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Van de bestuurstafel
Verzekeringen

INHOUD

Er is goed nieuws over de verzekeringen. Het lijkt er nu op dat de
premie toch niet verhoogd zal worden dit jaar. Ook het eigen
risico blijft gelijk. Er komt nog een voorstel voor het
meeverzekeren van zonnepanelen. De premieberekening hiervoor
is nog niet bekend.

Dit is alweer de vijfde
nieuwsbrief van 2021,
met verschillende
onderwerpen.

Parkeren

In deze nieuwsbrief vindt
u onder andere:

Er is een nieuw bord geplaatst en
de lijnen zijn weer goed zichtbaar.
Nu moet het voldoende duidelijk
zijn wat de bedoeling is …………..
We hopen dat het bijdraagt aan het juiste gebruik van de
twee plekken zodat iedereen kan laden en lossen als dat nodig is.

Waarschuwing voor teken
Er is een teek gesignaleerd bij Ons Belang.
Bij thuiskomst vond een van de nieuwe leden een teek op zijn
broek. Goed om dit na het onderhoud van je tuin in de gaten te
houden.

Brief SViN
Van de SViN kregen we de een brief over een artikel in de
Telegraaf van vrijdag 28 mei met de kop ‘Volkstuinen moeten
wijken voor huizen’. De kop boven dit artikel is onjuist. De
gemeente zit nog in een oriënterende fase en er zijn nog geen
plannen voor de gebieden van volkstuinverenigingen. Als het op
de lange termijn zover zou komen, dan worden die in nauw
overleg met de volkstuinverenigingen gemaakt. Wat de gevolgen
voor volkstuinen in Rotterdam concreet zullen zijn, is nu nog
onderwerp van een eerste oriëntatie door de gemeente. Na de
zomer organiseert de gemeente in dat kader een bijeenkomst met
vertegenwoordigers van de volkstuinverenigingen.

We houden het scherp in de gaten !
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De ALV 2021

De OC in actie

Als gevolg van de coronacrisis komt het
verenigingsbestuur ook in 2021 weer in een
lastig parket met betrekking tot de algemene
ledenvergadering. Enerzijds staat in de statuten
dat een vereniging een algemene
ledenvergadering moet houden waarbij het
bestuur verslag uitbrengt over het gevoerde
beleid en het de balans van baten en lasten ter
goedkeuring aan de ledenvergadering voorlegt.

Herman van de OC
heeft, samen
met Leen, op een
tweetal
plaatsten de gaten
in de bestrating
van de paden gedicht.
Heel goed werk en
wie weet zijn er zo
weer enkele
valpartijen
voorkomen.

Anderzijds zijn er als gevolg van de coronacrisis
beperkingen, waardoor het niet mogelijk is om
een Algemene ledenvergadering te beleggen
waarbij alle leden fysiek toegang kunnen hebben
tot de vergadering.
Om dit dilemma op een correcte manier op te
lossen ondernemen wij daarom de volgende
stappen:
• Het bestuur geeft een schriftelijk verslag van
het gevoerde beleid (jaarverslag 2020) en de
stand van baten en lasten. Het bestuur
vraagt de leden of er bezwaren zijn op een
aantal punten waaronder het gevoerde
(financiële) beleid over 2020 en de begroting
2021.
• De Kascontrole Commissie (bestaande uit
Helene van der Linden en Arjan Bennink)
controleert namens de leden de boeken.
• Het bestuur continueert het beleid, zoals
vastgesteld in de laatst gehouden algemene
vergadering. Er worden geen grote
wijzigingen in het beleid doorgevoerd.
• Het bestuur doet uitgaven tot maximaal het
bedrag waarvoor het een mandaat heeft.
• Wanneer zich een ernstige situatie voordoet
die direct ingrijpen van het bestuur vereist
waarbij wordt afgeweken van datgene wat is
vastgesteld in de algemene vergadering, legt
het bestuur hierover zo snel mogelijk
schriftelijk verantwoording af aan de leden.
• Er komt een brief waarin bezwaar
aangetekend kan worden op punten.

Het was eigenlijk de taak van de SViN, maar
dat duurde ons te lang …… We kunnen ons
gelukkig prijzen met dit type mensen
binnen de vereniging!

Wachtlijst
Ons complex wordt populair. De vorig jaar
aangelegde wachtlijst kent op dit moment
vijf belangstellenden die bij ons een tuin
willen. Te merken is dat de belangstelling
voor de wat luxere huisjes met douche
toeneemt.
Kandidaat-leden kunnen zich inschrijven via
de website en betalen 10 Euro voor de
inschrijving.

Tuintips
Onlangs sloten we met heerlijk zomerse
temperaturen de meimaand af en begon
juni, met eveneens heerlijk weer. Ook deze
maand is er weer van alles te beleven en te
doen in de tuin. Gras maaien bijvoorbeeld,
maar pas op met droogte; houd het gras
dan wat langer. Op zoek naar inspiratie
voor tuinklussen deze maand. Tuinen.nl
heeft op een rijtje gezet wat je allemaal
kunt doen.
Naar de tuinkalender

We denken dat we zo op een passende manier
de ALV vormgeven. Wilt u punten in stemming
brengen, dan kunt u deze vanaf nu tot 28 juni
2021 via mail of post inleveren bij het bestuur.
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Blog van Cynthia

He he, eindelijk!! Daar is de zon!
Wat een raar weer hebben we gehad zeg.
Er is zoveel regen gevallen dat ik mijn vogelhuisje op mijn grasveld voorbij zag dobberen en
we volgens mij de hele zomer niet meer hoeven te sproeien.
Enthousiast fiets ik vol plannen naar mijn tuin. Heerlijk die zon!
Ik loop een beetje achter met mijn tuinschema, ik moet nog een hoop doen. Maar eenmaal
op de tuin smelt ik bijna van de warmte...veeeellll te warm om in de aarde te wroeten.
Nu schijnt de zon eindelijk is het weer niet goed.
Alles schiet nu ineens uit de grond en groeit en bloeit. Ondanks de vele slakken!
Honderden heb ik er kruipen.
Vele tips en manieren om ze te weren, maar niets lijkt te werken. Tenminste bij mij niet!
Binnen 1 dag is er ineens een hele plant verdwenen en is er alleen nog een slijmspoor te
zien. Teleurgesteld draai ik me weg van mijn rij opgegeten zonnebloemen en hoop dat die
slijmballen nu eens ophouden. Beetje moedeloos word ik er soms wel van hoor.
Het schijnt een Franse delicatesse te zijn, maar ik sla dit keer over.
Waren ze maar lekker voor een saté ofzo! Jakkes, het idee al...
Ik kijk mijn tuin rond en zie dat het best wel wild word en ik het snoeien en maaien even
niet kan bij benen. Maarja, volgens internet mag dat bij een 'poly- en permacultuur'
achtige tuin. Een hele geruststelling.
Het is ook maar net waar je van houdt. De ene houdt van keurig en net en de andere van
speels en wild. En beide is oke, als men er maar lekker van kan genieten en een ander er
geen overlast mee bezorgd.
Zoveel mensen, zoveel wensen, elkaar respecteren en in elkaars waarden laten is van 'ons
belang', want dat houdt de sfeer gezellig op onze tuin.
En nu gaan we lekker genieten van een heerlijke zomer en hopen op een geweldige oogst
voor de moestuinders onder ons!
GENIET!!!

Cynthia
Tuin 188
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Overlast
Er zijn afgelopen maand verschillende klachten binnengekomen van leden die last hebben van
overlast van de buren. Het gaat om overlast van zeer luidruchtige kinderen, maar ook om het
vermoeden van onreglementair gebruik van een tuinhuisje en overlast van onkruid.
Als bestuur kunnen we de vragensteller wel antwoorden dat het volgens het HHR en de (Stichting
Volkstuinen in Nederland (SViN) niet is toegestaan om overlast te veroorzaken.
Daarmee is een probleem evenwel nog niet opgelost. We adviseren tuinders om rekening te
houden met elkaar en met buren te overleggen. Wacht niet op een boze reactie, maar vraag eens
aan de buren of ze wellicht last hebben van de onderhoudswerkzaamheden, van springende
kinderen op een trampoline, van beplanting die woekert of van bomen die blijkbaar tot de hemel
groeien. Kortom ga met elkaar in overleg en doe dit tijdig. Wanneer er lang wordt gewacht, wordt
een ergernis irritatie en is het veel moeilijker om het probleem in goed overleg op te lossen.
Mocht u er samen met de buren toch niet uitkomen en wendt u zich tot het bestuur, dan zal het
bestuur u als eerste vragen om het probleem te beschrijven.
U dient schriftelijk aan te geven welke problemen er zijn, wat u er zelf aan hebt gedaan om het op
te lossen. Wanneer er sprake is van een structureel probleem, dan zal het bestuur de betrokkenen
uitnodigen voor overleg om tot een oplossing te komen. In praktijk blijkt dit alleen goed te werken
indien alle betrokkenen bereid zijn om tot een oplossing te komen.
Dit is helaas niet altijd het geval. De problemen zijn vaak al geëscaleerd. In het uiterste geval en
met name wanneer sprake is van een duidelijke veroorzaker, kan het bestuur de betrokken tuinder
royeren. Voordat het zover komt, gaat er veel tijd overheen en het bestuur hoopt zijn kostbare tijd
hieraan niet te hoeven besteden.
We willen daarom bij deze alle leden nadrukkelijk vragen om elkaar geen overlast te bezorgen.
Het is zeer storend en leden hebben aangegeven om die reden de tuin te gaan verkopen.
Dat zou heel jammer zijn.

Hou het fijn voor iedereen
Denk aan uw buren !!

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