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1. Het nieuwe tuinseizoen

Beste mensen,



D

e zomer is dan toch eindelijk een feit na een koud en nat voorjaar. Het
werd opeens warm en droog deze maand. Alles groeit en bloeit volop,
ook het onkruid. Er is dus veel werk te doen in de tuin: onkruid wieden,
water geven, de heg snoeien etc.

De nieuwe aanplant langs de west- en achterkant van ons verenigingsgebouw
groeit en bloeit ook volop. Een leuk gezicht na jaren van verwaarlozing.
Ook de border tussen de speeltuin en ons gebouw is nu bijna heringericht. Als
tuinleden nog stekjes van vast bloeiende planten over hebben, dan zijn deze
welkom. Bezien wordt of hier ook een buitenterras kan worden aangelegd voor
mooie zomerdagen.
2. Gevolgen coronamaatregelen
De coronamaatregelen zijn opnieuw flink versoepeld, nu het aantal besmettingen
en ziekenhuisopnames blijft dalen. Alleen de 1,5 meter afstand blijft van kracht.
Er kan nu dus een Algemene Ledenvergadering worden gepland; deze zal
plaatsvinden op zaterdag 17 juli as. tussen 10.00 en 12.00 uur. Aansluitend zal
met de vrijwilligers, die zich aangemeld hebben voor het schilderen van ons
gebouw, een kort overleg plaatsvinden.
Ook alle andere activiteiten zijn weer mogelijk in ons gebouw. Per 1 juli start de
bridgevereniging weer met haar bridgeavonden en na de vakantieperiode
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hopelijk ook de yoga. En we gaan kijken of er in het najaar alsnog een
compostcursus kan worden georganiseerd.
Op de tuinen mogen nu onbeperkt bezoekers worden ontvangen, mits deze 1,5
meter afstand houden van elkaar. Gezinnen worden gezien als één persoon.
Niet iedereen weet dat we gedurende het tuinseizoen zowel op woensdag als
zaterdag bestuursleden weer aanwezig zijn tussen 10.00 en 13.00 uur voor het
regelen van zaken en het beantwoorden van vragen. Net als andere jaren dus.
3. Agenda Algemene Ledenvergadering
17 juli as. zal er een Algemene Ledenvergadering zijn. Hoewel deze
aankondiging op kortere termijn is dan de voorgeschreven 6 weken, vindt het
bestuur het belangrijk deze nog voor het begin van de zomervakantie te
organiseren. Immers, door de coronamaatregelen kon vorig jaar maar één
vergadering in september worden gehouden en kon bij de opening van het
tuinseizoen in maart er geen worden gepland. En het sociaal en financieel
jaarverslag over het jaar 2020 en de begroting 2021 zijn al geruime tijd terug per
mail aan de leden verstuurd. Indien gewenst kan een papieren versie van deze
stukken worden opgehaald op woensdag- of zaterdagochtend.
Hopelijk kan dan in december een tweede Algemene Ledenvergadering worden
gehouden, zoals de regels voor verenigingen deze voorschrijven.
Het bestuur heeft de volgende agenda opgesteld:
1. Opening vergadering om 10.00 uur
2. Vaststellen agenda.
3. 1 minuut stilte voor oud-tuinleden, die ons ontvallen zijn.
4. Mededelingen van het bestuur.
5. Bespreken/vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering, 5 september
2020.
6. Bespreking/vaststellen Jaarverslag sociaal 2020.
7. Bespreking/vaststelling Jaarverslag financieel 2020
8. Kiezen kascommissie voor komend jaar.
9. Bespreking/vaststelling begroting 2021.
10.(Her)verkiezing bestuursleden.
11.Rondvraag en w.v.t.t.k.
12.Tombola.
13.Sluiting vergadering.
Alle stoelen worden weer op 1,5 meter van elkaar geplaatst. Voor echtparen
staan 2 stoelen bij elkaar gereed.
Na afloop van de vergadering zal met de vrijwilligers, die zich eerder hadden
aangemeld, een kort overleg zijn over de aanpak na de zomervakantie.
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4. Mededelingen

 Dit voorjaar is de zittingstermijn voor drie bestuursleden afgelopen: Anton
Roeloffzen (secretaris), en Donny Termonen en Sydney Lopez (algemene
bestuursleden). Er zijn vooralsnog geen nieuwe kandidaten aangemeld; dit
kan alsnog, mits er drie steunverklaringen van tuinleden zijn. En het gehele
huidige bestuur is bereid door te gaan.

 Bij de ingangen van het milieupark en de tuinwinkel zijn borden opgehangen, waarop is aangegeven hoe en welk afval kan worden aangeboden
op het milieupark. En verklein het groenafval conform de regels zodat de
groencontainer zo efficiënt mogelijk kan worden benut.

 Beperk het groenafval. Composteer het zoveel mogelijk op uw eigen tuin.
Compostbakken zijn gratis beschikbaar.

 Leden, die hun getrokken certificaten van de zonnepanelen nog niet hebben
ingeleverd, worden opgeroepen dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Na de
Algemene Ledenvergadering van 17 juli worden ook de laatste certificaten
uitbetaald bij inlevering.



Veel tuinders hebben het tuinnummer duidelijk zichtbaar op het
toegangspoortje of huisje geplaatst. Zij, die dat nog niet gedaan hebben wordt
dringend verzocht dit alsnog te doen. Dit is belangrijk voor de hulpdiensten !

Knip tijdig uw heggen, zodat ons volkstuincomplex er netjes en verzorgd uit
blijft zien. Er houdt u aan de toegestane hoogten. Heggen langs de paden
mogen maximaal 1 meter hoog zijn; heggen aan de zijkant en tussen tuinen
maximaal 1,8 meter.

Bij de tuinwinkel zijn nu zakken haardhout te koop; ze kosten € 7,=.
Daarnaast is er ook tuincompost te koop voor € 3,75 per zak.

5. Het complex



Rondom het verenigingsgebouw
De kantine zelf is van nieuwe verf worden voorzien en de toiletten gerenoveerd,
zover nodig. De twee overige ruimtes gaan dit jaar ook worden geverfd en dat
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geldt ook voor de raamkozijnen en deuren aan de buitenzijde van het gebouw.
Hulp van leden is zeer welkom.



Te huur verblijfstuinen: 55 en 56, 59
Te koop: huisjes tuinen 55 en 56, 59
Te huur moestuinen: 102
Te huur verhoogde bakken: geen.
Nieuwe leden: 4.
Nieuwe partnerleden: geen

Mensen, die nog niet de Gedragsregels hebben getekend, worden verzocht dit
alsnog zo snel mogelijk te doen en worden hiervoor individueel benaderd!
6. Andere activiteiten in ons verenigingsgebouw
In ons gebouw zijn weer activiteiten mogelijk. 26 juni is er een lezing van Marja
van Nieuwveld.
Per 1 juli as. start de bridgevereniging weer en na de zomervakantie ook de
yogaclub.
7. Colofon
De Nieuwsbrief is een onregelmatig uitkomend informatieblad van volkstuinvereniging De
Tochten en bestemd voor haar leden, partnerleden, vrijwilligers die geen lid zijn, huurders van
bakken en sympathisanten.
Eindredactie, namens het bestuur: Anton Roeloffzen, secretaris (tuin 126).
VTV De Tochten, Cole Porterstraat 2, 3069 ZD Rotterdam.
010-4564644------------------info@vtvdetochten.nl---------------------- www.vtvdetochten.nl

Calamiteiten op het complex: bel, Elwin Stoops, tel 06 – 5555 1945 of Ben
Dukker, tel 06 – 2899 3509
8. Activiteitenkalender Let op! Wordt elke volgende editie geactualiseerd.
Juni 2021
Za 26 Lezing M. van Nieuwveld, 15.00 uur tot 17.00 uur.
Juli 2021
Do 01 start Bridge-avonden, iedere donderdag19.30 uur tot 23.00 uur.
Za 17 Algemene ledenvergadering, 10.00 uur tot 12.00 uur.
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