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Het bestuur in Coronatijd 
 
Het bestuur vergadert en correspondeert deze dagen voornamelijk via 
whatsapp en via de mail. Daarnaast is er natuurlijk individueel nog wel 
mondeling contact. En dat werkt redelijk tot goed. We zijn onder andere 
druk bezig met de financiën. Er is een aantal van onze leden die flink te 
lijden hebben onder de Corona maatregelen. Deze proberen we zo goed 
mogelijk te helpen, zodat de rekening toch betaald kan worden. 
Doordat er weinig leegstand is en de uitgaven onder controle zijn, loopt 
het financieel goed. De uitgaven voor het vuilophalen zijn wel gestegen. 
Dit betekent ook dat het huren van een container vanaf nu 40 Euro kost. 
 
Verder is er, naast het zo goed mogelijk beantwoorden van vragen, 
aandacht voor een aantal vervuilde tuinen en is er aardig wat werk aan 
het begeleiden van de verkoop van tuinen en het bezichtigingen van te 
huur staande tuinen.  
 
Er is communicatie met verzekeraar AON over de lopende 
verzekeringen. Dit gaat wat moeizaam en loopt over veel schijven. In dit 
kader is nog te melden dat de schadeafhandeling van de laatste 
inbraakgolf, tot tevredenheid is afgehandeld. 
 
Het is goed om te zien dat er bij heel veel tuinen zichtbaar en met veel 
plezier gewerkt wordt aan de tuin. We krijgen zelfs complimenten dat 
het er complex er goed en gezellig uit ziet. Dat is het resultaat van het 
werk van deze tuinders!  

 
Vuiniszakken 
 

Een vriendelijk verzoek:  
 
Wilt u uw vuilniszakken s.v.p. mee naar huis nemen en ze daar 
weggooien. 
 
Mocht u uw vuilniszak toch in de container willen doen, b.v. omdat u 
met de fiets bent, dan vragen wij u vriendelijk om de zak niet in zijn 
geheel in de container te gooien maar 
hem daarin leeg te schudden.   
 
Door dit zo te doen kan er meer 
afval in de container en besparen wij  
uiteindelijk geld. 
 
 
 
 
 

  
 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 

 

Dit is de reguliere 

nieuwsbrief van mei 

2020 met weer 

verschillende 

onderwerpen.  
 

 

In deze nieuwsbrief vindt u  
onder andere: 

 

• Van de bestuurstafel 

• Vuilniszakken 

• Corona 

• Tuinen en leden 

• Bondgenoten 
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Nieuwsberichten 

 

 

Ontwikkeling ledenbestand 
 
Er zijn ook de afgelopen maand weer tuinen van 
eigenaar gewisseld. De nieuwe leden op tuin 105 en 188  
heten we van harte welkom op onze vereniging en we 
wensen hen heel erg veel tuinplezier toe. 
 

Corona 

Het kabinet heeft op 19 mei j.l. weer een versoepeling 
afgekondigd van de maatregelen in het bestrijden van 
het coronavirus. In het verlengde hiervan heeft de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond via de Gemeente 
Rotterdam laten weten dat het vanaf heden toegestaan 
is om maximaal 3 bezoekers op de eigen tuin te 
ontvangen. Uiteraard moeten deze bezoekers 1,5 meter 
afstand bewaren. Alle overige richtlijnen en 
maatregelen blijven onverminderd van kracht. 

Het hek gaat vanaf 1 juni weer volgens het normale 
tijdsschema open en dicht. 
 
En laten we blijven opletten. Het virus is nog onder ons 
en we zijn er nog niet vanaf. We moeten er met elkaar 
voor blijven zorgen dat we  het virus niet of zo weinig 
mogelijk overdragen. Dus de kantine gaat bij ons om die 
reden helaas nog niet open.  
 

Laten we deze 
periode van de 
tuin genieten ! 

Bondgenoten 
 
Een bijzonder bericht van Eef Nauta:  
 
…..’t vorige tuinseizoen, op de volkstuin, een 
takkenberg/composthoop gemaakt met daarin 
een oude terracotta vaas. Opgevuld met stro en 
droge bladeren in de hoop dat er een egel in zou 
gaan wonen, die in het voorjaar zich tegoed zou 
gaan doen aan de naaktslakken op onze 
volkstuin...  
 
Vandaag een paar enorme egeldrollen gezien 
voor de ingang….camera naar binnen.... en ja 
hoor...een slapende egel...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  
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