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Nieuwsbrief juli 2020 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Bestuursvergadering 
 
Na lange tijd is er weer een “echte” bestuursvergadering gehouden. Nog 
wel in de open lucht, maar toch. En het was nodig. Aan bod kwamen 
onder andere: wachtlijst; nieuwe bestuursleden; ALV; financiën; 
reparatie winkel; overlast boom;  aanpak vervuilde tuinen; distributie 
nieuwsbrief en het royeren van leden in verband met het niet voldoen 
aan  (financiële) verplichtingen. 
 

Ten aanzien van de kantine / corona: 
 
In het bestuur is gediscussieerd over de mogelijkheden tot openstelling 
van de kantine. De uitkomst is dat we helaas niet anders kunnen 
besluiten dan dat de kantine nog niet open kan. De volgende zaken 
liggen daaraan ten grondslag: 

a) Het gebouw is niet geschikt voor de 1.5 meter 

b) Er zijn onvoldoende ventilatiemogelijkheden 

c) De gasten bevinden zich veelal in de risicogroep 

d) Er zijn vrijwel geen mogelijkheden tot goede scheiding van 

barpersoneel en gasten 

e) Er is geen mogelijkheid tot pinbetaling 

Conclusie: De regels zijn helaas niet te handhaven en wij willen absoluut 
voorkomen dat leden het virus onder de leden krijgen op ons complex.  
 

Vrijwilligers gezocht 1 
 
Er hebben zich vrijwilligers gemeld voor de distributie van de 
nieuwsbrief aan leden die niet over een mailadres beschikken. Heel fijn! 
De nieuwsbrief van juli zal als eerste worden bezorgd. 
 

Vrijwilligers gezocht 2 
 
Er heeft zich nog geen vrijwilliger gemeld voor de renovatie van het  
mededelingenbord. Aanmelden kan nog steeds via info@vtv-
onsbelang.nl  Het kan b.v. in plaats van 1 werkbeurt. 
 

Winkel 
 
Er is offerte gevraagd voor de reparatie van het dak van de winkel en 
het renoveren van enkele delen van de wanden. 
 
 
 
 
 
 
 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 

 

Dit is de nieuwsbrief 

van juli 2020 met weer 

verschillende 

onderwerpen.  
 

 

In deze nieuwsbrief vindt u  
onder andere: 

 

• Van de bestuurstafel 

• Corona update 

• Vrijwilligers gezocht 

• ALV 2020 

• KasCo 

• Tuinen en leden 

• Rioolverstopping 

• Tuinieren voor de geest 
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De Algemene Ledenvergadering 2020  

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op 29 augustus 2020 
om 13:30 uur.  De locatie wordt “De Brink” buiten.  

 
Deelname kan alleen via inschrijving vooraf. (dit in verband met de te nemen 
Corona maatregelen)  

 
Het inschrijfformulier wordt gelijk met de stukken voor de ALV toegezonden. 

  

 

De Kas Controle Commissie 
 
De Kas Controle Commissie (KCC) krijgt de financiële stukken vooraf ter controle en doet hiervan 
verslag aan de leden. Door het vertrek van een van de leden van de Kas Controle Commissie (Gerda 
de Graad) is een vervanger gezocht en gevonden in de persoon van Patricia van der Zwaan. 
Formeel moet een dergelijke benoeming door de ALV worden geaccordeerd, maar in dit geval lukt 
dat qua tijdvolgorde niet zoals iedereen zal begrijpen.  
 
Mocht er bezwaar zijn tegen deze invulling, dan kunt u uw bezwaar kenbaar maken voor 29 juli 
2020 bij het bestuur. Mochten er gefundeerde bezwaren binnenkomen, dan wordt de controle 
uitgevoerd door het enige benoemde lid. 
 

Tuinieren voor de geest 
 

Wellicht heb je er nooit bij stil gestaan dat met je handen in de grond zitten,  
ook betekent dat je geest omgeploegd wordt.  

 
 
Wie in de aarde wroet, ploegt ook in het hoofd. In Tuinieren voor de geest onderzoekt psychiater 
Sue Stuart-Smith hoe tuinieren onze innerlijke wereld beïnvloedt. Het proces van creëren en 
verzorgen, van snoeien en bemesten heeft invloed op ons geestelijk welzijn, het vermogen tot 
zelfreflectie en op onze creativiteit.  
 
Dat blijkt ook uit resultaten van horticulturele therapie, waarbij tuinieren als remedie wordt 
voorgeschreven om uiteenlopende psychische problemen - van verslaving en depressie tot 
eenzaamheid en PTSS - te behandelen. 
 
Stuart-Smith baseert zich op de neurowetenschap en de psychoanalyse, en put rijkelijk uit haar 
eigen praktijk en uit het echte leven. Ze laat zien hoe tuinieren zich niet slechts beperkt tot het 
verzorgen van bloemen en planten, maar dat het helend kan werken en  
inspiratie kan bieden om de geest te verrijken. 
 
Het is maar dat we het weten en ook is het meteen duidelijk waarom wij  
tuinders allemaal van die geestelijk stabiele en creatieve mensen zijn……. 
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Nieuwsberichten  

 

Ontwikkeling ledenbestand 
 
Er zijn op dit moment geen tuinen meer te huur. Alles 
is verhuurd, een unieke situatie. Er ontstaat inmiddels 
ook een wachtlijst. Kandidaat leden kunnen zich 
melden via de website.  
 
De nieuwe leden op tuin 220, 224, 188, 106 en 181 
heten we hierbij van harte welkom op onze vereniging 
en we wensen hen heel veel tuinplezier toe ! 
 

Verfraaiing van de entree 
 
Naast de inmiddels al fraai opgeknapte vijver (er 
wordt nog aan gewerkt) wordt sinds enige tijd de 
entree opgefleurd met een witte fiets met fraaie 
bloemmanden erop. De maker ervan hartelijk dank !! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Riool-ontstoppings-verzekering 
 
De afgelopen twee jaar is het twee maal 
voorgekomen dat een tuinhuiseigenaar/huurder 
werd geconfronteerd met een verstopt riool. 
Een dergelijk voorval komt nooit gelegen, altijd 
tijdens een weekend, verjaardag, leuke BBQ of 
noem maar op. Buren, vrienden enz. enz. hebben 
goede adviezen, niemand weet waar het riool 
loopt en de verstopping blijft. Er zal worden 
gegraven, maar uiteindelijk zal de laatste redding 
een verstopping dienst zijn. 
 
Als een dergelijke dienst op afroep aan het werk 
gaat, kost dit al snel € 180.—per uur af te 
rekenen per half uur en exclusief te leveren 
materiaal. Op dit moment zijn deze kosten voor 
rekening van de eigenaar van de tuin. Voor velen 
van ons een rib uit het lijf, maar wat moet je ?? 
 
Het bestuur stelt voor om een reservefonds in 
het leven te roepen als een soort verzekering 
naar de leden. Bij de eerstvolgende jaarfactuur 
zal een bedrag van € 7,50 in rekening gebracht 
worden voor reservering/verzekering als de 
ontstoppingsdienst nodig is.  
De regeling wordt voorgelegd aan de ALV met de 
bedoeling om het in te laten gaan op 1 januari 
2021.  
Bij het inroepen van de ontstoppingsdienst via 
het bestuur is het lid een eigen risico 
verschuldigd van € 50.— Ieder jaar wordt in de  
begroting vastgesteld hoe groot deze bijdrage 
per lid zal zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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