo’n raar instituut dat op afstand van alles zit te bevelen en te bedenken? Zo’n
instituut waar je je vervolgens tegen af gaat zetten omdat je het niet eens bent of wat dan ook?
Het lijkt er op dat een dergelijk beeld inderdaad blijkt te leven. Of dat beeld echt juist is durf ik niet
zo te zeggen. Maar het bestaat wel en dat is heel vervelend.
Het LBA-bestuur bestaat uit de afvaardiging van de zes tuinverenigingen. Eén bestuurslid per
vereniging en een lidvertegenwoordiger. In de praktijk blijken alleen de bestuursleden aanwezig te
zijn bij de vergaderingen. De secretaris, Marina van Haselen, maakt tijdelijk deel uit van de
vergadering. Zij is vrijwilliger en geen lid van een tuinvereniging. Marina is een zeer gewaardeerde
secretaris en notulist. Uiteraard heeft zij geen stemrecht. En dan sinds kort mijn persoon als
onafhankelijke voorzitter.
Overigens heeft Marina aangegeven per 1 januari as. haar werkzaamheden te willen beëindigen.
Daardoor zijn we dringend op zoek naar een nieuwe secretaris v/m. Een advertentietekst wordt
binnenkort verspreid en staat ook op de site.
En dat is de hele LBA! Gewoon een groep mensen die zich inzet voor de volkstuinbelangen. Van hun
eigen vereniging, maar ook LBA-breed. Dat kost best heel wat tijd maar het plezier in de volkstuinen
straalt er vanaf.
Mijn inzet is een LBA, die met respect voor elkaar en elkaars belangen, opkomt voor de Leidse
volkstuinen. En dat is een sfeer die ik iedere vergadering meemaak, ook bij het laatste congres. Dat is
ook een sfeer die zo behouden moet blijven en waar ik mij voor inzet.
Met de gemeente Leiden is inmiddels een redelijk contact aan het ontstaan. De LBA leek er lange tijd
niet echt toe te doen, maar dat zijn we met zijn allen aan het veranderen. De LBA laat van zich horen
met brieven en overlegbijeenkomsten waarin wij een bijdrage leveren aan de Omgevingsvisie 2040,
Natuurlijk Tuinieren, Gemeentelijke Natuurmonumenten, huurcontract, baggeren etc.
En ook richting de gemeente geldt dat een sterke, eensgezinde en resultaatgerichte LBA van groot
belang is. Wanneer wij eensgezind optreden kunnen we ons veel sterker profileren dan wanneer er
verdeeldheid is. En dat wij ons sterk moeten opstellen is mij in de afgelopen tijd wel duidelijk
geworden.
Sinds enige tijd is de werkgroep Groene Buffer aan de gang. De werkgroep valt onder de LBA en
rapporteert dan ook aan de LBA. Zij spitten alles uit betreffende nieuwe plannen van de gemeente,
het compensatievraagstuk etc. Bij hun vergaderingen ben ik zoveel mogelijk aanwezig.
Dan is er ook nog de Bondsbouwcommissie waar heel serieus met alle bouwaanvragen van tuinders
wordt omgegaan. Dat heb ik tijdens een vergadering mee mogen maken. Ook die commissie valt
onder de LBA.
In de komende tijd wordt er gewerkt aan een nieuwe structuur voor de LBA. Slagvaardig en efficiënt
zijn de uitgangspunten. En natuurlijk dat onderlinge respect. Er is al een werkconferentie geweest
waarin we met elkaar een en ander duidelijk hebben gekregen. In september staat de volgende
gepland en dan moeten we een stuk verder zijn. Zodanig dat we de plannen in het volgende congres
kunnen presenteren.

De bedoeling is ook dat er een breed draagvlak wordt gecreëerd zodat die nieuwe opzet door ons
allen wordt gedragen. Hopelijk lukt het op die manier en komen we niet in de situatie dat er een
meerderheidsbesluit moet worden genomen; dat zou beslist heel jammer zijn.
Ik hoop met dit verhaal een beetje beeld te hebben gegeven over de LBA en mijn rol daarin.
Maar laat één ding duidelijk zijn: de LBA is van ons allemaal en daar moeten we met zijn allen tijd en
energie in steken om het gezond en efficiënt te houden.
Tot ziens bij een Algemene Ledenvergadering, bij enigerlei evenement of zomaar tijdens een bezoek
aan een van de verenigingen.

Met vriendelijke groet,
Henk Boting

