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VtV Ons Belang Hoogvliet 

Het bestuur 
 
Het huidige bestuur van onze vereniging is inmiddels alweer meer dan 
twee jaar actief. Het feit dat deze leden destijds zitting hebben genomen 
was toen uit noodzaak omdat anders de vereniging zou ophouden te 
bestaan, want zonder bestuur geen vereniging. (trouwens ook niet 
zonder de andere vrijwilligers….).  
  
Vanwege het waarborgen van de continuïteit is het bestuur dit jaar 
uitgebreid met twee nieuwe leden. Ook wordt het langzamerhand tijd 
om binnen het bestuur te gaan verversen. Het is nooit goed als mensen 
te lang op een functie blijven zitten is onze mening. Daarover  later in de 
tijd meer. 
 

De adviesraad 
 
Daarnaast is het plan om ook de adviesraad weer nieuw leven in te 
blazen. De raad bestaat nu uit twee leden, maar is door omstandigheden 
niet actief. In het verleden blijkt de adviesraad een nuttige rol te spelen 
op verschillende terreinen.  
 
Daarom hierbij de vraag:  
 

Wie meldt zich als lid van de adviesraad? 
 
Lid zijn van een vereniging schept nu eenmaal een bepaalde 
verantwoordelijkheid, dus we rekenen op een behoorlijk aantal reacties. 
Met iedereen die zich aanmeld wordt een oriënterend gesprek 
gehouden zodat duidelijk wordt wat de rol is en wat er wederzijds van 
elkaar wordt verwacht.  
 
De adviesraad staat in principe los van het bestuur en is bedoeld als 
zelfstandig opererend orgaan dat de leden vertegenwoordigd en 
gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur. Ook kan de 
adviesraad bepaalde werkzaamheden/ taken op zich nemen. 
Er is een, door de ALV goedgekeurde, beschrijving van de rol en de taken 
van de adviesraad. Deze kan op verzoek worden toegestuurd.  
 
De mailbox  info@vtv-onsbelang.nl staat vanaf nu open voor uw 
aanmelding (de brievenbus ook) onder het motto: 
 

Laten we het vooral samen doen 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 

 

Dit is alweer de tiende 

nieuwsbrief van dit 

jaar met verschillende 

onderwerpen.  
 

In deze nieuwsbrief vindt 
u  onder andere: 

• Van de bestuurstafel 

• Het bestuur 

• De adviesraad 

• Zonnepanelen 

• Werkbeurten 

• Vragenlijst 

• Reductieregeling 2020 

• Oktober 
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Reductieregeling 2020  
Ook in 2021 kunnen volkstuinders met een laag 
inkomen weer in aanmerking komen voor 
reductie op de grondhuur van hun tuin in 2020. 
Dit op basis van het besluit van de gemeenteraad 
van 30 november 2017 waardoor de uit 1974 
stammende reductieregeling voor volkstuinders 
met een laag inkomen gehandhaafd blijft. Deze 
regeling betreft de gebruikers van verblijfstuinen 
en dus niet van nutstuinen. Mocht een van de 
leden in aanmerking willen komen voor een 
korting op de grondhuur 2020 dan kunnen we de 
benodigde informatie toesturen. 

 
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 
november 2021. Dan wordt de reductie nog in 
2021 uitgekeerd. 
 

Oktober 
Oktober is van oudsher dé planttijd. Veel planten 
worden in pot gekweekt en kunnen dus in 
principe het hele jaar door worden geplant, 
maar oktober is een zeer gunstige maand om 
vaste planten en heesters te (ver)planten 
(groenblijvers niet later dan midden oktober; 
wacht daarmee anders liever tot mei). 
 

Fruitbomen 
Vanaf half oktober is het de ideale tijd om 
fruitbomen te planten. Zolang de grond niet 
bevroren is kun je de boom in de grond zetten. 
Rond deze tijd kunnen de geplante bomen en 
hun wortels goed profiteren van de herfstregen 
voordat de winter aanbreekt. 

Let bij aankoop goed op of de gekozen boom een 
specifieke standplaats heeft, zoals een voorkeur 
voor het meest zonnige plekje in de tuin. Veel 
fruitbomen zijn overigens niet tweeslachtig. Dat 
betekent dat er een tweede boom nodig is om de 
fruitboom te bevruchten. Alleen bij een 
gelijktijdige bloesemperiode zal de boom dan 
vruchten afgeven. 

Zaaien 
In oktober kun je ook nog zaaien in de moestuin. 
Witte kool, savooie kool en kropsla kunnen deze 
maand nog in de kas gezaaid worden. Daarnaast 
kun je deze maand knoflook in de grond poten! 

 

Borging van de toekomst 
In het bestuur is de ambitie uitgesproken om de 
gemeentelijke richtlijnen voor Volkstuin verenigingen 
nog meer te volgen. Dit om continuïteit van onze 
vereniging naar de toekomst toe te borgen. Het nog 
meer openstellen van ons complex voor de 
buurtbewoners en het betrekken van de buurt bij de 
vereniging zijn daar voorbeelden van. Er wordt nog 
nagedacht hoe dit concreet op te pakken.  
 

Containers 
Er is besloten om een houten hek te plaatsen op “100” 
om de containers achter een afsluitbaar hek te plaatsen. 
Hiermee willen we bereiken dat de vrijwilligers minder 
hoeven te slepen met de lege en de volle containers.  
 
Ook willen we voorkomen dat containers die al vol zijn, 
echt overvol afgevuld worden door de leden. 
 

Verkoop tuinen 
Er is weer een aantal tuinen (deze maand 5) van 
eigenaar gewisseld. Daarbij is afgesproken dat de 
heggen van deze tuinen conform het HHR terug 
gesnoeid worden door de nieuwe eigenaren. Dit in 
verband met het beoogde open karakter van het 
complex. 
 

Werkbeurten 
Een aantal leden heeft de verplichte werkbeurten niet of 
nog niet uitgevoerd. Hiervoor wordt zoals bekend 50 
Euro per niet gewerkte tuinbeurt in rekening gebracht. 
Inmiddels is voor 8 tuinen alvast een rekening gestuurd. 
 

Zonnepanelen 
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om 
zonnepanelen te plaatsen op het verenigingsgebouw. Na 
onderzoek is gebleken dat dit op dit moment niet 
interessant is voor ons. Het dak is minder geschikt en de 
kosten wegen niet op tegen de baten. We gaan hier dan 
ook niet mee verder. 
 

Vragenlijst 
Er leeft onder een aantal leden de wens om het 
verenigingsgebouw/ de kantine na de corona tijd nieuw 
leven in te blazen. Ook rond de winkel zijn er ideeën 
over b.v. het assortiment. Om de zaken zo goed mogelijk 
te laten aansluiten bij de wensen van de huidige leden,  
is een vragenlijst verstuurd naar de leden. Hierbij het 
verzoek om deze lijst ingevuld weer in te leveren. 
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 De tuin winterklaar maken 

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

Om in het voorjaar te kunnen genieten van een mooie tuin is voorbereiding nodig. Deze voorbereiding begint 
al in de winter. Het winterklaar maken van je tuin hoeft niet eens heel veel tijd te kosten. Begin er op tijd 
mee en verdeel de werkzaamheden over een aantal dagen. Door het te verdelen blijft het werken in de tuin 
leuk. 
 
Wat is de beste tijd voor het winterklaar maken van je tuin? 
Het is gebleken dat de maand waarin je de tuin het beste winterklaar kunt maken oktober is. Het weer is 
vaak nog prima waardoor het werken in de tuin nog lekker is. Ook is de grond nog niet te hard en bevroren 
waardoor het ook gemakkelijker is. Wanneer je dit rond deze tijd van het jaar doet, is het tuinieren in het 
voorjaar weer gemakkelijker. Het winterklaar maken van een tuin is echt de moeite waard.  
 
Het gazon 
Het gras moet regelmatig gemaaid worden. Dit is vaak tot ongeveer eind oktober. Het kan goed zijn om de 
maaihoogte wat hoger te houden dan dat je misschien normaal wel gewend bent. 4cm is een goede lengte 
voor het gras. Belangrijk is het bijhouden van het gras, dat houdt in dat je regelmatig even alle bladeren en 
dergelijke van het gras afhaalt. Dat is belangrijk omdat gras moet kunnen ademen en omdat gras licht nodig 
heeft. Door dit bij te houden is het af en toe eventjes werk in plaats van dat het één keer heel veel tijd kost. 
Voeding is voor mensen belangrijk, maar ook voor gras. Geef daarom laat in het jaar het gras een goede 
mestbeurt. Zo zorg je ervoor dat je gazon er in het voorjaar weer groen en gezond uitziet. Daarnaast zal het 
gras in de winter ook mooier blijven. Niet alleen mest is belangrijke voeding voor gras, kalk strooien kan de 
vorming van mos voorkomen. Kalk zorgt er ook voor dat de wortels beter belucht worden en dat de 
zuurtegraad van de grond afneemt. Kalk kan het beste in het najaar worden toegediend. 

 
Het scheuren en herplanten van grote planten 
Het komt vaak voor dat mensen een plant te groot vinden worden.  
Dan is het een optie om ze in oktober te scheuren en later te herplaatsen.  
Dit zorgt ervoor dat er twee mooie planten ontstaan die je in het  
voorjaar weer op kan zien bloeien. Soms is het ook  
noodzakelijk om een plant te scheuren en herplaatsen,  
dit is het wanneer de plant andere planten in de weg zit. 
 
Het planten van bloembollen 
Bloembollen, zoals narcissen, hyacinten, krokussen en tulpen,  
mogen in het najaar gepland worden. Voordeel is dat de grond 
nog lekker los is. In het voorjaar kan je dan gelijk genieten van  
kleur in de tuin. 

https://vtv-onsbelang.nl/

