
Beste secretarissen, 

 

Dit bericht is bestemd voor de secretarissen van de verenigingen en stichtingen die lid zijn 

van de SNTP, en de daaraan gelieerde clubs. Het is een vervolg op onze toezegging dat wij als 

bestuur van de SNTP enig licht zouden doen schijnen op de wettelijke verplichtingen vanuit 

de (nieuwe) WBTR voor alle besturen van alle verenigingen en alle stichtingen.  

 

Aanhangend vinden jullie de uitwerking van de WBTR door het bestuur van onze 

volkstuinvereniging De Nijvere Pier (Concept 2021/07/20). Op het terrein van onze 

volkstuinen is eveneens een Natuurrijke Tuin gelegen (Boszoom Nijvere Pier), zodat er in 

bestuurlijke zin een flinke overlap is met veel leden van de SNTP. 

 

Het bestuur van de Nijvere Pier ziet er geen enkel bezwaar in om deze tekst te delen met 

andere besturen, zoals die rond heemtuinen etc. Dat is bij wijze van voorbeeld; dit kan een 

forse tijdsbesparing opleveren.  

 

De tekst betreft de afspraken die binnen ons specifieke volkstuin-bestuur gemaakt zijn naar 

aanleiding van de verplichte bespreking van de onderwerpen die door de WBTR worden 

aangedragen.  

Niet die afspraken zoals wij ze geformuleerd hebben zijn verplicht, maar het bespreken en het 

maken van eigen afspraken is verplicht. Het bespreken moet volgens de wet al gestart zijn 

(per 1 juli naar ik meen), en het besluiten tot eigen afspraken mag natuurlijk niet lang 

uitgesteld worden, maar ‘er aanwijsbaar mee bezig zijn’ scheelt voor een eventuele rechter al 

een hoop in vergelijking met ‘nog niets aan gedaan’ - lijkt mij. 

 

Bij het opstellen van het concept is “Het Stappenplan” gevolgd, dat via de koepel van de 

volkstuinverenigingen (de AVVN) met korting aan haar leden werd aangeboden. Wij als 

SNTP zijn de koepel van de ‘heem-en natuurtuin en parken-verenigingen en –stichtingen, en 

bieden onze leden bij dezen dus een voorbeeld van de uitwerking van het stappenplan - om 

zelf mee aan de slag te gaan.  

Bespreken in het bestuur is dus verplicht. Vervolgens vrijwel ongewijzigd overnemen van het 

concept van de Nijvere Pier is dus toegestaan. 

 

De andere plicht vanuit de WBTR is het opnemen van een en ander in de statuten. Dát mag 

nog jaren blijven rusten.  

Zodra ik bruikbare voorbeelden heb van formuleringen voor in de statuten, zal ik ook die met 

jullie delen.  

 

 

Johannes Jonckers Nieboer 

Algemeen bestuurslid SNTP 


