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Nieuwsbrief januari 2022 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Het bestuur wenst alle leden een gezond, 
prettig en groeizaam 2022.  
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
De nieuwjaarsbijeenkomst kan dit jaar zoals eerder gemeld helaas 
niet doorgaan. We hebben onze hoop gevestigd op een gezellige 
bijeenkomst in het voorjaar. 
 

Financiën / facturen 2022 
Er wordt hard gewerkt aan het opstellen van de jaarnota’s voor 2022. 
Zodra alle gegevens bekend zijn, maken we de facturen op. Als alles 
gereed is worden de jaarnota’s via mail opgestuurd en krijgen de 
leden die geen mail hebben deze via de post.  
De betalingsregelingen die in 2021 zijn afgesproken met enkele leden 
worden niet stilzwijgend verlengd. Leden die een betalingsregeling 
willen voortzetten moeten dit aan de penningmeester melden. 
Nieuwe betalingsregelingen kunnen gemotiveerd aangevraagd 
worden bij de penningmeester. Vóór het aflopen van de uiterste 
betaaldatum van de jaarfactuur moet voor elke tuinder duidelijk zijn 
hoe de betaling van de factuur zal geschieden. 
 

Jaarverslag 2021 
Er wordt ook gewerkt aan het jaarverslag over 2021. Hierin legt het 
bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de 
uitgevoerde acties. De penningmeesters doen verslag over de 
financiën en de Kascontrolecommissie deelt haar bevindingen.  
 

Begroting 2022 
De begroting voor 2022 is in concept gereed. De begroting is sluitend, 
maar er zijn nog wel wat onzekerheden zoals de terugbetaling van 
belasting door de gemeente Rotterdam en de naheffingen van de 
Zuivering afvalwater (SVHW). Verder hebben de penningmeesters 
aangegeven het grootonderhoud aan gebouwen in het vervolg te 
financieren en te administreren door middel van afschrijving. Dit is 
een bekende methode. Ook de begroting 2022 is voor de 
transparantie opgenomen als bijlage in het jaarverslag over 2021. 

Van de bestuurstafel 
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Kapvergunningen 
Via onderstaande link  kunnen leden zelf de status inzien van de aangevraagde kapvergunning: 
 
https://rotterdam.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1c201108e6444acf8230d5b4
6b0a758b 
 

 

Column Cynthia 
Een Gelukkig, Gezond en een Groen Nieuwjaar voor iedereen!  
 
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Het oude laten we achter ons. Weer nieuwe frisse plannen 
voor een nieuw tuin seizoen! Ik zit thuis aan de keukentafel met hier en daar nog een enkel 
snoertje kerstlampjes aan, gewoon omdat ik dat gezellig vind in deze nog best donkere winter 
dagen. Er staat een kerstster voor me, die langzaam zijn blaadjes verliest. Hij mag nog even blijven. 
 
Ik denk aan de tuin en zie een naargeestige boel voor me. Alles nat, dor en somber. Ik ben al een 
tijdje niet geweest. Maar langzaam komen de kriebels weer op om wat zaden in de grond te 
stoppen en de boel weer eens aan te pakken en op te vrolijken. De zaadjes liggen in ieder geval al 
klaar! Wat zal dit jaar ons brengen. Weer bergen lastige slakken of juist weer een geweldige 
warme zomer met een grote oogst. Ik hoop op dat laatste.  
 
De corona houd helaas nog steeds aan. We gaan er bijna een beetje aan wennen, wat het juist een 
beetje gevaarlijk maakt. Ik vind het wel fijn, al die verplichte rust en geen afspraken. Maar er zijn 
ook veel mensen die het als een last ervaren en voelen zich eenzaam en geïsoleerd. En dan heb ik 
het niet eens over de mensen die het hebben of gehad hebben of zelfs iemand verloren hebben 
door dit drama. Voor hen heel veel sterkte en/of beterschap! We moeten nog even volhouden. 
 
Ik laat deze maand de boel de boel nog op de tuin. Wel ga ik vanmiddag wat witlof oogsten! 
Helemaal trots dat het gelukt is. Ze deden namelijk niks op de moestuin, maar in emmers in een 
koude kamer gaat tie nu lekker. Volgende maand wil ik starten met m'n  
kas weer gezellig te maken en thuis wat tomaatjes voor zaaien.  
Voor nu langzaam uit de winterslaap komen en wachten op wat  
beter weer, alhoewel het niet echt winterweer is! 
 
Het is niet koud, maar ik tel toch graag af naar het voorjaar!!  
 
Ik kijk uit naar een weer gezellig, warm, slakloos en zonnig tuinjaar! 

 

 

 

 
 
 

https://rotterdam.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1c201108e6444acf8230d5b46b0a758b
https://rotterdam.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1c201108e6444acf8230d5b46b0a758b
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Onze kantine  
 
Op basis van de input van de leden is besloten om de kantine te gaan renoveren. Patricia en Said 
hebben de klus qua organisatie op zich genomen. Er is een begroting opgesteld 
en uiteraard ook een plan van aanpak. Er komt onder andere  
nieuwe vloerbedekking en ook het interieur wordt stevig  
aangepakt. Sinds afgelopen week zijn er al verschillende  
vrijwilligers aan de slag gegaan. De oude vloerbedekking is  
er al uit en ook zijn er al enkele tafels en raamkozijnen  
geschuurd. We willen het interieur van de kantine weer wat  
meer aan laten sluiten bij deze tijd. Daarmee creëren we een  
fijne plek om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren.  
 

We hebben als doel gesteld om eind maart de 
vernieuwde kantine te openen, uiteraard als de Corona 
regels het dan toelaten. Daarover later meer.  Lijkt het je 
leuk om ook te komen helpen en samen onze kantine aan 
te pakken? Iedere zaterdag ochtend zijn we de komende 
weken met een aantal vrijwilligers aan het klussen. Voor 
iedereen is er wel iets te doen en we hebben wat lekkers 
bij de koffie!  
 

Aanmelden voor een klus of hulp kan via het       
bekende mailadres t.a.v. Patricia. 

 

 
Wat is er in januari te doen in de tuin?  
 

Beplanting in januari 
• Zolang het niet vriest kun je planten blijven planten. Breng wat extra kleur toe aan de tuin 

door bijvoorbeeld winterheide of viooltjes in de border of plantenbakken te planten. 
• Wees erop voorbereid dat de harde en ijzige wind de tuin kan vernielen en de beplanting 

verwoesten. Bescherm daarom de wintergevoelige planten door deze bijvoorbeeld af te 
dekken. 

• Je kunt ook bomen planten als het niet vriest. Bekijken van welke kant de meeste wind 
komt, hier kun je een boompaal te zetten. Bind deze paal vervolgens met een band aan de 
boom. 

• Vergeet daarnaast ook de kuipplanten in de winterberging niet. De kans bestaat dat deze 
planten uitdrogen, denk er aan om ze geregeld water te geven. Daarnaast mogen de 
kuipplanten af en toe gelucht worden door bij vorstvrij weer door een raam of de deur te 
openen. 

 Snoeien in januari 
• De hele maand januari is geschikt om fruitbomen, struiken en planten te snoeien. Ze zijn 

dan alvast klaar voor het komende voorjaar. Let wel op dat het snoeien niet gebeurt als het 
vriest, maar dat het alleen gebeurt bij zachter weer. 

• Tot half januari kun je de druif nog terugsnoeien. Verder in januari komt de sapstroom op 
gang, dat zou beteken dat de plant doodbloed als deze laat gesnoeid wordt. 
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Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Verzorging vogels 
Jan heeft aangegeven over niet al te 
lange tijd te gaan stoppen met het 
verzorgen van de vogels en de volière. Als 
we de volière willen behouden, dan zal 
iemand dat van Jan moeten overnemen 
en dan eigenlijk ook een vervanger in 
geval van vakanties en dergelijke. 
Vandaar hier nogmaals een dringende 
oproep: 
 

Wie kan en wil onze vogels 
gaan verzorgen? 
 

Aanmelden kan via  
info@vtv-onsbelang.nl  
Informatie over het  
werk kan natuurlijk  
het beste bij Jan. 
 

Weer een klus geklaard 
Onze aansluiting op het elektriciteits- 
netwerk is vervangen en meteen is er ook 
een nieuwe  hoofdschakelaar op “100” 
geplaatst. Met dank aan Eef en de 
elektricien. 

Afvalverwerking 
Marrie noteert elke week het aantal afgevoerde 
vuilniscontainers. Daarmee worden de facturen 
gecontroleerd en wordt gemonitord hoeveel afval we 
produceren. Hieronder een overzicht van de 
aangeboden containers ten opzichte van het aantal 
waarvoor een contract is afgesloten. In 2021 hebben 
we met elkaar bijna 50 containers meer aangeboden 
dan contractueel is afgedekt. 
 
Een bak is 1100 liter, wat maakt dat we met elkaar 
totaal 364.100 liter afval hebben geproduceerd in een 
jaar.  Best veel……… en tegen 35 Euro per bak……. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vuilophaaldag 
 
Vanaf 1 januari 2021 is de vuilophaaldag van 
vrijdag naar woensdag gegaan. 
 

 

 
 
 

https://vtv-onsbelang.nl/
mailto:info@vtv-onsbelang.nl

