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Nieuwsbrief ALV 2022 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Een nieuwe voorzitter 
Zoals eerder gemeld is Raimond van Nielen onlangs 
gestopt als voorzitter van onze vereniging.  Het 
bestuur heeft in de laatst gehouden vergadering een 
nieuwe kandidaat voorzitter gevonden binnen het 
huidige bestuur en dat is Patricia van der Zwaan. We 
zijn heel blij dat zij deze pittige taak op zich wil 
nemen voor de vereniging. Tijdens de komende ALV 
wordt de leden gevraagd haar formeel te 
benoemen.  
Het bestuur realiseert zich dat dit een bijzondere 
situatie is omdat er geen vacature is ontstaan door 
het vertrek van Raimond. Het bestuur gaat verder 
met vijf leden (wat ook het maximum is volgens het 
HHR). 
 

Hieronder stelt Patricia zich voor: 
Mijn naam is Patricia van de Zwaan, ik ben 49 jaar 
en getrouwd met Patricia. We hebben geen 
kinderen maar we hebben wel twee katten. We 
wonen in Hoogvliet en in het dagelijks leven heb ik 
een fulltime baan als planner/inkoper bij een 
voedingsmiddelen bedrijf in Rotterdam. Sinds 
September 2017 zijn we eigenaar van een tuin op 
ons mooie Volkstuincomplex. We houden allebei erg 
van de natuur en moestuinieren. We kweken dan 
ook allerlei groenten en fruit in onze tuin en kas. 
Ieder jaar leer je weer iets bij. Sinds 2020 ben ik in 
het bestuur gekomen als algemeen bestuurslid. 
Samen met de overige bestuursleden streven we 
ernaar om onze vereniging gezond en bloeiend te 
houden en het verenigingsleven te bevorderen. Het 
beleid dat we met het huidige bestuur de afgelopen 
twee jaar hebben neergezet, zou ik graag willen 
continueren. Dit is waar ik me de komende jaren als 
jullie voorzitter graag voor wil inzetten.  
Tot ziens op de tuin! 

 
Mvg Patricia 
 

Van de bestuurstafel 
 

 
 
 
 
De ALV 
 

Zoals ook eerder gemeld wordt op 11 
juni a.s. om 13:30 de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) gehouden. 
Hiervoor is nog maar een beperkt aantal 
inschrijvingen binnen. We willen bij deze 
benadrukken dat het belangrijk is dat u 
aanwezig bent bij de ALV.  
 
Dus ook al bent u het helemaal eens met 
het gevoerde beleid, bent u blij met alle 
dingen die gebeuren en gaat dat precies 
zoals u dat zou willen, dan nog is het van 
groot belang dat u er bij bent. Het gaat 
over de toekomst van onze vereniging. 
 
Er komen belangrijke zaken aan de orde 
zoals het benoemen van een nieuwe 
voorzitter, het vaststellen van het  
jaarverslag 2021, de begroting voor 2022 
en het al dan niet continueren van de 
rioolverzekering. 
 
Als u zelf niet kunt, dan kunt u een 
medetuinder machtigen. Het 
machtigingsformulier is al toegezonden. 
 
Dus: 
 

   Meld U aan ! 
 
 


