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Van de bestuurstafel

INHOUD
Dit is de eerste
nieuwsbrief van 2021,
met weer verschillende
onderwerpen.

Het bestuur wenst alle leden een gezond en
heel mooi 2021.
We hopen dat het allemaal weer wil groeien.

In deze nieuwsbrief vindt u
onder andere:

Nieuwjaarsbijeenkomst
De nieuwjaarsbijeenkomst kan, zoals we dat gewend zijn op de tuin, dit
jaar helaas niet doorgaan. Het zal, na bijna tien maanden
coronaperikelen, wel geen grote verassing zijn, maar we willen dit ten
overvloede toch melden.

Jaarverslag 2020
Er wordt gewerkt aan een jaarverslag over 2020. Hierin legt het bestuur
verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitgevoerde acties. De
penningmeesters doen verslag over de financiën. In het verslag wordt
ook de begroting voor 2021 opgenomen.

Financiën / facturen 2021
Er wordt hard gewerkt aan het opstellen van de facturen voor 2021. We
gaan zoals eerder aangegeven stoppen met een aantal voorschotten. In
deze factuur vind nog wel een aantal verrekeningen plaats. Het wordt er
hopelijk duidelijker en overzichtelijker van in 2022. We hebben uiteraard
heel wat info nodig. De watermeterstanden zijn bijna allemaal bekend.
Het tarief van de gemeente Rotterdam voor de huur van de grond nog
niet, maar dat zal snel volgen. Zodra alle gegevens bekend zijn, maken we
de facturen op en controleren we deze. Daarna worden ze opgestuurd.
Voor alle duidelijkheid: De betalingsregelingen die in 2020 zijn
afgesproken met enkele leden worden niet stilzwijgend verlengd. Omdat
de corona perikelen nog niet over zijn kunnen er wel voor 2021 nieuwe
afspraken worden gemaakt indien leden door Corona in financiële
problemen zijn geraakt.
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Tarief IRADO 2021
De volgende info ontvingen wij van Irado, onze
afvalverwerker:
Ondanks alle kostenverhogende elementen hebben
we de stijging van uw tarief beperkt kunnen
houden. In 2021 zullen uw tarieven met niet meer
dan 3% stijgen. U kunt op uw volgende factuur het
exacte bedrag vinden.

Vragen gemeente Rotterdam
We kregen de volgende vraag van de gemeente
Rotterdam:

In 2001 is de nota Tuinparken in Rotterdam'
vastgesteld door de gemeenteraad. Het
gemeentebestuur heeft bij de behandeling van
deze nota de uitspraak gedaan dat de behoefte
aan volkstuinen dient te worden gemonitord. De
Monitor Volkstuinen is bedoeld om enerzijds
verschuivingen in vraag en aanbod aan volkstuinen
in Rotterdam in kaart te brengen en anderzijds om
inzicht te krijgen in de verwachte vraag naar
volkstuinen in Rotterdam in de toekomst. De
bedoeling is dat de metingen voor de monitor
ongeveer eens in de vijf jaar worden herhaald. In
2002 is de monitor als een pilot ontwikkeld en
daarna herhaald in 2003, 2009 en 2016. Het is dus
al bijna 5 jaar geleden dat de vorige monitor is
gehouden en het is tijd voor een nieuwe monitor.
De vragen zijn zo volledig mogelijk beantwoord
(het waren geen privacy gevoelige gegevens) en de
resultaten van de hele monitor zullen in mei
verschijnen.
Een van de gevraagde en aangeleverde gegevens is
het aantal leden dan niet in Rotterdam woonachtig
is. Bij ons waren dat 28 leden van de 134. Deze
komen uit een tijd dat er veel tuinen leeg stonden
en door verhuizingen. Op dit moment worden
alleen leden toegelaten die woonachtig zijn in
Rotterdam.

Entree
De twee nieuwe bankjes zijn bezorgd en worden in
februari/maart geplaats. Het keiengedeelte wordt
opnieuw bestraat. Daarnaast komt er een nieuw
en overduidelijk parkeerbord voor de 30 minuten
parkeerplaats.

Bijen
Door Rik Weerman van tuin 244 is een verzoek
gedaan tot het houden van bijen. Rik heeft het
bestuur van Ons Belang laten weten dat hij in een
bewoond gebied van Rotterdam Zuid een bijenkast
heeft staan die hij graag zou overbrengen naar tuin
244. Het is een zogenaamd “zachtaardig” volk.
Het behoeft geen betoog dat het houden van bijen
een aanwinst kan zijn voor onze volkstuin in het
algemeen en voor de natuurlijke omgeving in het
bijzonder.
Naar aanleiding van de vraag en ten behoeve van
de besluitvorming is navraag gedaan bij de
verhuurder van de volkstuinen SVIN te Rotterdam
of de mogelijkheid bestaat om bijen op het
complex te houden. Het antwoord van de SVIN
luidt dat bijen gehouden mogen worden op een
volkstuincomplex, onder de voorwaarde dat de
imker is aangesloten bij een gilde. Dat is het geval.
Verder is overleg gevoerd met de naaste buren.
Inmiddels is bekend dat er bij deze buren geen
overwegende bezwaren zijn om op tuin 244 bijen
te gaan houden. Het houden van bijen wordt zelfs
als positief gekenmerkt.
Er is door het bestuur van Volkstuinvereniging Ons
Belang aan Rik toestemming verleend om bijen te
houden op tuin 244 om te beginnen met niet meer
dan 2 bijenkasten. Daarnaast zijn praktische
afspraken gemaakt en wordt e.e.a. jaarlijks
gemonitord.

Wat verder blijkt is dat we aardig wat gegevens
missen zoals de geboortedata. We zullen de
betreffende leden aanschrijven om deze gegevens
door te geven. We hebben ze nodig voor dit soort
onderzoeken en nog belangrijker, voor de
werkbeurten.
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Verslag van de vuilafvoer ONS BELANG 2020
We hebben allemaal wel eens gezien dat onze vrijwilligers alles in het wek stellen om het door ons op de tuin
geproduceerde afval zo efficiënt mogelijk te verwerken. Soms gaan de vrijwilligers wel heel ver om de leden
ter wille te zijn want het komt voor dat de regeltjes niet nageleefd worden en dan is het aangeboden vuilnis
toch weg. Geen grof vuil geen stenen geen ijzer e.d. want dat moeten we zelf naar de gemeente werf
afvoeren. Lange takken, boomstammen kan ook niet. Eigenlijk weten we allemaal wat huis en tuinafval is en
gelukkig gaat het steeds beter.
Wat weten we eigenlijk van de afspraken en de kosten ?? Mary Goossens houdt per week het aantal bakken
bij die door de vuilverwerker worden afgevoerd. Dit jaar waren dat er 359. Voor deze afvoer is een contract
met Irado afgesloten en het bestuur wil er alles aan doen om binnen dit contract te blijven operen want hoe
meer bakken we afvoeren hoe hoger de kosten worden. Op de begroting staat € 10.000.—per jaar en daar
moet het voor gedaan kunnen worden. Dank zij de vrijwilligers lukt dit tot op heden redelijk Er zijn geluiden
dat we meer bakken moeten klaar zetten, maar elke bak meer wordt vertaald door IRADO in Euro’s.
Een aantal leden heeft gebuikt gemaakt van de mogelijkheid om een extra bak te “huren” en er zijn ook
leden die een extra rekening hebben gekregen voor het niet correct aanbieden van hun tuinafval. Niet leuk
voor de bestuursleden die dan weer corrigerend op moeten treden, maar het bestuur is van mening dat het
gemak van het individu niet ten koste mag gaan van de portemonnee van de ander.
Hoe ziet het contract met IRADO er nu werkelijk uit en waarom staan er in het voorjaar niet meer bakken
wordt er wel eens gevraagd. Met IRADO is afgesproken dat de vuilnisauto 1 maal per week op vrijdag
langskomt om het vuilnis af te voeren. Voor elke periode is het aantal af te voeren eenheden afgesproken.
We mogen meer aanbieden, maar zoals gezegd wordt dat in rekening gebracht.
De contractaantallen zijn:
Van 1 januari tot 1 april worden er 4 bakken opgehaald
Van 1 april tot 1 juli 6 bakken
Van 1 juli tot 1 oktober 8 bakken
Van 1 oktober tot 1 november weer 6 bakken
en van 1 november tot 31 december 4 bakken
In de maanden december en januari staan er
elke week 4 bakken gereed, maar er is dan altijd
wel plaats over.
Doe hier uw voordeel mee.

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