
Rotterdam, juni 2015
Geacht lid van de Vereniging Eetbaar Rotterdam,

Hierbij nodigen we je uit voor de ALV 2015 op woensdagavond 24 juni van 19.30-21.00u
Locatie: Rotterdamse Munt
Agenda: Toekomst en voortbestaan van de Vereniging

In de afgelopen twee jaar is de Vereniging steeds minder een vehikel geworden voor de 
doelen die zij zich stelt; zoals bijdragen aan de professionalisering van de 
stadslandbouw, en het vertegenwoordigen, samenbrengen en laten zien van de 
stadslandbouwbeweging.
De bestuursleden spelen onder de naam Eetbaar Rotterdam wel een rol als 
ambassadeurs, maar de Vereniging is niet het brandpunt van activiteit in de beweging, 
met als mogelijke uitzondering het jaarlijkse ERGroeit – dat wordt georganiseerd door 
een enthousiaste groep die zowel leden als niet-leden omvat en dat de beweging 
samenbrengt en presenteert aan een breder publiek.
In de breedte van de stadslandbouwbeweging wil men de krachten bundelen, zoals bleek
op de stadsboerenconferentie van 28 maart j.l. Dit vraagt om nieuwe manieren van 
samenwerken en de vraag is of en hoe Eetbaar Rotterdam hier een rol in kan spelen. 
Kortom, we hebben als bestuur het gevoel dat het tijd is voor een evaluatie en herijking 
van de Vereniging!

In twee sessies hebben we als bestuur gekeken naar de tot nu toe bereikte resultaten, 
de (toekomst)visie en verwachtingen en naar wat er dan nodig is qua organisatie. Hieruit
komt het beeld dat ER enerzijds nog een levend netwerk is van vooral 
(semi)professionals en zzp-ers met een groot en divers bereik, anderzijds is er een 
spanning tussen het informele netwerk karakter en de vereniging als organisatievorm. 
Het blijkt lastig voldoende handen en actie te vinden voor de taken communicatie en 
administratie en voor stappen die nodig zijn om professionele ontwikkeling en/of 
fondsenwerving te ondersteunen. Hierdoor worden kansen gemist. Dit terwijl blijkt dat 
zowel in de Rotterdamse beweging als onder zusterinitiatieven, overheden en 
professionals in den lande de naam Eetbaar Rotterdam nog steeds positieve associaties 
heeft.

Samengevat, de huidige verenigingsvorm heeft input en/of aanpassing nodig.
Tijdens de ALV willen we dan ook drie varianten bespreken voor de toekomst van ER: 
    1. Vitaal stoppen: de geboekte resultaten vieren, en zo nodig de naam overdragen 

of anders stemmig begraven.
2. De vereniging omvormen tot een beroepsvereniging, mogelijk in coöperatievorm 

of als bond. 
3. Overstappen op de stichtingsvorm, waaronder op projectbasis initiatieven kunnen 

worden genomen

Genoeg voor een spraakmakende ALV lijkt ons.
Kom je meebeslissen over de toekomst van ER ?

Je kunt je aanmelden bij Caroline de Vlaam: penningmeester@eetbaarrotterdam.nl

Met hartelijke groet,

Het bestuur (Jan Willem van der Schans, Ariane Lelieveld, Caroline de Vlaam, Jan van 
der Schans, Cees Bronsveld, Paul de Graaf)
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