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Nieuwsbrief juni 2022 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Bestuur 
Tijdens de afgelopen ALV is  
Patricia van der Zwaan benoemd  
tot voorzitter van onze vereniging.  
We wensen haar veel succes en  
vooral veel plezier toe. 
Het bestuur bestaat nu uit de volgende vijf leden: 
Patricia van der Zwaan  voorzitter 
Cock Huizer      penningmeester 
Leen Gouw      2e penningmeester 
Said Vuyk      activiteiten, overschrijvingen 
Eef Nauta      secretaris (tijdelijk niet actief) 
 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Op de ALV waren 42 leden aanwezig en zijn er 9 volmachten 
afgegeven. Er zijn drie voorstellen van leden binnengekomen. 
Tijdens de ALV van 11 juni 2022 hebben de leden o.a. de 
volgende besluiten genomen: 

• Goedkeuring van het jaarverslag 2021 

• Goedkeuring van de begroting 2022 

• Continuering van de rioolverzekering 

• Verhogen van de contributie met 10 Euro per 1-1-2023 

• Berekenen van 2% van de verkoopprijs bij de verkoop van 

huisjes aan de verkopende partij m.i.v. 1 augustus 2022. 

• Bekijken van de regels voor auto’s op het terrein 

• Ander beleid vuilverwerking  
Het bestuur zal deze besluiten gaan uitvoeren.  
 

Verkoop tuinen/huisjes 
Er blijken leden te zijn die de regels t.a.v. de verkoop van 
huisjes niet goed kennen, daarom even kort:  
1: Tuin moet bij het bestuur aangemeld worden voor verkoop. 
2: Bestuur bekijkt de tuin op basis van de geldende regels,  
3: Mensen op de wachtlijst krijgen als eerste de keus.  
4: Daarna komen andere belangstellenden in aanmerking.  
Zie voor de details het Huishoudelijk Reglement (HHR) ! 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 

 

De nieuwsbrief van 

juni 2022. 
 

In deze nieuwsbrief vindt 
u  onder andere: 

• Van de bestuurstafel 

• De ALV 

• Verkoop tuinen 

• De activiteiten 

commissie 

• Midzomerfeest 

• Donatie 

• Afvalverwerking 

• Wespen 
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Activiteiten commissie 

 

Tijdens de gezellige opening van 
de kantine ontstond bij ons het 
plan om een Activiteiten 
Commissie in het leven te 
roepen. Wij zijn Annemiek, 
Anneke, Cynthia, Moniek en 
Patricia. We zijn allemaal in het 
bezit van een volkstuin bij Ons 
Belang. Inmiddels is de 
commissie goedgekeurd tijdens 
de ALV. 
Ons doel is het stimuleren van 
contacten tussen de leden door 
middel van het organiseren van 
diverse activiteiten. We willen 
elke maand iets organiseren en 
gaan dat vermelden in de 
nieuwsbrief, op het 
mededelingenbord naast 
werkplaats “100” en op het 
grote bord bij de kantine. Ook 
komen deze activiteiten op de 
website en op facebook te 
staan. 
 
In de toekomst komt er een 
activiteitenkalender. We hopen 
dat het hierdoor nog leuker 
wordt bij Ons Belang. 
Inmiddels hebben we de Open 
Tuinen dag gehad. 16 Leden 
stelden hun tuin open en we 
hebben leuke en interessante 
tuinen mogen bewonderen, 
nieuwe mensen leren kennen 
en veel ideeën opgedaan. 
Volgend jaar organiseren we 
weer zo’n dag. 
 
Heb je zelf een leuk idee, dan 
horen we dat graag. 
 
Tot ziens, Annemiek, Anneke, 
Cynthia, Moniek en Patricia 
 
Email: ac.onsbelang@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Het is weer tijd voor het 

  

MIDZOMERFEEST 

  
  

Van een van de langste dagen gaan we 
genieten, 

van mooie mensen, de zon, de natuur, 
van samen lekker eten 

en borrelen met je buur 

  
  

Zaterdag 16 juli 
Midzomerfeest / BBQ 

Start BBQ van 16.00 tot 19.00 
naborrelen kan tot 20.00 

  
• opgeven en betalen kan iedere zaterdag 

tot en met 02-07-2022 
persoonlijk bij Patricia tuin164 

  
• of via Whatts app 06 29 29 03 17  

tot en met 02-07-2022 

de betaling gaat dan via een betaalverzoek 

 

Kosten zijn 10 euro per persoon 

Ruime keuze uit diverse soorten vlees, 

Vegetarische BBQ producten en Halal. 

Diverse sausjes, stokbrood & heerlijke salades. 

Let op: Zelf je eigen bord en bestek 

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

Wespen 
De wespen zijn nu al ruim een maand 
vroeger actief! De wespen hebben 
genoten van het mooie voorjaar. De 
koninginnen zijn al vroeg uit de 
winterslaap gekomen en begonnen 
om het nestje te bouwen. Dat belooft 
wat deze zomer. 
 
Veel mensen vragen zich af wat het 
nut van de wespen is? Het zijn 
eigenlijk opruimers. Ze ruimen veel 
dode vliegjes, spinnen en muggen op. 
En ook wel levende. 
Maar wespen veroorzaken ook wel 
ergernis. Zit je buiten te genieten op 
je terras dan kan je rust aardig 
worden verstoord door deze beestjes. 
Dat is nu nog niet het geval maar als 
we een ruime maand verder zijn kan 
dat dan ook al beginnen. 
Veel ergernis kun je voorkomen door 
buiten je terras op enkele plaatsen 
deze wespenvangers op te hangen. 
Zie :  
https://www.ongediertebestrijden.sh
op/wespen 
 
Wanneer deze in een beetje zonlicht 
met niet al teveel wind staan geeft de 
lokstof een geur af waar de wespen 
die richting je terras gaan door 
worden aangetrokken. Zo vang je 
deze al weg voordat ze op je terras 

zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Donatie 
Geacht bestuur, 
Uw aanvraag om financiële steun voor het 
aanschaffen van materiaal voor de aanleg van 
stroomvoorziening van een AED is behandeld door 
de commissie Hoogvliet van het DeltaPORT 
Donatiefonds. Tot ons genoegen kunnen wij u 
meedelen dat besloten is om een bijdrage van 
maximaal € 250,00 ter beschikking te stellen. De 
bijdrage is specifiek bestemd voor het boven 
beschreven doel. 

 
 
Afvalverwerking 
Cees Goosens stopt noodgedwongen met zijn 
vrijwilligerswerk rond de afvalverwerking. Cees 
heeft dit heel lang gedaan en we  
willen hem nogmaals hartelijk  
bedanken voor zijn jarenlange inzet.  
 
Tijdens de afgelopen ALV waren er geen 
vrijwilligers beschikbaar om de taak van Cees rond 
de afvalverwerking op zich te nemen. Uiteraard is 
het voor Bertus ondoenlijk om dat allemaal alleen 
te doen. Tijdens de discussie hierover in de ALV 
was een overgrote meerderheid van de leden 
voorstander om de afvalstroom te beperken en 
meer toezicht te gaan houden op de aanlevering 
van afval door leden.  
Dit past ook in het kader van het project om te 
komen tot een duurzamer Ons Belang. 
 

Een nieuw beleid wordt uitgewerkt.  
Nadere info volgt.  

 

https://vtv-onsbelang.nl/
https://www.ongediertebestrijden.shop/wespen
https://www.ongediertebestrijden.shop/wespen

