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Inleiding
De ALV van 20 juni jongstleden liet zien dat de vereniging op een tweesprong staat. De avond begon met 
een samenvatting van wat er het afgelopen jaar is bereikt (en niet). De ideeën van ER zijn verder verspreid 
en vinden steeds meer ingang bij gemeente en in andere steden onder andere door naar buiten gericht 
events als het symposium van 5 december 2012 en de bodemlezing van juli 2012 en onze aanwezigheid op 
Zaait! op Katendrecht in mei van dit jaar. Daarnaast is de start van Uit Je Eigen Stad een mijlpaal. 
Tegelijkertijd is de vereniging nauwelijks gegroeid en zijn de leden nog deels onzichtbaar. De ER-borrels zijn 
wel een succes, mede door de gasten, en de gastheren/vrouwen van de diverse locaties. Maar ook hier 
verschilt de animo van keer tot keer. 
Dit komende jaar willen we een beroep doen op jullie, de leden, om gezamenlijk een aantal leuke projecten 
op te zetten die onze doelen (agenderen, kennis vergaren en delen via ons netwerk en initiëren) in de 
praktijk brengen. De ALV waarvan hier beknopt verslag wordt gedaan, biedt daar alle aanleiding toe met alle 
ideeën en enthousiaste bijdragen van de aanwezigen.

Activiteiten 
De grote winst van deze ALV is dat we met de aanwezigen een jaarprogramma hebben ontwikkeld met een 
aantal spannende, aansprekende activiteiten die we niet zonder de leden kunnen realiseren. 
Op basis van dit jaarprogramma willen we jullie als leden nu gericht vragen om mee te doen en je te 
committeren aan een activiteit – niet een week of een paar dagen van te voren zoals afgelopen jaar nog wel 
eens voor kwam – maar vanaf het begin, zodat er veel meer ruimte is om de activiteit mede vorm te geven 
en jullie bijdrage (klein of groot) veel beter is in te passen in jullie ongetwijfeld drukke bestaan. 
Lees meer over de activiteiten voor komend jaar in het definitieve Programma 2012-2013. 

ER-borrels
De ER-borrels worden volgend jaar voortgezet. De borrels bieden de kans allerlei stadslandbouwplekken in 
de stad te leren kennen en van gedachten te wisselen over wat daar gebeurt al dan niet aan de hand van 
een specifiek thema. 

PR 
Onder leiding van Milena Ivkovic wordt de PR van ER meer effectief aangepakt en afgestemd op onze 
activiteiten. Er komt een halfjaarlijkse nieuwsbrief voor relaties en geinteresseerden. Daarnaast worden 
leden per email op de hoogte gesteld van activiteiten. LinkedIn biedt mogelijkheid tot uitwisseling van kennis 
voor leden onderling maar wordt maar door een deel van de leden gebruikt. Facebook biedt een open 
podium aan iedereen die ER leuk vindt (like't). Twitter wordt ingezet voor grote en kleine events, maar wordt 
(nog) niet gebruikt om actualiteiten op gebied van stadslandbouw te signaleren en te becommentariëren.

Blog
Voor het blog zoeken we op korte termijn versterking van de redactie. Daarnaast is het de bedoeling meer 
gastposts te plaatsen (bijvoorbeeld van de verschillende gastheren en -vrouwen van de borrels).

Bestuurswissel
Jan van der Schans is toegetreden als bestuurslid. Jan heeft veel ervaring in de wereld van 
woningbouwcorporaties, meest recent als directeur van Havensteder. In die positie heeft hij diverse projecten 
voor stadslandbouw op doorslaggevende wijze van inhoudelijke en financiële steun voorzien. 
Jan Willem van der Schans volgt Paul de Graaf op als voorzitter.
Cesare Peeren en Rien Bongers hebben het bestuur verlaten.

Werkgroepen
Onze enige inhoudelijke werkgroep op dit moment is Jeugd & Onderwijs. Zij heeft zich afgelopen jaar sterk 
gemaakt voor de rol van stadslandbouw in het nieuwe programma voor Natuur- en Milieu Educatie (NME), 
dat op dit moment ontwikkeld wordt door de gemeente.
Oprichting van nieuwe werkgroepen wordt van harte toegejuicht.

Overig
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om met enige regelmaat een 'Gulden Schrepel' uit te delen aan 
initiatieven die de stadslandbouwzaak bevorderen.
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