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Nieuwsbrief februari 2023 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Huurovereenkomst Gemeente Rotterdam  
Twee leden van het bestuur hebben een bezoek gebracht aan de 
vergadering van het Platform Rotterdamse Volkstuinen. Dit om te kijken 
of wij ons willen aansluiten bij dit platform.   
 

Vooraf hadden wij wat punten genoteerd die wij als Ons Belang 
belangrijk vinden: 

• Volkstuinen behouden voor echte tuinders 

• Huurtarief beperken vanwege de groene status van volkstuinen 

• Ook rechten en sancties opnemen in het contract voor de VtV’s 

• Solide meerjarig huurcontract met de gemeente 

• Afspraken over aanpak van achterstallig onderhoud 
 

T.a.v. de stichting / het platform 

• Korte en lange termijn plannen van de stichting / het platform 

• Status, samenstelling en mandaat van het platform bestuur 
 

Het was een drukbezochte bijeenkomst, waarbij de emoties soms flink 
opliepen. Het blijkt dat het platform feitelijk geen mandaat heeft van de 
verenigingen. Onderhandelen namens de verenigingen kan dus eigenlijk 
niet. Het platform heeft in de eerste fase een zeer belangrijke rol 
gespeeld, maar het is de vraag of dat in de vervolgfases ook zo blijft.  
Op dit moment worden alle stukken opnieuw opgesteld door de 
gemeente. Er zijn beloftes gedaan dat de scherpe kantjes er vanaf 
zullen gaan. Deze staan helaas nog niet zwart op wit….. 
Ons standpunt is dat we op dit moment onze eigen koers blijven varen. 
We gaan onderzoeken of aansluiting bij de AVVN (Algemeen Verbond 
van Volkstuindersverenigingen in Nederland) een goede optie voor ons 
is.    Wordt vervolgd. 
 

ALV (in het kort) 
In de ALV van januari zijn de leden unaniem akkoord gegaan met de 
notulen van de ALV 2022, het jaarverslag 2022, de financiële 
afwikkeling van 2021, de begroting van 2023, het doorberekenen van 
2% van het verkoopbedrag bij de verkoop van een huisje en met de 
herintroductie van bijen op het complex. Daarnaast de benoeming van 
een nieuwe Kascontrole Commissie. Uitgebreid verslag van deze ALV 
volgt. Ook de reactie op de gestelde vragen waaronder “auto’s op het 
terrein” volgt. 
   
Met dank aan de mensen van de AC en de kantine voor de goede zorg. 
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Activiteitencommissie (AC) 
 
Vorige week kregen we het verdrietige bericht dat de moeder van Patricia van de Schoor 
onverwacht was overleden. Sinds de oprichting van de AC stond zij ons met groot enthousiasme 
met raad en daad bij met haar grote creativiteit. We konden het zo gek niet verzinnen of ze had 
een leuke oplossing om onze pamfletten op te fleuren, doosjes te maken en de envelopjes voor 
de pompoenzaden te maken. Ze kwam ook gezellig op de zaterdagmiddagborrel. Wat zullen we 
haar gaan missen.   
We wensen Patricia en Patricia heel veel sterkte met dit grote verlies. 
 
Op 21 januari was de ALV en die werd druk bezocht. Met een broodje worst en warme 
chocolademelk werd voor de aanvang van de vergadering gezellig en constructief bijgepraat door 
de leden. Als AC vonden we het leuk om te zien dat er goed onderling contact is. Iedereen kreeg 
het nieuwe programma van de AC voor het komende jaar en een zakje met pompoenzaad voor 
de pompoenwedstrijd, die in oktober eindigt. 
 
BEIDE ZIJN NOG AF TE HALEN IN DE KANTINE 
 
Gegevens over de activiteit van maart worden bekendgemaakt op het mededelingenbord naast 
nr. 100 en op het stoepbord. Houdt dat dus svp in de gaten. 
Het zonnetje schijnt weer, iedereen krijgt het druk op de tuin, dus we komen elkaar vast weer 
spoedig tegen. 
 
Groet van de Activiteitencommissie,  
Anneke, Cynthia, Moniek en Patricia 
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Jaarnota’s 2023 
Alle benodigde informatie voor het aanmaken van de jaarnota’s is verzameld. Er is weer alles aan 
gedaan om deze zo goed als mogelijk op te stellen, maar het blijft mensenwerk. 
 
Op dit moment wordt deze informatie verwerkt tot 134 facturen. Die gaan de penningmeesters 
dan nog controleren en dan worden ze verstuurd. Er is ook een bijlage waar informatie staat over 
de verschillende onderdelen. Op de jaarnota vindt u ook de bedragen waarvoor u verzekerd bent.  
Graag even controleren of deze nog kloppen voor uw situatie.  
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de nota kan u dit melden via fin.vtvob@gmil.com 
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Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Tuintips 

In het voorjaar wil je de tuin ontdoen van haar winterjas.  
Wacht er nog even mee als je deze klus toch wil uitvoeren.  
 
HOE NUTTIG IS HET AFGEVALLEN BLAD EN  
AFGESTORVEN PLANTEN RESTEN?  
 
Heel nuttig. Want het blad beschermt de bodem tegen  
uitdroging en kan ook de wortels en vaste planten beschermen 
tegen bevriezing. Het blad is voedzaam en goed voor de  
structuur van je grond. Als het is omgezet in compost nog meer.  
En het blad zorgt voor allerlei nuttig leven net boven en in de  
grond. ‘s Winters schuilen er allerlei diertjes onder de bladlaag  
die weer lekker zijn voor de vogels.  
Op die manier is er sprake van een dubbele kringloop. Als je het blad niet zelf door de bodem spit, 
‘trekken’ regenwormen het blad van zelf stukje bij beetje naar beneden. Overal waar het blad kan 
blijven liggen voorkom je ook dat er onkruid groeit. Feitelijk doe je dan 2 dingen tegelijk; je maakt je 
tuinbodem rijker en voorkomt onkruid plukken. 
De cirkel moet rond zijn voor een optimale oogst of meer tuinplezier, bodemleven, bodem, planten, 
gewas, beworteling. 
 
Tussen deze stappen ben jij de tuinbaas, Klinkt simpel maar we doen het veel te weinig. 

Lees  verder op   >> border opruimen in het voorjaar << 
 
 

Nog een interessant stuk (in het Engels):  
Plants To (Never) Grow Near Your Tomatoes 
 
Out in the garden, your tomato plants feel the same way  
(not about your neighbours – they’re probably impartial – but theirs). 
The neighbours of your tomato plants can have a massive impact on their health. There are 
fantastic companion plants that help deter pests and improve health. The tomatoes may even help 
these plants out in return. 
 

We’ve written about plants you should grow next to your tomatoes here. 

You probably already know that planting marigolds with tomatoes is a good idea. 

 

https://vtv-onsbelang.nl/
https://www.tuindingen.nl/blog/tuin-tips/voedend-voedsel-en-dus-het-jaarrond-een-gezonde-bodem
https://www.tomatobible.com/tomato-companion-plants/
https://www.tomatobible.com/marigolds-tomato-plants/

