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De agenda van het bestuur is aardig gevuld  
  
  
De volgende zaken zijn tijdens de eerste vergadering van het 
nieuwe jaar aan de orde geweest:  
  
  

1. Aanpak vervuilde tuinen  
2. Bemensing OC 
3. Taxatie tuinhuizen 
4. Vrijwilligerslijst   
5. Watermeterstanden 2020  
6. Inschrijfformulier nieuwe leden  
7. Geheimhoudingsverklaring en AVG protocol  
8. Gesprekken vrijwilligers  
9. Oriëntatie plaatsen tuinhuis bv 238   
10. Raad van Advies  
11. Kascommissie  
12. Lijst werkbeurten 2020 en registratiemethode  
13. Gesprek nieuwe leden   
14. Registreren hoeveelheid geleegde containers   
15. Gesprek met wanbetalers, royeren van leden  
16. Betrekken van leden bij reparatie winkeldak   
17. Financieel verslag 2019 18. Begroting 2020  
19. Facturen 2020 
20. Spreekuur schema  
21. Planning ALV  
22. Viering 75 jarig bestaan  
23. Afhandeling diverse e-mails  
24. Continuïteit bestuur  

  
 
Mocht u na het lezen van deze lijst bij één van de onderwerpen een 
bijdrage willen leveren, of wilt u over een onderwerp meer weten, 
dan horen wij dat graag.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Van de bestuurstafel INHOUD 
 

Dit is de eerste 

nieuwsbrief van 2020 

met weer verschillende 

onderwerpen 
 

 

In deze nieuwsbrief vindt u  
onder andere: 

 

• Van de bestuurstafel 

• Factuur 2020 

• Nieuwjaarsreceptie 

• Ontwikkeling website 

• OC 

• Regels 

• Waar is de mol 
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De ontwikkeling van de Website 
 
Het bijhouden van een website van een vereniging 
is altijd een heel werk. Wij mogen ons gelukkig 
prijzen dat Rein Scholtz dit al geruime tijd voor 
onze vereniging doet. Samen met de onlangs 
toegevoegde back-up Cock Huizer, is de afgelopen 
tijd gewerkt aan een nieuwe vormgeving en een 
actuele inhoud. Het is nog niet af, maar de 
resultaten tot nu toe zijn al te zien op: 
https://vtv-onsbelang.nl/ 
 
Een website vraagt ook altijd om fotomateriaal. 
Gelukkig kent de vereniging ook uitstekende 
fotografen. Van Hans van der Boom ontvingen wij 
zeer fraai fotowerk en ook foto’s uit het archief. 
Ongelofelijk hoe het in een paar jaar             is 
veranderd…… 
 
Hier een paar fraaie exemplaren: 
 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 
 
Op 4 januari vond de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie plaats voor alle leden. Het 
was gezellig druk en er werden prima bollen 
gebakken, er was uitstekende erwtensoep en 
ook heerlijke worst. We hebben met elkaar 
getoast op een gezond en mooi (tuin)jaar. Alle 
vrijwilligers zeer bedankt voor jullie inzet! 

 
Facturen 2020 
De facturen voor het jaar 2020 zullen begin 
februari in uw (bij voorkeur elektronische) 
postbak liggen. 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.  
 

Onderhouds Commissie (OC) 
Met grote dank, kunnen we melden dat er weer 
een OC lid bij is naast Jerry Dits. De altijd jong 
blijvende Ron Randwijk heeft zich hier onlangs 
voor aangemeld. En daar zijn we heel erg blij 
mee. De OC is van groot belang voor ons 
belang.  De OC heeft nog minimaal 1 vacature, 
dus meldt u aan. Vele handen maken lichter en 
ook leuker werk.  
 

Regels 
Het bestuur heeft zich voorgenomen met 
ingang van 2020 de regels t.a.v. bebouwing en 
bestrating weer wat strakker te gaan 
handhaven. Dus wilt u een opstal realiseren of 
uitbreiden, kijk eerst in het Huishoudelijk 
Reglement wat is toegestaan. Vraag een 
vergunning aan bij het bestuur. Dat voorkomt 
voor nu en voor later problemen.  
 
Omdat we zitten met een lange historie en niet 
alles kunnen terugdraaien worden bestaande 
zaken vooralsnog en voor zover de gemeente  
als verhuurder hier geen bezwaar tegen 
aantekent, gedoogd. Wel worden afspraken 
gemaakt met tuinders voor als de tuin wordt 
verkocht. Dan moet de tuin in correcte staat 
worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar. 
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Als u een leuk berichtje of artikel heeft voor de nieuwsbrief, dan ontvangen wij dat 
heel graag  via info@onsbelang.nl !   

 

 
Mollen in de tuin 
 
 
Mollen graven gangen en werken de uitgegraven grond 
omhoog. Eigenlijk heel knap van dit kleine dier. Een mol 
past in de palm van je hand en is 12 tot 16 cm lang. Mollen 
hebben ieder een eigen territorium, ze komen op de 
hoofdgangen na niet in elkaars gangen. De schade die een 
mol aanricht in de tuin kan groot zijn: ze vernielen een 
gazon, ze wroeten planten los waardoor deze doodgaan en ze graven zelfs onder de bestrating door, met 
verzakking als gevolg. 
Mollen zijn ook heel nuttig, ze eten slakken, regenwormen, larven van de langpootmug (emelten) en 
larven van de meikever (engerlingen, dit leven van plantenwortels). Bovendien brengen ze door de 
gangen lucht in de bodem. Het omwoelen van grond is goed voor afwatering. 
 
Mollen bestrijden 
Als mollen een plaag worden, moet je er iets tegen doen. Druk het midden van de molshoop zo snel 
mogelijk weer naar beneden zodat de pas gegraven gang weer wordt opgevuld. Hark de overgebleven 
aarde over het gazon. De beste kans om mollen te vangen  is in het najaar, ’s winters (als het niet vriest) 
en in het voorjaar. In deze tijd van het jaar is de mol actief. 
 
Planten tegen mollen 
Mollen hebben een gevoelige neus en hebben een hekel aan verschillende plantengeuren. Deze planten 
zouden mollen kunnen verjagen: 

• Keizerskroon (Fritillaria imperalis): een 80 tot 100 centimeter hoge plant uit de leliefamilie. De 
grote vlezige stinkende bollen moeten in groepjes om de acht meter rond de tuin worden 
geplant. 

• Kruisbladwolfsmelk (Euphorbia lathyrus): kan 80 centimeter tot anderhalve meter hoog 
worden. Ook woelratten en veldmuizen houden niet van de geur van de wortels. Let op: alle 
planten van de wolfsmelkfamilie zijn giftig. 

• Tuingloxinia (Incarvillea Snowtop) 
 
Mollen vangen 
Door het ritme van de mol te ontdekken, kun je de mollen vangen met klemmen, die je in de gangen 
onder de molshoop zet. Mollen lopen elke dag op dezelfde tijden hun gangen door. Ga heel voorzichtig 
te werk, ze voelen de grond trillen als je loopt te stampen en duiken dan meteen dieper onder de grond. 
Met een mollenkoker zijn ze levend te vangen. Sommige hondenrassen als de Friese Stabij of de 
Wetterhoun zijn meesters in het vangen van mollen.  
 
 
 

  

   De redactie 
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