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Bestuur 
Het pinapparaat voor de kantine is nu enkele weken in gebruik 
en dat bevalt heel goed. De barmedewerkers vinden het 
prettig werken, de betalingen lopen soepel en de 
penningmeesters krijgen een mooi overzicht van de  verkopen 
en de inkomsten. Said heeft een gratis versie van een 
verkoop/beheersysteem geïnstalleerd en daarmee kunnen de 
verkopen worden gedaan en kan de voorraad beheerd 
worden. Het gaat nog wat worden op Ons Belang! 
 
 
Ook voor de winkel is een pinapparaat geïnstalleerd en het is 
inmiddels in gebruik genomen. Pinnen, zowel in de kantine als 
in de winkel, heeft de voorkeur. Het is administratief veel 
handiger, geeft minder problemen met juist afrekenen en er 
gaat geen contant geld meer in het rond in envelopjes.  
 

Commissie Raad en Daad 
Goed nieuws. Een aantal actieve leden heeft aangegeven de 
Commissie Raad en Daad ( voorheen Adviescommissie) nieuw 
leven in te willen blazen. Dat is bijzonder fijn. Naast gevraagde 
en ongevraagde adviezen aan het bestuur gaat de commissie 
ook gelijk enkele (nader ter bepalen) operationele taken op 
zich nemen die nu veelal door bestuursleden of andere al heel 
drukke vrijwilligers wordt uitgevoerd. Samen de schouders er 
onder maakt ons sterk! Afgesproken is dat Cock het 
aanspreekpunt wordt vanuit het bestuur.  
De Commissie Raad en Daad bestaat op dit moment uit de 
volgende leden: 

• Ronald Veenendaal 

• Richard Mostert 

• Gülşüm Hosoglu 

• Willem Vermaas 

• Danny van Zundert 

Success !! 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 
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Foto van de maand. 
We willen iedere maand een foto van de maand kiezen. 
Het is de bedoeling je een natuurfoto instuurt (bv van bloem, plant,  
tuin, dier of kunstwerk) die op het Ons Belang terrein is genomen.  
Mail deze foto naar ac.onsbelang@gmail.com en dan kiezen wij iedere  
maand een nieuwe foto en hangen deze op het mededelingenbord.  
Ook wordt de foto op de eerste pagina van de nieuwsbrief gebruikt. 

 

ZaMiBo 
De zaterdagmiddagborrel was op zaterdag 30 juli weer iets drukker bezocht dan de 
eerste keer. De meeste wereldproblemen waren na enkele biertjes snel opgelost en de 
stemming was prima. En mocht je hem gemist hebben, dan is dit de kans om hem in te 
halen. Op zaterdag 27 augustus is er ‘s middags weer een gezellige borrel van 14.00 
tot 17.00 in de kantine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met groene groet, de Activiteiten Commissie 
ac.onsbelang@gmail.com 

 
 

Volkstuin Fair 
  

Zaterdag 3 september 

van 10.00 tot 14.00 
  

Heb jij je al op gegeven voor de 
Volkstuin Fair? 

  
Dit is De Kans om je zolder, 

schuur en tuinhuis op te ruimen 

 en ook nog eens een hele 
gezellige dag te hebben. 

  
En ook niet onbelangrijk, 

deelname is gratis, alle winst van 
je verkoop is dus voor jou! 

  
Ook mag je zelfgemaakte 

producten of spulletjes verkopen. 
Er zijn nog een paar plaatsen 

beschikbaar,  

  
dus pak die kans en geef je snel 

op! 

  
Opgeven kan bij Patricia tuin 164 

  
of per WhatsApp 06 29290317 
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Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Huurovereenkomst 
Net zoals alle volkstuinverenigingen in 
Rotterdam, hebben wij als vereniging een 
huurovereenkomst met de gemeente 
Rotterdam, via de SVIN. Nu stopt de SVIN per 
eind van dit jaar en daarmee eindigt ook 
onze huurovereenkomst.  
 
Het bestuur is in overleg gegaan met de 
gemeente en het goede nieuws is dat er een 
nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten. 
Wij zijn gelukkig een vereniging waar geen 
problemen zijn en dat strekt tot aanbeveling. 
 
Wel gaat er het één en ander veranderen. Zo 
moeten we ernstig rekening gaan houden 
met een huurverhoging. Hoeveel dat zal zijn 
wordt pas later bekend. Ook zal de gemeente 
Rotterdam gaan handhaven op allerlei zaken, 
zoals te hoge heggen, aanbouwen en 
opstallen zonder vergunning, niet toegestaan 
gebruik van de tuin en dergelijke.  
 
Nu is onze aanpak al redelijk strak bij de 
verkoop van tuinen, maar dat zal 
geïntensiveerd gaan worden om problemen 
voor te zijn.  Er zal een inventarisatie op de 
tuinen worden gedaan van zaken die niet 
volgens de regels zijn. Later meer info 
hierover. 
 
Het bestuur zal zijn best doen om alles zo 
goed mogelijk te regelen en de belangen van 
de leden zo goed mogelijk te behartigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zonnepanelen 
De mannen van zonconcept zijn langs 
geweest om te kijken hoe de panelen en 
de rest van de installatie het beste 
aangebracht kunnen worden. Verwacht 
wordt dat e.e.a. in september wordt 
gerealiseerd. Daarna hopen we dat de 
zon nog lang blijft schijnen en we een 
mooi rendement kunnen realiseren.  
 
 
 
 
 
 
 

Gemaal 
Op het terrein van onze 
Volkstuinvereniging staat een klein 
gemaal dat water afvoert richting de 
waterzuivering. Dit gemaal heeft onlangs 
een zonnepaneel gekregen om zelf de 
stroom die nodig is op te wekken. Dit 
draagt bij aan de doelstelling van 
Gemeente Rotterdam om in 2050 
klimaatneutraal te zijn. Het was al met al 
een heel karwei, maar het is allemaal 
weer gelukt. 
 
Het draagt ook bij aan de duurzaamheids 
doelstellingen van onze vereniging. 
 
In de bijlage de flyer van de gemeente 
Rotterdam over het wat en waarom. 
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