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Van de bestuurstafel
Verzekeringen
De onderhandelingen tussen AON en verzekeraars zijn afgerond.
De premie blijft gelijk (buiten de indexering) en ook het eigen
risico blijft gelijk aan dat van vorig jaar.
De premie voor het meeverzekeren van zonnepanelen is bekend.
Het tarief wordt 7 Euro per 1000 Euro waarde, exclusief de
belasting e.d. Dat komt dus ongeveer neer op 10 Euro per 1000
Euro geïnvesteerde waarde. De nieuwe verzekeringsperiode gaat
in per 1 juli 2021 Wilt u uw zonnepanelen meeverzekeren dan
kunt u dit doorgeven via het mailadres van de penningmeesters,
fin.vtvob@gmail.com Graag daarbij uw tuinnummer vermelden
en het bedrag waarvoor u de panelen wilt verzekeren.
De premie voor de verzekeringen wordt in de factuur voor 2022
meegenomen.
De formele polis met alle voorwaarden en dergelijke ontvangen
we later in 2021 en die kunnen we desgevraagd naar u opsturen.

Handkarren

De vereniging heeft een aantal handkarren voor de leden om
zaken te transporteren van de ingang naar de tuin. Hier wordt
veelvuldig gebruik van gemaakt. Omdat de vraag toeneemt en de
staat van enkele exemplaren niet al te best meer is, zijn er twee
nieuwe aangeschaft.
Wel horen er een paar eenvoudige regels bij die het gebruik en
beschikbaarheid beheersbaar houden:
1. Laadt de karren niet te zwaar op. Met gewassen grindtegels
van 60x40 zit je al heel snel aan een gewicht van 300 Kg. Dat is
al bij 9 tegels !!!
2. Breng de kar terug zodra je de lading hebt gelost bij de tuin.
Zo kunnen je buren en anderen er ook gebruik van maken.
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De ALV 2021

Spreekuur Bestuur

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangegeven kan
de reguliere ALV ook dit jaar geen doorgang
vinden. Dit vanwege de corona en het feit dat wij
meer leden hebben dan op het moment van
schrijven is toegestaan op een fysiek evenement.
De algemene ledenvergadering vindt daarom
schriftelijk plaats. Er zijn geen bezwaren t.a.v. de
procedure gemeld. Ook zijn er geen nieuwe
onderwerpen aangedragen door de leden.
We zullen via een formulier aan de leden formeel
vragen of er bezwaar is tegen een aantal
voorstellen. De controle van de financiën heeft
inmiddels plaatsgevonden door de Kas Controle
Commissie(KCC). De boekhouding is daarbij
gecontroleerd en de KCC adviseert de leden het
bestuur decharge te verlenen.

Vanaf 1 juli is er weer spreekuur van het
bestuur op de zaterdagmorgen van 10:00
tot 11:00. Dus als u uw diensten wil
aanbieden, ideeën heeft voor verbetering
of vragen heeft bent u van harte welkom.

Bankjes, boeibord en vijverhok
Met behulp van de OC, leden van de zaterdagse
werkploeg en vrijwilligers zijn de twee
gesubsidieerde bankjes geplaatst, is de bestrating
geëgaliseerd en is een nieuw boeiboard
aangebracht bij “100”.
Daarnaast is het zogenaamde vijverhok aangepakt
en is de geheel vervallen wand opgekrikt en
vervangen, inclusief een stevige fundering.
Alle bedenkers, bestellers, opzichters en
uitvoerders (soms betreft
het hier overigens dezelfde
personen…) bedankt

Bouwwerken
Er is geconstateerd dat er hier en daar flink wordt
bijgebouwd. Ook aan huisjes waar een vergunning
voor is afgegeven voor een bepaalde grootte,
worden stukken bijgebouwd. Het gaat dan met
name om bouwwerken die boven de 25m2
uitkomen. We willen benadrukken dat deze
bouwsels niet onder de goedkeuring vallen en
deze geheel voor eigen risico zijn.

Plannen gemeente
Een van onze leden heeft geïnformeerd
naar het bestemmingsplan van ons terrein.
Hierbij, met dank aan de vragensteller, het
antwoord van de dienstdoende ambtenaar
van de gemeente:
“Als stedenbouwkundige voor het gebied
Hoogvliet kan ik u melden dat de gemeente
Rotterdam geen lopende plannen heeft
voor dit volkstuinencomplex.
De ruimtelijke druk die in sommige
Rotterdamse stadswijken leidt tot het
amoveren van volkstuincomplexen speelt, is
voor Hoogvliet niet van toepassing.
Daar ligt de focus op het afronden van de
braakliggende plots naar aanleiding van de
herstructurering (Oudeland, Stadshart en
Oedevlietsepark, westpunt) en kleinschalige
vernieuwing van leegstaand vastgoed.”

Honden
Er is melding gemaakt van loslopende
honden die overlast bezorgen. Voor het
complex geldt dat honden aangelijnd
moeten te zijn. Uiteraard geldt dit niet uw
tuin zelf. Uitlaten moet buiten het complex.
Mocht uw hond een ongelukje hebben, dan
dient u e.e.a. vanzelfsprekend op te
ruimen.

Er komen ook vragen over de bouwvoorschriften.
Deze zijn te vinden op de website van de
vereniging.
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Duurzaam tuinieren
Duurzaam tuinieren is steeds belangrijker. Het is goed voor het milieu en goed voor je tuin. Door
te zorgen voor een diervriendelijke, natuurlijke tuin help je de klimaatverandering tegen te gaan.
Om je op weg te helpen hier wat tips hoe je kan starten met duurzaam tuinieren.

Bij vriendelijke tuin
Solitaire bijen zijn zeer goede bestuivers en solitaire wespen voeden zich met bladluizen en andere
plaaginsecten. Hun nestje maken ze in holle stengels, muren, spleten, een tunneltje in de grond,
vermolmd hout.
We kunnen ze extra helpen met een insectenhotel. Je hebt bijtjes en wespen in verschillende
groottes, van 3 tot 12 mm. Daarom stop je holle plantenstengels met een verschillende diameter
en een lengte van 10 tot 15 cm in een blik of in een kistje, of een combinatie van beide. Je kunt ook
gaten boren in stenen of stukken hout. Hang het hotel op een droge en zonnige plaats.
Begin april komen de eerste hotelgasten. Als de holte met aarde dichtgemetseld is, dan heeft een
wijfje er samen met wat stuifmeel haar eitje gelegd. De volgende lente breekt daar een nieuw
bijtje uit. Echt boeiend! Door zoveel mogelijk verschillende soorten dieren te lokken, zorg je voor
een beter natuurlijk evenwicht in je tuin.

Regenwater opvangen
Regenwater is prima te gebruiken voor de tuin Door regenwater op te vangen en in je tuin te
gebruiken tijdens droge periodes, kun je flink besparen op je waterverbruik. Er zijn diverse
manieren om regenwater op te vangen. De makkelijkste manier is het plaatsen van een regenton.

Hergebruik
Bij duurzaam tuinieren staat hergebruik centraal. Gooi niet zomaar materialen weg, maar probeer
ze een nieuw doel te geven in je tuin. Ook huishoudelijke spullen kun je gebruiken in de tuin.
Gebruik glazen flessen als plantenhanger of gebruik een oud kopje en schoteltje bijvoorbeeld als
voegelvoersysteem. Op Pinterest vind je leuke doe het zelf-projecten waarbij je oude spullen kunt
hergebruiken in de tuin.
Overgenomen uit Tuinen.nl

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