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Nieuwsbrief Maart 2021 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Bestuurstaken 
 
In het laatste online overleg tussen de bestuursleden is het 
takenpakket onderling verdeeld. Alle bestuursleden hebben nu 
een specifiek takenpakket. Dat moet het overzichtelijk en 
hanteerbaar maken voor iedereen. Mochten er nog zaken 
veranderen, dan zullen we dat melden. In de bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u de nieuwe taakverdeling. 
 

Graag even aandacht voor het volgende: 
 

Het voorjaar is in zicht de tuin komt weer  
tot leven. Veel leden zijn in de weer om hun  
tuin weer voor te bereiden op het nieuwe  
seizoen. 
 
 
Het doel is om van de tuinvereniging ONS BELANG een plezierig 
tuincomplex te maken. Natuurlijk komt het bestuur hobbels tegen 
maar steeds weer proberen we deze hobbels met een dialoog op 
te lossen. Bij de behandeling van (aan) vragen hanteert het 
bestuur steeds de leidraad die vermeld staat in onze statuten en 
het huishoudelijk reglement. 
  
De tuinvereniging ONS BELANG bestaat al 75 jaar. Tot 2 jaar 
geleden werden de regels voor Volkstuinen in Rotterdam bewaakt 
door de vereniging, gesteund door de Rotterdamse bond voor 
Volkstuinders. Die situatie is al twee jaar voorbij. Het beheer van 
het complex, het contact met de leden en de handhaving van de 
regels zijn nu volledig in handen van het bestuur. 
 
Het onderhoud van de openbare gedeelten van het complex, 
zoals bomen op het openbare gedeelte, de grasperken en paden 
en de binnensloten worden namens de gemeente Rotterdam, 
eigenaar van het complex, door een aannemer onderhouden. De 
Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) speelt hierbij een 
leidende rol. 
 
 
 
 
 

 

 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 

 

Dit is de derde  

nieuwsbrief van 2021, 

met weer verschillende 

onderwerpen.  
 

 

In deze nieuwsbrief vindt u  
onder andere: 

 

• Van de bestuurstafel 

• Taakverdeling bestuur 

• Mededeling bestuur 

• Een dagje op de tuin 

• Vogels in de tuin 

• Bijlage taakverdeling 

bestuur 
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Graag even aandacht vervolg 

 

Bent u als lid van plan om uw tuin naar uw wensen aan te passen hou dan aub in de gaten  
dat er voorschriften zijn m.b.t. de hoogte van heggen, schuttingen, afstand tot optrekken van 
opstallen ten opzichte van de buren, vrijhouden van de slootkanten enz. enz. 
 
Veelgehoorde opmerkingen zijn: Bij mijn buren is de heg ook te hoog of op de Elftplaat-2 staan er 
ook grote schuren of huizen. Allemaal waar, maar het huidige bestuur kan 75 jaar wildgroei niet in 
twee jaar veranderen. Wat we wel kunnen en ook doen is bij wisseling van tuineigenaar in overleg 
met nieuwe eigenaar de tuin zoveel mogelijk de huidige regels toepassen. Soms doet dit pijn, 
maar beter nu dan later in conflict met de overheid. 
 
Als er vragen opmerkingen suggesties zijn dan graag deze melden via info@vtv-onsbelang.nl  
Een vraag stellen aan een bestuurslid op het pad kan geen kwaad en moet ook kunnen, maar geen 
van onze bestuursleden zal een officieel debat aangaan zonder dat dit van te voren is aangegeven.  
Bestuursleden zijn ook gewoon tuinlid die een tuin hebben om van te genieten. Bestuursleden zijn 
gekozen om de vereniging te besturen en zijn geen gasfitter, loodgieter of elektromonteur. Dit 
neemt niet weg dat een vraag om hulp altijd gesteld mag worden maar ‘nu even niet’ kan ook een 
antwoord zijn. 
 
Het e-mail adres van de penningmeester wordt tot nu toe ook vaak gebruikt voor algemeen 
mailverkeer. De penningmeesters beantwoorden deze niet, maar sturen de niet financiële e-mails  
door naar het algemene e-mail adres. Zo heeft de secretaris een volledig overzicht van de 
inkomende post. 
 

 

 

 
 
 

Een dagje op de tuin door Cynthia 

Vandaag even wezen tuinen en kijken of de storm schade heeft aangericht. Altijd spannend of de 
kas het volhoud!  Ik vlieg bijna naar de moestuin, heb lekker het windje mee! Gelukkig..., mijn kas 
staat nog precies zoals ik hem achter liet. En er zijn geen bomen omgevallen. Tevreden betreed ik 
m'n perceel en zelfs het zonnetje laat zich even zien. Na een kleine check of alles nog in orde is, 
schenk ik een kopje koffie in en verdwijn met een dampend kopje en een doos vol met zakjes 
zaden de kas in. Wat ga ik vandaag zaaien?!  
Ik hoor de wind langs de kas jagen en af en toe hoor ik een flinke tik tegen het glas van een voorbij 
vliegende tak of eikeltjes. Het is lastig om een keuze te maken. Door zoveel zakjes zaden krijg ik 
lichtelijk last van keuze stress. Na honderd keer de doos door spitten ben ik eruit. 
 
Ik heb zaden v.d. Roemeense paprika's, Chinese raapsteeltjes, Spaanse rode pepers, 
chilipepers,  olijf-komkommertjes en peterselie in de grond gestopt. Het word steeds voller in de 

kas en ben nog lang niet klaar met zaaien.  Het is niet uit te leggen hoe ik hier van geniet!🥰  
Ik word er zo ontspannen en blij van. 
 
Ook m'n doperwten plantjes worden te lang en moet ik echt langs draden gaan leiden. Maar daar 
is geen tijd meer voor. Ik ruim m'n spullen op en sproei nog even alle zaailingen voor  
ik de kweekbakjes weer af dek met hun deksel. Ze hebben even kunnen luchten.  
Ik was m'n kopje af, draai de deur op slot en fiets naar huis, nu met windje  
tegen helaas. Brrr...best koud.  Dag tuin, het was weer fijn.  
 
Tot morgen maar weer️.   Cynthia van tuin 188 

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

Vogels in de tuin 

 
Iedere tuinvogel kan een mooi huisje gebruiken. In de winter om in te schuilen en in de  
lente om in te broeden. Niets mooiers dan een kleine vogelfamilie in de volkstuin.  
 
Waar de vogels afgelopen tijd alleen maar aan eten konden denken, wordt de knop nu langzaam 
omgezet naar het broedseizoen en de lente. De vogels hebben een lange lijst met eisen waaraan 
hun nestkast moet voldoen. Hierbij wat tips voor het bouwen of ophangen van een nestkast. 
WELKE NESTKAST HEB IK NODIG? 
Elke vogel heeft zijn eigen voorkeur voor de soort nestkast waar hij een nestje start. Het 
belangrijkste onderdeel hiervan is de invliegopening van de nestkast, oftewel, de grootte van de 
deur. Het is slechts millimeterwerk, maar het maakt alle verschil voor de soorten vogels in jouw 
nestkast! Hieronder per nestkast welke vogels er graag in broeden. 
 
28 mm Nestkasten  
Met een invliegopening van 28 mm, zijn deze nestkasten populair onder de  
kleinere vogels. Zoals  pimpelmezen, zwarte mezen of andere kleine vogels. 
 
32 mm Nestkasten  
De 32 mm nestkast is voor de meest voorkomende tuinvogels van Nederland  
zoals: Koolmezen, mussen, boomklevers en kuifmezen. 
 
34 mm en ovale Nestkasten  
De 34 mm nestkasten zijn populair onder  bonte vliegenvangers en de prachtige  
gekraagde roodstaart, maar ook de huis- en ringmussen. 
 
Halfopen nestkasten  
Dezd nestkast is veel verder geopend dan alle anderen. In deze nestkasten  
tref je de roodborst aan, maar ook de grauwe vliegenvanger, witte kwikstaart,  
merel en zwarte roodstaart broeden in deze nestkasten. 
 

TIPS VOOR HET OPHANGEN VAN de NESTKAST 
Naast de invliegopening zijn er verschillende punten waar je op moet letten bij het ophangen van 
een nestkast. Zo is het belangrijk om de invliegopening altijd richting het noorden, noordoosten of 
oosten op te hangen. Maar zorg er ook voor dat nestkasten niet te dicht bij elkaar hangen.  
Huismussen en zwaluwen broeden graag samen, maar koolmezen, pimpelmezen en roodborsten 
zijn vooral in broedtijd erg territoriaal!   
 
Je kan ze zelf maken of kopen. Bij voorbeeld bij 

https://vtv-onsbelang.nl/
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Samenstelling Bestuur Ons Belang en takenpakket Datum: 11-02-2021 
 
Voorzitter:      Raimond van Nielen 
Secretaris:    Eef Nauta 
Penningmeester:    Cock Huizer 
2e Penningmeester:    Leen Gouw 
Algemeen lid 1:    Said Vuijk 
Algemeen lid 2:    Patricia van der Zwaan 
 

Rol Takenpakket 

Voorzitter 
 

Gezicht van het bestuur 
Leiden organisatie 
Voorzitten ALV 
Voorzitten bestuursvergaderingen 
Aanspreekpunt formele organen als Gemeente en SViN 
Als duo met Algemeen bestuurslid Vuijk; verkoop en inkoop huisjes 
inschrijven/uitschrijven nieuwe leden  
Geschillen en klachten 

  

Secretaris 
 

Voorbereiden bestuursvergaderingen 
Verslaglegging 
Algemene correspondentie 
Voorbereiden Algemene Leden Vergadering (ALV)LV 
Als duo met Algemeen bestuurslid van der Zwaan: Aansturen 
Onderhoudscommissie incl. samenstellen werklijst, bijhouden 
aanwezigheid werkbeurten en rapporteren tbv de jaar️nota’s. 
Aanspreekpunt bekeerder vijver  

  

Penningmeester In duo met 2e penningmeester: Beheren financiën; opstellen jaarfacturen; 
verlenen en opstellen van betalingsregelingen; verzekeringen 
Leden administratie 
Voorbereiden jaarlijkse begroting 
Voorbereiden meerjarenbegroting 
Financiële rapportage 
Aanspreekpunt Kas Controle Commissie (KCC) 
(Financieel) jaarverslag 
Nieuwsbrief 
Aanspreekpunt Webmaster en  

  

2e penningmeester In duo met penningmeester: Beheren financiën; Opstellen jaarfacturen; 
verlenen en opstellen van betalingsregelingen; verzekeringen 
Uitvoeren activiteiten financiën  
Betalingen via bank,  
Verwerken inkomsten winkel en bar,  
Inkoop accorderen en administreren 
Controle/administratie inkomende facturen, 
Maandelijks aanleveren stukken tbv boekhouding 
Subsidies en sponsoring 
Aanleveren data ENECO/EVIDES 
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Algemeen 
bestuurslid 1 

Als duo met de voorzitter: verkoop en inkoop huisjes 
inschrijven/uitschrijven nieuwe leden  
Aanspreekpunt beheerder volière 
Opnemen Watermeters en het administreren ervan 
Aanspreekpunt beheerders kantine 
Begeleiden van bouwvergunningen 
Initiëren en begeleiding van activiteiten 
back-up webmaster 
 

  

Algemeen 
bestuurslid 2 

Als duo met de secretaris:  Aansturen Onderhoudscommissie inclusief het   
samenstellen van de werklijst, het bijhouden aanwezigheid werkbeurten 
en r️egistr️er️en/r️appor️ter️en t.b.v. de jaar️nota’s en aanspr️eekpunt 
bekeerder vijver 
Opnemen Watermeters 
Communicatie met nieuwe leden 
Communicatie met bestaande leden 
Initiëren en begeleiding van activiteiten 
 

  

Algemene taken Spreekuur bestuur op telefonische afspraak 

 Orde en veiligheid 

 Relatie tussen bestuur en overige commissies 

 Klachten bemiddeling 

 Initiëren en begeleiding van projecten 

  

 


