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Nieuwsbrief Februari 2021 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Financiën / facturen 2021 
 
De facturen voor 2021 zijn opgesteld, gecontroleerd en verstuurd. We 
hebben tot nu toe 5 reacties gekregen van facturen waar vragen over 
waren of dat er iets niet klopte.  Een hele verbetering t.o.v. vorig jaar, 
waar we het er toen behoorlijk druk mee hadden om de vragen en de 
onjuistheden op te lossen. Ook is er al een flink aantal betalingen 
binnengekomen op de rekening van de vereniging.  Hulde ! 
 
Nogmaals en 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. Inmiddels zijn er drie regelingen 
afgesproken. 
 

Afsluiten van de hoofdkraan 

Er is een vraag gekomen over het afsluiten van de hoofdkraan van onze 
vereniging. Dit wordt niet gedaan om de volgende redenen: 

Onze hoofdleidingen liggen allemaal vorstvrij op meer dan 50/60 cm. De 
zwakste plekken zijn de boven aansluitingen en met name bij die huisjes 
waarbij de hoofdafsluiter niet vorstvrij is ingegraven door de eigenaren, 
zoals destijds bij de meeste tuinen wel is gebeurd. 

Een aantal jaren geleden hebben we EVIDES over de vloer gehad. Naast 
dat we toen terugslagkleppen hebben moeten plaatsen heeft de 
adviseur toen aanbevolen om het water er altijd op te laten. De reden 
hiervoor is dat als de druk eraf gaat er vuil water van buiten naar binnen 
komt (er is namelijk altijd drukverschil /uitwisseling volgens de expert. 
daarom hebben we ook verlies in deze oude leiding !!!) en dan moeten 
we de leiding na een lange afsluiting gedurende 1 etmaal geheel 
doorspoelen.  

Evides doet dat bij haar eigen net ook. Je kunt dat zien als ze aan het 
werk zijn, dan staat er een vierkant kastje met slangen. 

Bij sneeuw en vorst is het handig om de waterleiding op de tuinen aan 
de slootkanten te contoleren op waterverlies. Water zoekt het laagste 
punt en als er een lekkage is zie je dat aan de sneeuw en het ijs. Mocht u 
bij een van de tuinen lekkage ontdekken, meldt dit dan alstublieft via  
info@VTV-onsbelang.nl, dan lichten wij de eigenaar in. 
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Gesprongen leidingen 
 
Ondanks de waarschuwingen is er een aantal tuinen 
waar de hoofdkraan niet is dichtgedraaid en waardoor 
de waterleiding is gesprongen. Er is dan sprake van een 
flinke hoeveelheid water dat wordt verspild. Mede 
tuinders proberen de leidingen af te sluiten en doen 
pogingen om in het ijskoude water de hoofdkranen 
alsnog af te sluiten.  
De eigenaren krijgen uiteraard een rekening voor het 
water, de defecte watermeter en de eventuele 
rekening van de loodgieter. 
 

Tuinbeurten 
Op zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur van eind 
maart tot begin oktober werken leden aan het 
algemeen onderhoud ten behoeve van de vereniging. 
Dit gebeurt tijdens een tuinbeurt. Elk lid jonger dan 70 
jaar doet dit vier keer per jaar. De datum van de 
tuinbeurten vermelden we op onze website op het 
mededelingenbord en in deze nieuwsbrief. Het is 
tevens een leuk moment om elkaar te ontmoeten. 
Samen zijn we de vereniging. 
 
Als je bent ingeroosterd meld je dan om 8.45 uur in de 
kantine van de vereniging. We kunnen dan meteen om 
9.00 uur beginnen. De teamleider van de Onderhoud 
Commissie registreert je aanwezigheid. Op het 
tuincomplex zijn altijd allerlei werkzaamheden te doen. 
Van kleine lichtere klusjes tot wat zwaardere 
werkzaamheden.  Er is voor iedereen een passende 
taak. Het is verstandig om werkkleding en 
werkhandschoenen te dragen. Tussendoor genieten 
we van een kwartiertje koffiepauze in de kantine. 
 

Afmelden 
Een datum wijzigen kan altijd. Ben je verhinderd, meld 
je dan af bij de Onderhouds Commissie (OC), uiterlijk 
de woensdagmiddag voorafgaande aan de tuinbeurt. 
Dit kan binnenkort via de website, via pagina “Af- en 
aanmelden werkbeurt” of via   

info@vtv-onsbelang.nl  
 
Je kunt je tuinbeurt dan op een ander moment inhalen. 
Ben je verhinderd en kom je niet, dan wordt er per 
keer € 50,00 in rekening gebracht. (de rekening 
hiervoor ontvang je via de jaarnota). Beurten afkopen 
is niet mogelijk, wel kun je de tuinbeurt door iemand 
anders laten verrichten. 
 
Aan het eind van deze nieuwsbrief is een schema 
opgenomen met alle data en tuinnummers. 
 

 
 

 

 

 

De moestuin in februari  

(voor als deze vorstperiode achter de 
rug is….) 

Februari is de laatste maand in rij van de 
meteorologische winter en vormt zo de 
overgangsmaand tussen winter en lente. De 
ideale periode dus om de moestuin te gaan 
voorbereiden. Deze maand staat bekend om 
zijn koude en gure dagen.  We verwachten na 
deze strenge vorstperiode een periode van 
zachte temperaturen overdag afgewisseld met 
lichte vorstperiodes 's nachts. Start met een 
aantal moestuinklusjes en haal de lente toch al 
even in huis! 

Het si nu ook een prima tijd om je tuin alvast te 
bemesten. Hoe eerder hoe beter, want dan kan 
het lekker lang intrekken. 

Voorzaaien in een tuinkas 
 
Omdat februari nog een koude maand is om te 
zaaien of te planten, kan je binnenshuis of 
onder koud glas beginnen met het voorzaaien 
na de vorstperiode. Vanaf nu maak je de kas of 
kweekbak klaar door het glas te reinigen en de 
grond voor te bereiden zodat er aan het eind 
van deze maand kan worden voorgezaaid. 
 

Zaaibedden klaarmaken en verwarmen 
 
Bij het zaaien van groenten speelt vaak 1 factor 
een belangrijke rol, namelijk de temperatuur. 
Het is zo dat groenten soms niet kiemen of 
opkomen door een te lage temperatuur. Met 
deze gedachte moeten ook de zaaibedden 
voorbereid worden om uiteindelijk van start te 
kunnen gaan!  
Wanneer de grond fijngemaakt is kan er 
overgegaan worden tot het opwarmen van een 
zaaibed. Dit kan bijzonder makkelijk gebeuren 
door een tunnel met plastiek te gaan spreiden 
over het perceel. De voorsprong door al te 
kunnen telen onder een plastic tunnel varieert 
van vier tot zes weken. 
 
Met enkele zonnige dagen zal  
de grond al gauw opwarmen  
waardoor de zaden een optimale 
kiemperiode tegemoet gaan! 
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Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Vuilafvoer ONS BELANG vervolg 

 

Bericht van het bestuur 
 
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief waarin in een artikel aandacht werd gegeven aan de afvoer van 
tuinafval, grof vuil zoals oud hout boomstammen grote takken, plastic zakken oude big-bags enz. enz. is 
gebleken dat de materie nadere toelichting behoeft. 
 
Oud hout, ijzer aluminium, oude machines, balken, plastic schroten, boomstammen, grote plastic zakken, 
gebruikte big bags, vergane netten enz. enz. is grof vuil en dient door de tuinders zelf afgevoerd te worden 
naar de ROTEB. !!!!!!!!!  Hierover zijn ook geen persoonlijke deals met de vrijwilligers af te sluiten. 
De vereniging heeft een aanhangwagen ter beschikking die op afspraak gehuurd kan worden. 
Voor een afspraak kunt u Wil Grebe benaderen of belt u het algemene nummer van onze tuinvereniging. 
 
Huisvuil, snoeiafval wat niet in de compostbak kan mag in de containers, mits het erin past !!!! Als we met 
elkaar goed ons best doen moet het beschikbare aantal containers voldoende zijn. 
Zoals reeds eerder is aangekondigd zal uitbreiding van het aantal containers door het huidige bestuur niet 
geagendeerd worden, tenzij de ALV anders beslist. 
 
Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor het correct afvoeren van vuil dat van onze tuinen komt? 
Het bestuur heeft hierin een duidelijk standpunt : 
Het tuinlid dat ingeschreven staat als lid van de Volkstuinvereniging Ons Belang is verantwoordelijk voor het 
nakomen van de regels in het huishoudelijk reglement. 
Als bijvoorbeeld tuinlid xyz zijn tuin laat onderhouden door een tuinman, kennis of wie dan ook, dan is het  
tuinlid zelf verantwoordelijk.  
Als deze tuinman, kennis of wie dan ook restafval op een niet correcte wijze afvoert blijft tuinlid xyz  
verantwoordelijk, gewoon vanwege het feit dat Ons Belang een overeenkomst heeft met onze tuinleden en 
niet met welke derde dan ook. Ook niet als tuinlid xyz een (financiële) afspraak heeft met een ander lid van 
de vereniging. 
 
De tuinvereniging zal zich nimmer inlaten met overeenkomsten tussen  
leden onderling en kan en mag daar zich ook niet in mengen. 
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 Schema tuinbeurten 2021 
 

 


