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Nieuwsbrief augustus 2020 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Maatregelen coronavirus d.d. 
18 augustus 2020  
 
Op dinsdag 18 augustus vertelden premier Mark Rutte en minister 
Hugo de Jonge op televisie over corona en de nieuwe regels.  
 
De landelijke regels zijn aangepast 
Waarom: Mensen houden zich niet goed aan de regels, steeds 
meer mensen krijgen weer corona, de besmettingen gebeuren 
vooral thuis. Daarom gelden nu de volgende regels:  
• U ontvangt in uw huis of tuin maximaal 6 mensen. 
• We houden altijd 1,5 meter afstand. 
• Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee. 
• Mensen die in uw huis wonen, tellen ook niet mee. 
• Vraag uw bezoek of ze geen koorts of verkoudheid hebben. 
 
Terug van vakantie 
Bent u op vakantie geweest in een gebied met veel 
besmettingen?, blijf dan 10 dagen thuis en laat u testen. 
 
Wat betekent dit voor ons: 
Een fors aantal leden van onze tuinvereniging behoren tot de 
zogenaamde kwetsbare groep. Het bestuur heeft ervoor gekozen 
om de tuin in deze toch moeilijke tijd voor een ieder een veilige 
omgeving te laten zijn. Wij volgen daarom de adviezen van de 
overheid op en verklaren de bovenstaande voorschriften voor het 
terrein van Ons Belang als bindend voor alle leden. 
 

• U ontvangt op uw tuin maximaal 6 mensen. 

• Blijf thuis bij klachten en laat u testen. 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen.  

• Blijf weg van drukke plekken. 

• Was vaak uw handen. 
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Dit is de nieuwsbrief 
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De Algemene Ledenvergadering 2020  

De Algemene Ledenvergadering (ALV) kan, zoals onlangs aangekondigd, helaas niet doorgaan. 
Omdat we als vereniging toch verder willen, zal het bestuur een aantal onderwerpen aan de leden 
voorleggen en vragen of er geen bezwaar is tegen deze voorstellen. Komen er geen bezwaren, dan 
kunnen we door. De formele vaststelling van deze zaken worden dan in de eerst volgende ALV  
(wanneer dat ook zal zijn) formeel behandeld en vastgesteld. 
Leden die vragen hebben gesteld n.a.v. de ALV, krijgen persoonlijk antwoord van  
de secretaris. Het betreffende vragenformulier wordt apart toegezonden. 

 
De Kas Controle Commissie (KCC) 

De Kas Controle Commissie (KCC) is bijeen geweest en heeft de administratie en het financiële 
jaarverslag over 2019 besproken met de penningmeesters en het administratiekantoor. Een korte 
samenvatting van de bevindingen van de KCC vindt u hieronder: 
 
“Op 10 Augustus heeft de kascontrole commissie (KCC) de benodigde stukken ontvangen van de 
penningmeester. Op 18 Augustus heeft de KCC de stukken besproken in de aanwezigheid van de 
Penningmeesters Leen Gouw en Cock Huizer en afgevaardigde van Administratie kantoor The Land 
of Avalon, Karla Pelgrims. De KCC is zeer tevreden over de professionele opzet, de inhoud  en de 
toelichting van het financieel verslag en de balans over 2019. Duidelijk zichtbaar zijn de tot in de 
kleinste details aangeleverde financiële gegevens van diverse commissies binnen de VTV Ons Belang. 
Graag willen we de uitgesproken positieve feedback van The Land of Avalon aanhalen. Onze 
vereniging wordt geprezen om zijn degelijke meerjarige financiële beleid en verslaglegging. Ook 
vallen de harmonieuze omgangsvormen binnen de vereniging en in het bestuur op. Het door VTV 
Ons Belang ingehuurde Administratie kantoor werkt ook voor een groot aantal Volkstuin 
verenigingen in de regio Rijnmond en SVIN leden door heel Nederland. In vergelijking met andere 
verengingen steekt VTV Ons Belang er, op boven genoemde punten, met kop en schouders 
bovenuit. Daar kunnen we als VTV Ons Belang trots op zijn.”  
 
De commissie heeft een tweetal aanbevelingen, één over het eenduidig hanteren van de 
terminologie rond de vuilophaling en één vraag met betrekking tot  het strategisch nadenken of 
machines in de toekomst vervangen dienen te worden of dat er wellicht diensten ingehuurd kunnen 
gaan worden. Deze beslissing heeft invloed op het in te zetten eigen vermogen van de vereniging in 
de toekomst. De KCC vraagt het bestuur om hier een plan voor de maken.  
 
Daarnaast wordt verslag gedaan van een zevental puntten die inhoudelijk zijn besproken 
 
Overall controle van de administratie: 
 
“De KCC loopt de administratie door en vindt geen bijzonderheden en constateert dat het er netjes 
en verzorgd uitziet. Dank aan Penningmeesters Leen Gouw en Cock Huizer en afgevaardigde van 
Administratie kantoor The Land of Avalon, Karla Pelgrims  voor de volledigheid in het beantwoorden 
van onze vragen. De kascontrole commissie. Helene van der Linden en Patricia van der Zwaan” 
 
Het bestuur is content met de bevindingen en dankt de KCC voor haar werk. Met de aanbevelingen 
gaan we aan de slag. Indien u het volledige verslag van de KCC wilt ontvangen, dan horen wij dat 
graag en krijgt u deze toegestuurd.  Decharge van het bestuur aangaan de financiële afwikkeling 
over 2019 kan pas dan plaatsvinden als er een ALV gehouden wordt. 
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Samenstelling van het bestuur 
 
Wil Grebe heeft aangeven te gaan stoppen als bestuurslid. We danken Wil bijzonder hartelijk 
voor haar jarenlange inzet als algemeen bestuurslid en feliciteren haar met het feit dat alle 
tuinen zijn verhuurd! Wil blijft actief als verantwoordelijke en aanstuurder van de winkel. Helaas 
geen afscheid in samenzijn van de leden, maar leden die Wil persoonlijk willen bedanken voor 
haar inzet weten Wil vast wel te vinden.  
 
Om deze vacature op te vullen hebben zich twee leden gemeld; Said Vuyk en Patricia van der 
Zwaan. Zij treden per 1 september 2020 aan als bestuurslid tenzij hiertegen bezwaren zijn vanuit 
de leden. Zij stellen zich hieronder even aan u voor: 
 

Mijn naam is Patricia van der Zwaan. Ik ben 47 jaar, getrouwd en sinds 
2006 woonachtig in Hoogvliet. We hebben geen kinderen maar wel twee 
lieve katten. In het dagelijks leven ben ik Inkoper bij een bedrijf in 
Hoogvliet en ga dan ook dagelijks lekker op de fiets naar mijn werk.  
 
We zijn sinds Augustus 2017 lid van VTV Ons Belang. Met veel 
enthousiasme hebben we onze tuin getransformeerd van een woestenij 
naar een landje van overvloed. Hoe leuk is het je eigen visie en inzet 
samen een tuin te creëren die helemaal naar je zin is.  
 
We waarderen de gemoedelijke sfeer en de sociale interactie met andere 
gelijkgestemde leden van de vereniging. We prijzen ons daarom ook 
gelukkig dat we in het bezit zijn van een mooi stukje groen onder de rook 
van Rotterdam.     
 
 
 

 
Mijn naam is Said Vuijk. Officieel heet ik Frederik Andries 
Benchaib Vuijk. Ik ben geboren en getogen op 
Rotterdam-Zuid. Mijn moeder is van Nederlandse- en 
mijn vader van Marokkaanse komaf.  
 
Op mijn 20e ben ik gaan werken en heb ik van alles en 
nog wat gedaan. In 2011 ben ik begonnen als technisch 
tekenaar bij Stedin en sinds april dit jaar ben ik daar 
Applicatiebeheerder.  

 
Ik ben getrouwd met Moniek Vuijk van Elswijk en we zijn woonachtig in Hoogvliet. We hebben 
geen kinderen maar wel een lieve hond genaamd Aygo en een dwergpapegaai genaamd Frederik.  
Wij zijn beide 44 jaar en sinds 2018 zitten wij op tuin 103. 
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Van de bestuurstafel  

 

Beantwoording mail 
De afhandeling van de soms grote stroom van e-
mailberichten willen we iets gestructureerder gaan 
oppakken. Graag al uw vragen of opmerkingen sturen naar 
info@vtv-onsbelang.nl Deze mail wordt meermaals per 
week gelezen en doorgaans wordt de mail binnen drie 
dagen beantwoord. 
 

Verhuur 
De vereniging beschikt over een aantal werktuigen. Dit is 
niet algemeen bekend en er is ook geen regeling voor het 
gebruik. We gaan inventariseren wat we hebben en daarna 
kunnen leden de spullen huren tegen een gering bedrag. 
 

Infrastructuur 
Tuinen 224 en 184 worden binnenkort aangesloten aan het 
riool.  
 

Vrijwilligers gezocht 2 
Er heeft zich ook een vrijwilliger gemeld voor de renovatie 
van het  mededelingenbord. Helemaal top! Het project 
nadert inmiddels de voltooiing, het is weer een lust voor 
het oog en kan weer jaren mee. Dank! 
 

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

Kantine 
Er is tevens offerte gevraagd voor de reparatie van de 
wanden van de kantine. Er is inmiddels mee gestart zoals 
iedereen kan zien. Ook hiermee hopen we weer jaren 
vooruit te kunnen. 
 

OC 
Er wordt een nieuw lid gevraagd voor de OC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ontwikkeling ledenbestand 
Er zijn op dit moment geen tuinen meer te 
huur. Alles is verhuurd. Er is een wachtlijst 
waarvoor kandidaat leden zich melden via de 
website.  
 
De nieuwe leden heten we hierbij van harte 
welkom op onze vereniging en we wensen 
hen heel veel tuinplezier toe ! 
 

Levensverzekering vissen 
Om de vissen in de vijver  in leven te 
houden staan er pompen te draaien. Ze 
staan inmiddels in de opbergruimte en 
maken vrijwel geen lawaai meer. Om 
e.e.a. te waarborgen gaat er een slot op 
deze bergruimte. Mocht u in deze ruimte 
iets nodig hebben, dan is de sleutel te 
verkrijgen bij Eef Nauta. 
 

“Onkruid bestaat niet” 
Is een plant een onkruid of een groente, 
een medicinale plant, een sierplant of 
gewoon een prachtige wilde plant? Het is 
maar hoe je ernaar kijkt. Daarom 
maakten Velt en Provincie Limburg de 
brochure 'Onkruid bestaat niet'. Hierin 
ontdek je acht portretten van liefhebbers 
die onkruid in de armen hebben gesloten. 
Heel veel leesplezier! download de 
brochure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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