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SAMENVATTING
Voor u ligt het Visiedocument van de Leidse Bond van Amateurtuinders.
Paragraaf 1. beschrijft het waarom van dit document
Paragraaf 2. beschrijft wie wij als volkstuinders zijn, wat onze missie is en wat onze
toekomst is.
Onze missie:
= Met volkstuinieren een waardevolle bijdrage leveren aan een groene
leefomgeving en aan een gezonde leefstijl. =

Onze toekomstvisie:
= We zien vitale volkstuinverenigingen met actieve leden die samen werken
aan de natuurwaarden van hun volkstuinen en dat graag aan de bezoekers van
hun volkstuinparken laten zien. Met hun groen zijn de volkstuinen onmisbaar
voor de klimaatadaptatie-opgaven van en de biodiversiteit in de stad Leiden,
evenals voor de maatschappelijke cohesie en betrokkenheid. =

Paragraaf 3. laat de organisatie zien die daarmee is belast, de Leidse Bond van
Amateurtuinders met de daarin vertegenwoordigde volkstuinverenigingen.
Wat is de LBA?
De LBA is de gespreks- en contractpartner voor de gemeente Leiden en andere
externe partijen als het gaat om de ontwikkelingen die de zes Leidse
volkstuinverenigingen raken. De zes verenigingen zijn Cronesteyn, Het Zonneveld,
Ons Buiten, OTV (Onderlinge Tuin Vereniging), Oostvliet en Roomburg.
De LBA zet in op natuurlijk volkstuinieren, bevorderen van biodiversiteit, de
onderlinge sociale samenhang en de samenhang met de omgeving.
In paragraaf 4. wordt de nieuwe vlag gepresenteerd waaronder de Leidse
volkstuinorganisatie door het leven wil gaan.
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1. Inleiding
De LBA is de gesprekspartner voor de gemeente en andere externe partijen als het
gaat om de ontwikkelingen die de zes Leidse volkstuinen raken.
Als huurder van de volkstuingronden van de gemeente rusten er tal van
verplichtingen op de LBA. De LBA is belangenbehartiger van de Leidse volkstuinen.
De LBA zet in op natuurlijk volkstuinieren, bevorderen van biodiversiteit, de
onderlinge sociale samenhang en de samenhang met de omgeving.

Externe ontwikkelingen maken het noodzakelijk om na te denken over de positie en
rol van de LBA in relatie tot de deelnemende volkstuinverenigingen en externe
partijen. Vraag die daarbij opdoemt is wat is de missie, visie en strategie die we met
elkaar als Leidse volkstuinorganisatie gaan volgen?
Hiervoor is een slagvaardige bestuurlijke structuur wenselijk.

De Leidse Bond van Amateurtuinders is de afgelopen jaren met een aantal
ingrijpende ontwikkelingen geconfronteerd. De ontwikkelingen betreffen vooral
invloeden van buitenaf:
-

Het rapport Visie Stadstuinieren

-

Wijkontwikkelingsplannen

-

Nieuwe huurcontract, waaronder de hoogte van de huurprijs

-

Baggeren, met name wie er verantwoordelijk is.

-

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de sterk stijgende behoefte aan
volkstuinieren.

Stuk voor stuk aangelegenheden die zijn weerslag hebben op de Leidse
volkstuinwereld.
Daarmee ligt er het een en ander om over na te denken. Hebben wij een missie? En
zo ja, wat houdt deze dan in? En wie zijn wij? Daar geven wij hierna antwoord op.
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2. Wie zijn wij?
Wij zijn alle volkstuinders die lid zijn van de Leidse volkstuinverengingen.
Wij zijn verenigd in de Leidse Bond van Amateurtuinders.
Wij hebben veel plezier in het volkstuinieren.
Wij dragen als lid bij aan het reilen en zeilen van onze vereniging.
Wij staan er voor om naast dat plezier ook onze visie uit te dragen.
Wij laten zien hoe een volkstuin te beheren en stralen dit uit.
Wij laten medetuinders en bezoekers van onze volkstuinparken genieten.
Wij beschouwen dit ook als onze missie.

2.1.

Definitie volkstuinieren

Wikipedia geeft een heel treffende definitie van volkstuinieren.
= Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt.
Volkstuinen zijn er in vele soorten en maten: van traditionele moestuinen waar
groente en eventueel fruit en kruiden op verbouwd worden, tot siertuinen met
bloemen, heesters, een gazon, een vijver en zelfs bomen.
Het volkstuinieren wordt gedaan in verenigingsverband op volkstuinparken. =
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2.2.

Missie

Onze missie wordt bepaald door onze eigen blik op het volkstuinieren, maar ook op
de verwachtingen uit de omgeving. In de Visie Stadstuinieren is de rol en functie van
de volkstuinen duidelijk neergelegd. Volkstuinparken zijn complexen die een
wezenlijke rol vervullen in de biodiversiteit, natuurlijk tuinieren en faunawereld. En uit
onderzoek is ook gebleken dat volkstuinieren een zeer gezonde aangelegenheid is.
De combinatie van het grote plezier, buiten bezig zijn en de lichamelijke inspanning
blijkt een hogere levensverwachting tot gevolg te hebben.
We zouden onze missie kunnen formuleren als:
= Met volkstuinieren een waardevolle bijdrage leveren aan een groene
leefomgeving en aan een gezonde leefstijl. =

2.3.

Visie volkstuinieren

Wanneer we kijken naar de definitie van volkstuinen en onze missie dan zouden we
met elkaar het volgende kunnen formuleren qua visie en streven:
-

Bevorderen dat mensen naar eigen inzicht en op natuurlijke wijze kunnen
volkstuinieren en tegelijkertijd de biodiversiteit bevorderen;

-

Voldoen aan het Keurmerk Nationaal Tuinieren;

-

Bevorderen van de onderlinge sociale samenhang en de samenhang met de
omgeving;

-

Uitbreiding waar dat mogelijk is van het volkstuinareaal

Laten we biodiversiteit omschrijven:
Biodiversiteit is de enorme variatie in het leven, van bacterie tot regenwoud.
Het verbinden en vergroten van de natuur helpt bij herstel van de biodiversiteit. In de
Zwaakse Weel (Zuid-Beverland) bijv. keren zeldzame vogels zoals het
baardmannetje en de kleine karekiet weer terug.
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Dichter bij huis kunnen wij als Leidse volkstuinders ontzettend veel betekenen in het
hele proces van verbeteren van de biodiversiteit. Maximale begroeiing met een grote
verscheidenheid op onze volkstuinen, dus zo min mogelijk verharding. En absoluut
geen gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen.
Met de formulering van de Missie en de Visie hebben wij een helder beeld
geformuleerd voor de uitgangspunten bio-verantwoord, ecologisch volkstuinieren.
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3. De organisatie
In Leiden zijn zes volkstuinverenigingen actief.
-

Cronesteyn

-

Het Zonneveld

-

Ons Buiten

-

OTV (Onderlinge Tuin Vereniging)

-

Oostvliet

-

Roomburg

Deze verenigingen maken deel uit van de Leidse Bond van Amateurtuinders.

3.1.

Contractueel

De LBA is primair de contractpartner voor de eigenaar van de grond, de gemeente
Leiden.
N.B.: De gemeente wil met één partij van doen hebben!.
Verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd in het huurcontract. De LBA is de
huurder van de gronden; de verenigingen huren de grond niet maar hebben deze in
gebruik van de LBA. De bepalingen in het contract zijn integraal van toepassing op
de verenigingen.
Een belangrijk punt in het contract is dat de grond uitsluitend mag worden gebruikt
voor volkstuinieren
Contractueel heeft de LBA de volgende taken:
-

Betaling van de huur aan de gemeente;

-

Zorgplicht die er met name op is gericht dat het gehuurde wordt gebruikt als
volkstuin;

-

Toezien op de staat van onderhoud van het gehuurde. Opstellen dan wel
beoordelen van Meerjaren Onderhoudsprogramma’s. Deze ter hand te stellen
aan de gemeente;
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-

Het beheren van de onderhoudssubsidie welke jaarlijks door de gemeente aan de
LBA wordt gegeven.

-

Stimuleren van natuurlijk tuinieren alsmede bevorderen van gebruik van
biologische bestrijdingsmiddelen in plaats van chemische;

-

Toezien dat bebouwingen voldoen aan de wettelijke en gemeentelijke
voorschriften. Het aanwijzen van een overkoepelende bouwcommissie die daarop
controleert;

-

En verder is de LBA verantwoordelijk voor de veiligheid op de complexen.

3.2.

Toegevoegde waarde LBA

De LBA heeft een toegevoegde waarde voor de volkstuinverenigingen. Zéker in het
huidige tijdsgewricht speelt er buiten het huurcontract een aantal beleidsmatige
zaken die de volkstuinverenigingen raken.
Het Beheerplan Oostvlietpolder, doorlichten van plannen met betrekking tot
slootonderhoud (baggeren), natuurlijk tuinieren, biodiversiteit, Visie Stadstuinieren
etc. Maar ook de publieke en maatschappelijke functie van de aangesloten
verenigingen bevorderen c.q. onder de aandacht brengen van de ‘buitenwacht’. En
niet onbelangrijk, het bij voortduring aandacht vragen van de gemeente waar het de
compensatie van door de gemeente teruggenomen stukken grond betreft.
Daarnaast onderhoudt de LBA in toenemende mate contacten met instanties en
andere verenigingen die zich met groen bezighouden.
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4. Contouren van de vernieuwde/nieuwe LBA
4.1.

Wat is nu die LBA?

De Leidse Bond van Amateurtuinders is een platform waar contractuele en
vereniging-overstijgende zaken aan de orde komen. Het platform bestaat uit een
afvaardiging van de zes tuinverenigingen, aangevuld met enkele externen zoals op
dit moment de secretaris alsmede de voorzitter. Iedere vereniging is in principe
vertegenwoordigd met één bestuurslid én een lid-vertegenwoordiger.
De werkwijze van de LBA kenmerkt zich door zorgvuldige besluitvorming met veel
oog voor de belangen van de respectieve verenigingen en het beleid van de LBA in
zijn algemeenheid. Besluitvorming vindt bij voorkeur plaats op basis van
overeenstemming. Maximaal draagvlak van de besluiten verdient grote voorkeur.

4.2.

Missie/visie LBA

Waarom een LBA?
Wij onderscheiden de volgende rollen voor de LBA:
1. Huurder: verantwoordelijk voor het huurcontract en gebruikgever van de grond
aan de verenigingen
2. Belangenbehartiger, coördinator, vertegenwoordiger voor de zes
verenigingen richting gemeente, AVVN en andere organisaties;
3. Bestuurlijke ondersteuning (o.a. WBTR, sparringpartner voor besturen);
4. Initiëren en ondersteunen van projecten (natuurlijk tuinieren, natuurlijke
oevers, cursussen);
5. Laten landen van externe projecten (visie stadstuinieren en ad hoc projecten).

9

Hoe gaan we deze rollen invullen?

-

De LBA komt op voor het gezamenlijk belang van de aangesloten
volkstuinverenigingen en hun leden, het uitwisselen van kennis, het aanbieden
van deskundigheid en door het belang van natuurlijk tuinieren uit te dragen.

-

Het bieden van een overlegplatform waar LBA en volkstuinverenigingen
informatie kunnen uitwisselen en met elkaar besluiten nemen.

-

Korte lijnen en efficiënte besluitvorming vormen een speerpunt.

Ondersteuning en belangenbehartiger
-

Opstellen en updaten van een meerjaren-beleidsplan mede op basis van de Visie
Stadstuinieren (o.a. maatschappelijke meerwaarde, natuurlijke tuinieren,
biodiversiteit, bijdrage aan de klimaatdoelstellingen) en dat aansluit bij de plannen
van de volkstuinverengingen.

-

Contact onderhouden met verantwoordelijke wethouder en ambtenaren,
inspreken op Raads- en Raadscommissievergaderingen

-

Voortdurend alert zijn op ontwikkelingen, voorbereiding van, gemeentelijke,
besluiten etc. die de volkstuinwereld raken.

-

Toezien op het feit dat verenigingen een MJOP hebben in samenhang met het
onderhoudsfonds dat door de gemeente wordt gesubsidieerd.

Public relations
-

Voorstel voor een nieuw logo en nieuwe naam, die eigentijds zijn en passen bij
onze ambitie en gewenste uitstraling.

-

Van volkstuincomplex naar volkstuinpark.

-

Opstellen en uitvoeren van een PR plan (incl. aanpassing van de website).
Dit plan zal helder moeten worden beschreven waar de PR specifiek voor de
vereniging (-en) is en waar het overstijgend is, dus LBA.
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Bestuurlijke structuur
-

Het bestuur van de LBA bestaat uit vertegenwoordiging vanuit de verenigingen
en een, bij voorkeur, onafhankelijke voorzitter.
De vertegenwoordiging vanuit de verenigingen bestaat uit één persoon en een
reserve die beiden door hun ALV zijn aangewezen.

-

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Secretaris en penningmeester mogen uit de verenigingen afkomstig zijn.
Besluitvorming is conform de statuten.

-

Het Congres wordt gevormd uit een ledenvertegenwoordiging vanuit de
verenigingen volgens de huidige statutaire situatie met een verdeelsleutel op
basis van het aantal leden per vereniging.
(Statuten LBA, artikel 16, derde lid, onder b:
Het aantal bondsafgevaardigden per vereniging bedraagt als volgt:
- één tot en met vijfentwintig leden: één bondsafgevaardigde;
- 26 tot en met 50leden: twee bondsafgevaardigden;
- 51 tot en met 100 leden: drie bondsafgevaardigden;
- 101 tot en met 200 leden; vier bondsafgevaardigden;
- 201 tot en met 300 leden: vijf bondsafgevaardigden;
- 301 tot en met 400 leden: zes bondsafgevaardigden;
- voor elke honderd leden meer dan 400: één bondsafgevaardigde meer dan zes.)

Daarmee wordt het aantal bondsvertegenwoordigers per vereniging in het
Congres bepaald.

Verder kent de LBA een drietal vaste commissies nl. de kascommissie,
Bondsbouwcommissie en de Commissie van Beroep. In de bijlage (aan het einde
van deze notitie) is een nadere omschrijving opgenomen.
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Een nieuwe naam voor de LBA
Jarenlang is de naam van Leidse Bond van Amateurtuinders een mooie en
toepasselijke vlag geweest om de lading te dekken. Maar gaandeweg is duidelijk
geworden dat de naam eerder vragen oproept dan deze beantwoordt. Oorzaak is
met name de veelheid aan initiatieven in de stad Leiden die zich op enigerlei wijze
richten op tuinieren. Het Zoeteland, buurtmoestuin De Mors, biodiversiteitstuin Vrij
Groen, voedselbos Okkerheide etc. Stuk voor stuk amateurtuinen die echter geen
activiteit vormen van de LBA en daar ingebed zijn. Daarmee is de naam van Leidse
Bond van Amateurtuinders in feite achterhaalt en dekt die lading niet meer. Want hoe
het ook zij, de LBA is er uitsluitend voor de Leidse volkstuinders
Bij presentaties en andere aangelegenheden is voorzitter Henk Boting steeds meer
gaan praten over de volkstuinorganisatie in Leiden. In één keer een, spontane,
typering van het werk waar onze bond voor staat.
En daarmee doemde gaandeweg een nieuwe naam op:
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Met deze naam wordt duidelijk gemaakt waar wij als organisatie voor staan en
wie wij vertegenwoordigen. Daarmee wordt ook bewust een koers ingeslagen
dat wij als organisatie ons tot deze taak beperken.

LVO

staat voor een organisatie die de belangen behartigt van
en voor de Leidse Volkstuinorganisatie.

LVO

onderhoudt contacten met gemeente Leiden, AVVN en
welke organisatie dan ook die zich op enigerlei wijze
bezighoudt met volkstuinieren of daar invloed op, kan,
hebben.

LVO

staat voor coöperatief, initiërend, coördinerend,
overleggend.

LVO

staat ook voor duidelijk, consequent en helder beleid.

LVO

staat voor korte lijnen en heldere, efficiënte
besluitvorming
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Bijlage
Omschrijving vaste statutair verplichte commissies
a. Kascommissie
De wet (art. 48, lid 2, Boek 2, BW) schrijft voor dat de vereniging een
onafhankelijke kascommissie moet hebben die rapporteert aan de ALV, tenzij de
vereniging een registeraccountant heeft ingehuurd voor de controle op de
financiële gang van zaken.

b. Bonds Bouw Commissie
Deze commissie wordt letterlijk genoemd in het huurcontract met de gemeente en
is dan ook officieel ingesteld. De commissie beoordeelt alle aanvragen voor
bouwwerken. Zij beoordeelt deze op de gemeentelijke eisen en de door de LBA
opgelegde voorschriften en kijkt daarbij ook zoveel mogelijk naar uniforme
toepassing van deze eisen. Dit is echter mede afhankelijk van het ter plaatse
geldende bestemmingsplan.
De commissie is de spil tussen gemeente en de verenigingen waar het
bouwzaken betreft. Zij werkt in grote mate van zelfstandigheid. Uitsluitend
beleidsmatige zaken worden aangekaart bij de LBA.

c. Commissie van Beroep
De leden van de commissie van beroep worden benoemd door het congres (zie
ook het tuchtrechtreglement van de LBA). De commissie neemt zaken in
behandeling als een betrokkene beroep heeft ingesteld tegen een uitspraak van
de tuchtrechtcommissie van een volkstuinvereniging alsmede het beroep tegen
de niet-toelating tot het lidmaatschap van een volkstuinvereniging.
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