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Facturen 2020 
De facturen voor het jaar 2020 zijn, iets later dan gepland, 
verstuurd. Die per post duurden uiteraard iets langer dan die per 
mail. 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.   
 

Vragen rond de facturen 
De facturen hebben geleid tot enkele vragen en reacties, waaronder 
één met complimenten voor het heldere overzicht. Maar ook een 
aantal met soms kritische vragen.  
 
Als eerste zorgt de toerekening van de kosten van de SVHW aan de 
leden voor verwarring. Ook de penningmeesters hadden nog 
vragen. Daarom is e.e.a. nogmaals op een rijtje gezet en daarna is 
met SVHW gebeld om duidelijkheid te krijgen. Met het volgende 
als resultaat: 
 
De reden dat e.e.a. nu niet transparant en per kalenderjaar kan 
worden verrekend ligt in het feit dat in het verleden is gekozen is 
voor betaling in termijnen. Ook het feit dat er destijds 
bezwaarschriften zijn geschreven draagt hieraan bij.  
 
De uitleg die bij de rekening is verstuurd  is overigens helemaal 
correct, want in 2019 hebben we afbetalingen moeten doen voor 
2017, 2018 en 2019.  In januari 2020 hebben we de laatste afbetaling 
2017 voldaan en de komende tijd zullen we nog twee termijnen 
moeten betalen over 2018. In de verrekening die op uw factuur 
staat, zijn de reeds betaalde voorschotten ook verwerkt. 
 
Naheffingen over 2019 zullen ook nog voorbij komen.  
 
We zijn van plan om de aanslag over 2021 in zijn geheel direct te 
betalen in januari 2021 als hij binnen komt van het SVHW en deze 
direct door te berekenen aan de leden. Op die manier lopen de 
jaren niet meer door elkaar en wordt het weer transparant en 
overzichtelijker.  
 
Persoonlijke meldingen en vragen over de factuur worden 
persoonlijk afgehandeld. 
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Klus van de maand “Een driedelige compostbak bouwen” 
 

Compost heb je nodig om de grond te 

bemesten en te verbeteren. Zelf gemaakte 

compost kun je heel goed gebruiken in 

een moestuin. Van de tuin komt zoveel 

groen afval vrij, dat het een slechte zaak 

is om al dit groenafval in de afval 

container te doen. Dan hebben we er op het complex nog 3 extra nodig per week en we 

zouden graag juist met minder toe willen. Dus compost maken is een hele goede oplossing  

(en volgens de statuten nog eens verplicht ook….).  

 

Hoe maak je compost? 

Compost kun je in een compost vat of op een hoop maken. Afgelopen jaar is er al een tuinder 

begonnen aan het bouwen van een 3 delige compoststraat op zijn tuin. En goed voorbeeld 

doet goed volgend. Wij stellen daarom voor om dit voorjaar compostbakken te gaan maken. 

Dat is een mooie klus en het is erg nuttig. Wie doet er mee ? 

 

Wat kun je gebruiken om een composthoop te maken? 

Alle organische materiaal wat in de natuur voorkomt. Groente afval uit tuin en keuken. Koffie 

afval kan wel gebruikt worden.  Bij tuin afval wel oppassen dat er geen zieke planten, zaad of 

wortel onkruiden mee gaan. Hier krijg je later last mee.  

 

Corona 

Geen paniek, maar als voorzorg. 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met 
betrekking tot het Coronavirus heeft het bestuur 
van Ons Belang in overleg besloten om de volgende 
maatregelen te nemen: 

We volgen de richtlijnen van het RIVM en de 
overheid. Dit betekent geen handen schudden, 
afstand houden etc. 
Zie  https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

De bijeenkomsten op de woensdag en zaterdag 
kunnen vooralsnog gewoon door gaan, mits de 
richtlijnen in acht worden genomen. 

Bij verdere ontwikkelingen worden nadere 
maatregelen overwogen/getroffen en zullen jullie 
nader worden geïnformeerd. 

Denk aan uw gezondheid en aan de gezondheid 
van anderen en kom niet naar bijeenkomsten van 
Ons Belang als U zich niet lekker voelt. 

Nieuwe leden 
 
Tuin 186  heeft een nieuwe eigenaar.  
Heel veel tuinplezier gewenst! 
 

Diefstal 
 
Helaas is ons tuincomplex op dinsdag 10 maart 
j.l. bezocht door leden van het dievengilde. Er 
is ingebroken in minstens vier huisjes. Daarbij 
is flinke schade toegebracht aan het interieur 
en zijn ook spullen meegenomen. Echt heel 
naar als dit je overkomt. Even de procedure: 
 
Indien u schade heeft aan uw tuinhuisje en/of 

de inboedel en dit is verzekerd, dan kunt u de 

schade melden aan de verzekeraar AON. Het 

telefoonnummer van de AON is 088-8108190. 

Schade kunt u melden via 

claims.nedeland@AON.nl onder vermelding 

van het polisnummer B0100065976-28  

Met leden die zich gemeld hebben is contact 

geweest. De politie komt zaterdag langs. 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
mailto:claims.nedeland@AON.nl
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Een composthoop opbouwen 

Groen en bruin tuinafval worden in lagen aangebracht. 

Groen tuinafval komt uit de borders of uit de groente 

tuin. Dit is jong en nat. Groen tuinafval is rijk aan stikstof. 

 

Bruin tuinafval. Dit is oud en droog. 

Bruin tuinafval is rijk aan koolstof. Uitgebloeide 

bloemstengels en stro zijn daarvan een voorbeeld. 

Om van GFT afval compost te maken zijn er bacteriën 

nodig. Deze bacteriën zijn er van nature aanwezig. 

Bacteriën hebben stikstof en koolstof nodig om zich te kunnen voortplanten. 

 

Drie bakken  

 

Bak 1 (op het plaatje de bak rechts) 

In bak 1 komt alle GFT afval dat voor thuis composteren geschikt is. Deze bak is groot 

genoeg om 1 jaar GFT afval te verzamelen. Zorg er voor dat het afval niet in te grote stukken 

in de bak komt. Hou ongeveer 10 cm aan. Takken kunnen klein geknipt worden. Stengels met 

een spa doorgestoken. 

 

Bak 2 (op het plaatje de middelste bak) 

Als bak 1 vol is gaat het over naar bak 2. Onder in bak 2 doe je eerst wat stro. Dit is om een 

goede drainage en doorluchting te krijgen. Om aan een goede microleven te komen mag de 

inhoud niet droog zijn. Tussendoor een gieter water om het natter te maken is dan 

noodzakelijk. Bak 2 dek je af met een flinke laag stro. Jutezakken of een oud kleed gaat 

trouwens ook prima. Na verloop van tijd gaat de hoop warmte ontwikkelen. De temperatuur 

kan oplopen naar 50 °C. Na verloop van tijd wordt de hoop lager in temperatuur. Na 6 à 9 

maanden is de compost klaar en gereed voor gebruik.  

 

Bak 3 (op het plaatje de bak links) 

Bak 3 gebruik je om compost te bewaren. In het voorjaar strooi je de compost over de tuin. 

Als er grote stukken in de compost zitten dan worden die er eerst eruit gezeefd met een grove 

zeef. Als de winter eraan komt dan doe je boven op de bakken die je in het voorjaar leeg gaat 

halen een toplaag van stro. Deze laag is flink dik. Deze laag voorkomt dat de compost die 

bijna klaar is te nat wordt. De onderste laag van het stro verteert wel wat maar dat gaat niet 

hard. Stro wat van deze toplaag over blijft kun je in het voorjaar weer gebruiken als onderlaag 

van de nieuw op te bouwen bak. 

 

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


