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Nieuwsbrief februari 2020 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Reacties 
 
Op de vorige nieuwsbrief is een aantal reacties gekomen. De 
opsomming van de agendapunten van het bestuur gaf bij lezers 
inzicht in de onderwerpen die spelen. Dat zullen we daarom met 
enige regelmaat herhalen,. Ook is er een vraag gekomen naar 
aanleiding van het onderwerp taxatie. Het volgende antwoord is 
daarop gecommuniceerd: 
 
“De aanleiding om dit onderwerp te bespreken is dat naar de 
mening van het bestuur tuinhuizen in sommige gevallen tegen een 
te hoog of te laag bedrag van eigenaar wisselen. 
Dat mag, het is vrij om dit samen af te spreken, maar het leek ons 
een goed idee om als bestuur de te verkopen tuinhuizen te 
gaan taxeren zodat een meer objectief bedrag wordt verkregen. 
Om dit adequaat te kunnen gaan doen is het voornemen om 
enkele bestuursleden een korte cursus te laten volgen 
Het staat de verkoper en koper na de taxatie verder nog steeds vrij 
om onderling een bedrag af te spreken. Eigenlijk vergelijkbaar met 
de verkoop van een "gewoon" koophuis, waar een makelaar 
de taxatie doet en het verkoopbedrag uiteindelijk boven of onder 
de getaxeerde waarde kan liggen.” 
 

Vuilcontainer huren 
 
Het is mogelijk om een lege vuilcontainer te gebruiken tegen 
betaling van €35,-, dit kan worden geregeld in overleg met de  
winkel. 
 

Incasso 
 
Helaas hebben enkele leden de factuur van 2019 nog niet betaald. 
De betreffende leden hebben meerdere aanmaningen gekregen en 
dat heeft helaas niet geleid tot betaling van het verschuldigde 
bedrag. Inmiddels hebben we een incassobureau in de arm 
genomen om het gefactureerde bedrag alsnog te innen. De 
overeenkomst met het incassobureau is op “no cure no pay” basis.  
 

Winkel gaat weer open 
 
Het seizoen is weer begonnen en de winkel gaat weer open op 
zaterdag 29 februari. Van 10:00 tot 12:00 uur. 
 

 
 
 
 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 

 

Dit is de tweede 

nieuwsbrief van 2020 

met weer verschillende 

onderwerpen 
 

 

In deze nieuwsbrief vindt u  
onder andere: 

 

• Van de bestuurstafel 

• Vuilcontainer huren 

• Factuur 2020 

• Incasso 

• Winkel open 

• 75 jarig bestaan 

• Groen Onderhoud 

• Tuintips 

• Tuinen en leden 

• Onze kantine 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

  

Opzeggingen 
 
In januari hebben twee opzeggingen 
plaatsgevonden. Tuin 141 en tuin 186 konden door 
de eigenaren om verschillende redenen niet meer 
adequaat worden onderhouden. Beide tuinen zijn, 
inclusief huisje en inventaris, in overleg met het 
bestuur, aan de vereniging vervallen. Ze zijn vanaf 
heden te koop. 
 

Nieuwe leden 
 
Tuin 238 heeft een nieuwe eigenaar. De familie La 
Parra heeft de tuin gehuurd en gaat er een mooi 
bouwwerk neerzetten. Alle succes! 
Tuin 172 heeft ook een nieuwe eigenaar. De fam. 
Sungur gaat daar aan de slag. Beiden veel 
tuinplezier gewenst. 
 

Groen onderhoud complex 
 
De Stichting Volkstuinen in Nederland(SVIN) is 
verantwoordelijk voor het groenonderhoud op de 
semi-openbare delen van de volkstuinen in 
Rotterdam. Daartoe hebben ze een aantal 
aannemers uitgenodigd  om deze werkzaamheden 
uit te  gaanvoeren. Deze aannemers moesten de 
gelegenheid krijgen om op de tuinen te komen 
kijken zodat zij een goede prijs inschatting kunnen 
maken van de uit te voeren werkzaamheden op de 
verschillende complexen.  Men is nu volop bezig 
om de prijsaanvraag de deur uit te doen zodat de 
aannemer vanaf 1 april 2020 kan starten met de 
werkzaamheden.  
Wij hebben ons complex op 20 en 21 januari 2020 
opengesteld zodat zij ook ons  complex konden 
bezoeken . 
 

Tuintips 
 
Van een van de leden kregen we de volgende sites 
door met tuintips: 

https://www.mijntuin.org/articles/spitten 

https://www.mijntuin.org/articles 

Over dat spitten is overigens heel wat te doen. 
Ervaringen graag delen met de redactie. Volgende 
keer meer hierover. 

 

 

 

75 jarig bestaan 
 
Di jaar bestaat de vereniging Ons belang 75 
jaar. We zijn benieuwd of er voldoende 
belangstelling is om dit met elkaar te vieren. 
We hopen van wel. Als u dit wilt en/of hier ook 
een bijdrage aan wilt leveren, in welke vorm 
dan ook, dan horen wij dat graag. Info bij Wil 
Grebe. 
 

Facturen 2020 
 
De facturen voor het jaar 2020 worden eind 
februari, door ziekte iets later dan gepland, 
verstuurd. De betaling ervan dient voor 1 april 
2020 te zijn voldaan. Er zijn zoals eerder 
gemeld geen betalingsregelingen meer actief, 
tenzij deze schriftelijk zijn aangevraagd en 
goedgekeurd door het bestuur. 
 
Sparen via de vereniging voor het volgende 
seizoen is wel mogelijk.  
 

Ons Belang in de Botlek 
 
Om aandacht te vestigen op de mogelijkheid 
biologische groente te verbouwen op een 
volkstuin, hebben we een artikel geplaatst in de 
lokale krant Botlek.  Hopelijk leidt dat tot de 
verhuur van enkele al jaren leegstaande 
moestuinen. Het artikel is te vinden op: 
 
https://hoogvlietalbrandswaard.debotlek.nl/rea
der/66148/1393931/biologische-groenten-uit-
eigen-tuin-in-hoogvliet 
 

Zaaikalender 
 
Er zijn heel veel zaaikalenders op internet 
beschikbaar. Al met al mooie planningstool en 
een stimulans voor het kweken van biologische 
groenten en fruit in de tuin. Een voorbeeld: 
 
https://zaaikalender.com/ 

 
 
 

https://www.mijntuin.org/articles/spitten
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Onze kantine als ontmoetingsplaats 
 
Onze vereniging heeft een mooi verenigingsgebouw dat destijds door de leden zelf is gebouwd. Het 
wordt op de zaterdagen gebruikt voor de koffie en het inschrijven van de werkbeurten. Ook worden er  
diverse activiteiten gehouden en de jaarlijkse evenementen als de nieuwjaarsreceptie en de Algemene 
Leden Vergadering vinden er plaats. In het kantoortje houdt het bestuur haar vergaderingen en de 
tweewekelijkse spreekuren.  
 
Er is een aantal vaste bezoekers die elke zaterdag gezellig in de kantine bij elkaar komt. Dat is mooi, 
maar een groot deel van de leden komt er, buiten de werkbeurten om, vrijwel nooit en dat is echt 
jammer. De meeste van onze leden zijn absoluut de moeite waard om er eens een praatje mee te maken. 
En het is een mooie gelegenheid om ideeën op te doen of het een en ander te bespreken rond uw 
tuinactiviteiten of die van de vereniging.  
Hierbij wat wetenswaardigheden om er wat meer bekendheid aan de kantine te geven. 
 
Wat nadere informatie: 
 

• De kantine is er voor alle leden. Iedereen is er van harte welkom  

• De kantine is elke zaterdag, het hele jaar door geopend van 10:00 tot 13:00 uur 

• De bardiensten worden uitgevoerd door leden die dit als alternatieve werkbeurt doen en door 

vrijwilligers, waaronder oud leden 

• Co Randwijk is de beheerder van de kantine. Zij draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. 

Met hulp van haar man Ron worden de inkopen gedaan en wordt ook de hele administratieve 

afhandeling naar de penningmeesters toe verzorgd 

• De inkomsten van de kantine dragen bij aan de begroting van de vereniging 

• Er is een vergunning voor licht alcoholische dranken 

• Er worden smakelijke tosti’s gemaakt 

• De koffie is altijd vers 

• Er is, bij mooi weer, een zonnig terras. Dan wordt er ook ijs verkocht 

• De kantine kan tegen een vriendelijk tarief gehuurd worden door leden voor verjaardagen en 

dergelijke  

• Er worden, meestal op de woensdagmiddag, activiteiten georganiseerd 

zoals klaverjassen 

Kom dus eens gezellig langs en vraag dan gelijk uw buurman of 
buurvrouw mee! 
 
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, heeft u ideeën hoe onze kantine nog meer 
de ontmoetingsplaats kan worden waar alle leden graag komen, wilt u meer info 
ontvangen of heeft u vragen:  info@vtv-onsbelang.nl 

 

Als u een leuk berichtje of artikel heeft voor de nieuwsbrief, 
dan ontvangen wij dat heel graag. 

mailto:info@vtv-onsbelang.nl

