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                                    Opschorten werkbeurten 
 

In navolging van de gisteren aangekondigde landelijke Corona 
maatregelen heeft het bestuur van Ons Belang besloten om de 
werkbeurten voor de komende 14 dagen op te schorten. 

Over 14 dagen is er weer een ijkmoment van de overheid, dan kijken 
we of de werkbeurten weer opgepakt kunnen worden om het complex 
alsnog netjes winterklaar te kunnen maken. 
 

Maatregelen coronavirus 
 

• U ontvangt op uw tuin maximaal 3 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 

 

Watermeterstanden 
Het is weer tijd om de watermeterstanden te noteren. Twee leden van 
het bestuur gaan begin november een ronde doen langs de tuinen en 
nemen dan de standen op. Tegelijkertijd wordt de staat van de 
gasslangen en het algemene onderhoud van de tuin en de opstallen 
bekeken.  
 
 

Verzekeringen AON 
Er is onlangs glasschade gemeld aan een van de huisjes. Het lijkt ons 
daarom, zeker voor de nieuwe leden, goed om nog even de gegevens 
door te geven die u moet gebruiken bij het melden van schade. 
Melden kan via claims.nederland1@AON.nl 
En ook via 088-3434550 of via de website van AON 
www.aonverzekeringen.nl 
 
Heeft u onlangs een huisje neergezet en wilt u dat verzekeren, geef dit 
dan door aan de penningmeesters via fin.vtvob@gmail.com 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 

 

Dit is de nieuwsbrief 

van oktober 2020 met 

weer verschillende 

onderwerpen.  
 

 

In deze nieuwsbrief vindt u  
onder andere: 

 

• Van de bestuurstafel 

• Werkbeurten 

• Corona update 

• Watermeterstanden 

• Afscheid Wil Grebe 

• Vragen en antwoorden 

 

 

 

 

 

 

mailto:claims.nederland1@AON.nl
http://www.aonverzekeringen.nl/


 

2 
 

 

 Nieuwsberichten 

Afscheid van Wil Grebe als bestuurslid 
 
Vanwege de Corona hebben we in klein  
comité als bestuur afscheid genomen van 
Wil Grebe als bestuurslid van Ons Belang.  
Wil werd nogmaals bedankt voor haar  
vele werk voor de vereniging.  
Ze kreeg naast een mooie bos bloemen   
een bon van Intratuin. 
 
We werden ontvangen met koffie en een  
heerlijk tompouce. Wil blijft actief voor de  
winkel. 
 
 
 

 

Vragen en antwoorden 
 
 
 
 
Er is een aantal vragen binnengekomen rond de begroting en het Meerjarenonderhoudsplan. Omdat het 
zeer relevante vragen zijn hierbij de vragen en de antwoorden van het bestuur. 
 
1: Voor het vernieuwen van de toiletruimte staat een bedrag van 1500 euro. Als het goed is, is hier destijds 
subsidie voor ontvangen.  
Er is inderdaad destijds een subsidie ontvangen voor de renovatie van de toiletruimte. Dit geld is nooit 
besteed en ook niet teruggevraagd door de subsidiegever. Het geld is in de algemene middelen terecht 
gekomen. 
 
2: De vraag of je het toiletgebouw moet vernieuwen hangt samen met het opknappen van de kantine. Er 
wordt te weinig gebruik gemaakt om hiervoor zoveel kosten uit te gaan geven. 
A: De toiletten worden ook gebruikt door leden die zelf geen toilet op de tuin hebben. Of we de kantine 
moeten opknappen is een vraag die wij ons ook gesteld hebben. Aan de grondslag om het toch te doen ligt 
het gegeven dat het een verenigingsgebouw is waar leden samenkomen, al is het maar voor de koffie tijdens 
de werkbeurten. Zonder verenigingsgebouw gaat het verenigingsgevoel nog minder worden. We letten 
echter wel heel goed op de kosten, zo is besloten om slechts een deel van de zuidelijke wand te renoveren. De 
kosten blijven daarmee beperkt. En als we de kantine niet onderhouden, dan zal hij op een moment in verval 
raken en afgebroken moeten worden en dat is ook zeker niet kosteloos. 
 
3:  ik ben het er niet mee eens om 1000 euro te begroten voor het interieur van de kantine. Nog niet zo lang 
geleden zijn er stoelen, tafels en vloerbedekking vernieuwd. Aangezien de kantine onvoldoende door onze 
eigen leden wordt gebruikt, de vraag  of dit wel reëel is om hier nog geld in te steken. 
A: Met het begroten is het geld nog niet uitgegeven. Ook wij zijn kritisch op deze uitgave en zullen ons nog 
nader beraden. We zouden verder graag zien dat de kantine, na de Corona tijd, meer gebruikt gaat worden 
door de leden, er zijn al wat ideeën, maar Initiatieven zijn welkom. 
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Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

4: Graag aangeven waar het bedrag van 3000 euro voor herstelwerkzaamheden van de kantine aan besteed 
wordt. 
A: Dit is gereserveerd om de noodzakelijke reparaties uit te voeren zoals het vervangen van enkele planken 
en het bijbehorende schilderwerk.  
 
5: Vernieuwen van de papierbakken: is dit niet aan te vragen bij de gemeente?  
A: Dit is nagevraagd, maar de papierbakken zijn van de vereniging. Ze staan er al geruime tijd en zijn echt 
aan vervanging toe.  
 
6: Voor de volière is ook geld verkregen van de oude bond.  
A: Dit is nagezocht, maar er is geen subsidie gevonden in relatie tot de volière. Maar ook al was dat wel het 
geval geweest, dan was dit destijds in de algemene middelen terecht gekomen. Ook bij de renovatie van de 
volière willen we doen wat nodig is om het te behouden. Naast de vijver is de volière een beeldbepalend 
object voor ons park.  
 
7: Er staat een bedrag begroot voor de reparatie van het winkeldak. Dat is nog te begrijpen, maar er staat 
ook een bedrag van 5000 euro voor de renovatie van de winkel. De winkel levert volgens mij veel te weinig 
op om hiervoor zoveel kosten te gaan/willen maken. Ook bij de winkel dus vraagtekens of we dit wel 
moeten blijven aanhouden. 
A: Ook dit is een goede vraag. De wanden van de winkel en enkele andere delen zijn zeer slecht en moeten 
vervangen worden als we de winkel willen behouden. En ook hier is de gedachte dat de winkel een 
onderdeel is van het verenigingsleven. De kosten willen we echter zoveel mogelijk beperken. Het bedrag van 
5000 Euro is een geschat bedrag dat in werkelijkheid waarschijnlijk lager gaat uitvallen. Als er hogere kosten 
mee gemoeid zijn zal het bestuur de vraag of we met elkaar de winkel willen behouden voorleggen aan de 
ALV.  
 
Algemeen 
Het voortbestaan van de winkel en de kantine heeft tot op heden in de ALV nooit ter discussie gestaan. Het 
doel was steeds om het verenigingsgevoel te ondersteunen. Niet alles binnen een vereniging is in geld uit te 
drukken. Het verenigingsleven willen we blijven koesteren, daarom zetten we soms gelden in die de 
gemeenschapszin en het verenigingsleven goed doen. Totdat de ALV anders besluit heeft het bestuur 
daarbij de plicht om de aanwezige gebouwen te onderhouden.  
 
In het verleden is nooit aan reservering of meerjaren onderhouds planning gedaan en dat doen wij nu wel 
om een gezonde financiële situatie te verkrijgen. We willen daar ook volledig transparant in opereren. 

https://vtv-onsbelang.nl/

