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Nieuwsbrief september 2020 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Maatregelen coronavirus 
Het virus is nog (lang) niet weg en het steekt zelfs de kop weer flink op. 
Derhalve nog maar eens de maatregelen. 
De meest recente noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond vindt u hier:  https://vr-rr.nl/actueel/ 
 
Wij volgen de adviezen van de overheid op en verklaren de 
onderstaande 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. 

Het bestuur van de volkstuinvereniging is verantwoordelijk voor de orde 
en veiligheid op het park. Zij moet er zo veel mogelijk op toezien dat de 
noodverordening van de Gemeente Rotterdam en de maatregelen van 
het kabinet worden nageleefd. Zij mogen, wanneer zij het noodzakelijk 
vinden, aanvullende maatregelen stellen. Aan die extra regels moet u 
zich ook houden. 
 

De OC 
De OC is weer op voldoende sterkte. Herman Groenendijk van tuin 201 
heeft zich gemeld als vrijwilliger en is inmiddels weer toegetreden tot de 
Onderhouds Commissie (OC). Herman hielp de OC al regelmatig en is nu 
weer vast lid. Heel fijn! 
De commissie bestaat nu uit Jerry Dits, Ron Randwijk,  Kees Stout en 
Herman Groenendijk.  
 

Sloot en slootkanten 
Het is een bijzonder mooie tijd om de sloot  
en de slootkanten weer eens onder  
handen te nemen. Uit het HHR:  
“Ieder dient de helft van het pad en de helft  
van de sloot bij de tuin schoon te houden” 
 
Hier en daar is  het heel erg hard nodig!  
We hebben daar fraaie foto’s van, maar  
dat ontsiert de nieuwsbrief teveel……. 

 
 
 
 
 

Mededelingen 
INHOUD 

 

Dit is de nieuwsbrief 

van september 2020 met 
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 Van de bestuurstafel 

ALV 
Er zijn geen bezwaren binnengekomen t.a.v. de 
aanstelling van Patricia van der Zwaan en Said Vuijk als 
nieuwe leden van het bestuur. We heten hen van 
harte welkom en wensen hen een prettige tijd toe.  
 
In één van de eerstvolgende bestuursvergaderingen 
zal gesproken worden over de nieuwe taakverdeling. 
 

Werkbeurten 1 
Er zijn nog maar een paar mogelijkheden om de vier 
werkbeurten van dit jaar zondig in te halen. Bij niet 
vervulde tuinbeurten wordt 50 Euro per beurt 
berekend. 
 

Werkbeurten 2 
Met ingang van 2021 wordt ieder tuinlid van onder de 
70 jaar ingedeeld om een viertal tuinbeurten te 
vervullen. De tuinbeurten zijn bedoeld om het 
algemene werk uit te voeren zodat het complex er 
ordentelijk bij blijft liggen. Een tweede niet 
onbelangrijke functie van de werkbeurten is het 
bevorderen van het verenigingsgevoel. Verder is het 
ook gewoon leuk om met elkaar een klus te klaren en 
daarmee een bijdrage te leveren aan ons fantastische 
complex.  
 
Omdat bekend is dat niet iedere tuinder even goed in 
staat is om het wat zwaardere werk uit te voeren, 
wordt in een dergelijk geval gezocht naar passend 
werk.  
 
Is het om welke reden dan ook niet mogelijk om de 
werkbeurten uit te voeren, dan kunnen deze worden 
afgekocht a 50 Euro per beurt, of u kunt de beurt door 
iemand anders laten uitvoeren. We hopen hiermee 
een eerlijke en werkbare regeling gecreëerd te 
hebben. 
 
En om leeftijdsdiscriminatie te voorkomen: leden van 
boven de 70 jaar die nog fit genoeg zijn, zijn ook van 
harte welkom om mee te komen/blijven werken.  
 

Handhaving 
Er is een aantal formele brieven verstuurd aan leden 
die zich niet, of niet voldoende, houden aan de regels 
zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement. Er zijn 
ook gesprekken gevoerd en er zijn afspraken gemaakt 
met de betrokkenen. 

Financiën 
De huidige stand van de financiën is positief. Dit 
ondanks het uitblijven van inkomsten van de 
kantine. Uiteraard draagt het feit dat alle tuinen 
zijn verhuurd behoorlijk bij aan dit te 
verwachten resultaat.  
 
Er is een eerste concept begroting voor 2021 
opgesteld. De penningmeesters streven ernaar 
om de kosten voor de tuinders op het huidige 
niveau te houden. De verhoging die wij van de 
gemeente Rotterdam en het waterschap 
verwachten moeten we uiteraard 
doorberekenen in de factuur over 2021. 
 

Vuilcontainers 
Daar kunnen we een hele nieuwsbrief over 
volschrijven, maar het is eigenlijk heel 
eenvoudig: Denk even na voordat je er iets in 
gooit……. Dus: geen steen, geen metaal, geen 
grond, geen plaggen, geen zware 
boomstronken. Een compostbak is verplicht bij 
iedere tuin.  Maar ja…….  
 

Volière 

De volière heeft groot onderhoud nodig en dit 
is ook in het meerjaren onderhoudsplan plan 
opgenomen. Het bestuur zal contact opnemen 
met Jan v/d Berg om zijn wensen, inzichten en 
ideeën m.b.t. de opbouw en inrichting van de 
volière te inventariseren.  
 
Het bestuur zal dit vertalen naar een project, 
vrijwilligers benaderen en een planning plus 
budget opstellen. 
 

Mededelingenbord 
Het mededelingenbord  
staat er weer prachtig bij. 
Met dank aan  
Ron van Rossum 
 
Hou de mededelingen 
in de gaten ! 
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Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Winkel 
Na enig wikken en wegen is besloten om de 
winkel op zaterdag 17 oktober te sluiten. 
Volgend seizoen gaat de winkel weer open op 
zaterdag 27 maart. 
Zodra de garant bestellijsten (zaden) komen 
wordt dit doorgeven / bekend gemaakt via het 
mededeling bord. 
Met dank aan de vrijwilligers die ook dit jaar 
weer gezorgd hebben voor de in- en verkoop 
van allerlei zaken. En het hele team van de 
winkel draait volgend jaar weer mee. 
 

Ontwikkeling ledenbestand 
Alle nieuwe leden heten we van harte welkom 
op onze vereniging en we wensen hen heel veel 
tuinplezier toe ! 
 

Lijst met kandidaat leden 
Op dit moment zijn er geen tuinen meer te 
huur. Wel informeren mensen regelmatig of er 
tuinen beschikbaat zijn. 
 
Om deze mensen op een goede manier te 
kunnen registreren stellen wij belangstellenden 
in de gelegenheid  zich als kandidaat lid in te 
schrijven. Deze inschrijving kan plaatsvinden na 
een afspraak met het bestuur via 06-30902618 
of per e-mail aan het secretariaat. 
 
Met het kandidaat lid wordt een afspraak 
gemaakt waarna alle wetenswaardigheden 
rondom het bezitten van een tuin op Ons 
Belang worden doorgenomen. 
 
Als het kandidaat lid aan alle voorwaarden 
voldoet kan inschrijving na betaling van het 
inschrijfgeld plaatsvinden. 
 
 

 

Opzeggen lidmaatschap / 
verkoop tuinhuis 
 
Indien een tuinlid van Ons Belang om welke reden 
dan ook zijn tuinhuis van de hand wil doen en zijn 
lidmaatschap op wil zeggen kan dit alleen maar doen 
door dit schriftelijk aan het secretariaat van de 
vereniging kenbaar te maken. Op het secretariaat is 
een standaard document aanwezig dat ingevuld en 
ondertekend kan worden. 
 
Bij verkoop zal het bestuur erop toezien dat de 
nieuwe tuinder een tuin verwerft die zoveel mogelijk 
voldoet aan de voorwaarden die in de statuten en 
het huishoudelijk reglement zijn genoemd. Met 
name zal gelet worden op de veiligheidsaspecten, 
zoals afstand opstallen ten opzichte van de buren, 
brandveiligheid kachels in het huisje, staat van de 
gasleiding, aanwezigheid watermeter en een goede 
werking daarvan, aanwezigheid huisnummer e.d. 
De vereniging hanteert hiervoor een standaard 
document dat ook te verkrijgen is bij het 
secretariaat.  
 
Kandidaat leden worden in kennis gesteld dat er een 
tuin beschikbaar komt/is en dan kan de verkopende 
en kopende partij met elkaar in gesprek over de 
eventuele overname. Het bestuur van Ons Belang is 
hier geen partij in. 
 
Als de koper en verkoper het eens worden zal de 
koper worden ingeschreven als lid, want een 
kandidaat lid voldoet aan alle voorwaarden.  
 
Als de kandidaat leden en de verkopende partij niet 
tot een koop/verkoop overeenkomst komen kan de 
verkopende tuinder ook een koper aandragen, die 
dan wel gescreend moet worden om na te gaan of 
hij of zij aan de voorwaarden voldoet. 
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