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Van de voorzitter

Eindelijk is het dan zover! De regels rond corona zijn verder versoepeld. We mogen
vanaf 1 juli weer een aantal activiteiten opstarten. De kantine en winkel gaan weer
open, maar wel met bepaalde afspraken. Zo blijft de anderhalve meter regel ook op
Oostvliet nog van toepassing. Met het opstarten van de werkbeurten wachten we nog
even. U krijgt hierover in de volgende nieuwsbrief meer informatie.

De zomer laat zich goed zien, we hebben al een paar heerlijke tropische dagen achter
de rug. Gelukkig valt er af en toe ook nog een stevige regenbui, wat weer goed is voor
onze tuinen. Kortom, ondanks alle beperkingen door de corona is ook dit jaar weer een
heerlijk tuin-jaar.
Ed Jan

Nieuwe bestuursleden
Conform de in de vorige nieuwsbrief voorgestelde procedure maken per 28 juni 2020
twee nieuwe bestuursleden onderdeel uit van het Oostvliet-bestuur: John Gerse als
penningmeester en Juun Arens als algemeen bestuurslid. Zij zullen zich op de
eerstvolgende ALV in functie aan u voorstellen.

Dan kunnen we op die ALV ook met elkaar afscheid nemen van de inmiddels uit functie
zijnde bestuursleden, Gerrit Duifhuis en Annemarie Schuller.

Kantine en winkel weer open per 4 juli
Het kabinet heeft aangekondigd dat kantines per 1 juli - onder voorwaarden - weer
open mogen.
Het bestuur vertaalt die voorwaarden voor onze Oostvliet-kantine als volgt:




de anderhalve meter afstand blijft gelden;
hygiënemaatregelen worden in acht worden genomen (mensen kunnen hun
handen reinigen);
mensen met gezondheidsklachten die verband kunnen houden met corona
mogen niet in kantine komen.

Onder die voorwaarden kan de kantine zaterdag 4 juli weer open.
Gelukkig is er een enthousiaste groep leden (de ‘kantine-ploeg’) die dit voor onze
vereniging mogelijk maakt.

Herhaling oproep nieuwbouw clubhuis
Binnen enkele jaren is ons verenigingsgebouw aan vervanging toe. We sparen er al een
paar jaar voor, onze penningmeester doet daar geregeld verslag van. In de ALV van 26
oktober 2019 meldde hij een ambitieuze planning: ‘In 2020 en 2021 willen wij het
bouwplan vaststellen en de vergunningen verkrijgen. In 2022 willen wij beginnen met
de bouw. In 2023 zou het nieuwe clubhuis dan in gebruik genomen kunnen worden'.
We moeten dus wat opschieten!
Het bestuur heeft op grond van artikel 13 van onze statuten een tijdelijke
bestuurscommissie ‘Nieuw Clubhuis’ ingesteld. Leden van de commissie zijn Juun Arens
(tuin 23), Berry Jansen (tuin 56), Paul Jekel (tuin 58) en Ron Mittelmeijer (tuin 99).
Het clubhuis is ván ons allen en vóór ons allen. Dus wij willen graag ook met úw
wensen rekening houden en, als dat kan, daar aan tegemoet komen. Moet de indeling
van het clubhuis helemaal anders en de toegang aan de slootkant? Is het uw wens dat
er gouden kranen komen? Vindt u een feestzaal met zonnig terras en tap wel genoeg?
Wilt u extra ruimte voor plantjes achter het raam? Wilt u meteen het aanbod van de
kantine en winkel vergroten of juist verkleinen? Of wilt u misschien wel helpen met
bouwen (en kunt u dat ook)? En heeft u al over de indeling van de werkplaats
nagedacht?
Wij horen niet alleen graag wát u wilt, maar ook waaróm u het zou willen.
Zegt u het maar, laat maar weten! Uw wensen, opmerkingen en adviezen zijn niet aan
dovenmansoren gericht, want het moet óns clubhuis worden.
Stuur uw ideeën naar: clubhuis@post.com Niet vergeten hoor!

Decharge verleend aan het bestuur
Conform de in de vorige nieuwsbrief voorgestelde procedure is aan het bestuur
decharge verleend voor het in 2019 gevoerde financiële beleid.
Over de in de nieuwsbrief opgenomen toelichting op de jaarstukken 2019 zijn vragen
gesteld door een van de leden. Dit betrof de financiële reserveringen voor het nieuwe
clubhuis en voor het vervangen van paden. De leden zijn over deze vragen en over de
antwoorden van het bestuur op 21 juni 2020 geïnformeerd via de e-mail.
De genoemde onderwerpen, benodigde financiële middelen voor de nieuwbouw van het
clubhuis en de vervanging van de paden zullen door het bestuur worden voorzien van
geactualiseerde ramingen, die op een eerstvolgende algemene ledenvergadering
kunnen worden besproken.

Wachttijd voor een tuin loopt op
De afgelopen twee maanden hebben we 23 nieuwe kandidaat-leden kunnen
inschrijven. De meesten hebben het inschrijfgeld en de contributie als kandidaat-lid al
betaald, zodat zij ook daadwerkelijk op de wachtlijst zijn geplaatst. Inmiddels staan er
tussen de 60 en 70 wachtenden op de lijst.
Kandidaat-leden kunnen hun plaats op de lijst opvragen bij de secretaris van het
bestuur via tuinverenigingoostvliet@gmail.com
De eerstvolgende gelegenheid voor belangstellenden om zich in te schrijven is op
zaterdag 25 juli. Inschrijven kan alleen op afspraak. Belangstellenden hiervoor kunnen
zich bij het bestuur melden via tuinverenigingoostvliet@gmail.com
Door al die nieuwe inschrijvingen loopt de wachttijd natuurlijk wel op. Mensen die zich
nu komen inschrijven moeten misschien wel rekening houden met een wachttijd van
vijf jaar of langer.
Overzicht inschrijvingen per eind juni 2020
Jaar van inschrijving
Plaatsen op de wachtlijst
Tot en met 2016
1 t/m 6
2017
7 t/m 12
2018
13 t/m 28
2019
29 t/m 39
2020
40 t/m 56 (plus nog 10 in de inschrijffase)

Agenda
Alle activiteiten zijn vanwege de corona-crisis tot nader order opgeschort.
Voor vragen kunt u altijd het bestuur mailen: tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Aanpassing kosten leges bij aanvraag van bouwvergunning

De leges kosten zijn dit jaar sterk gestegen. In 2019 waren de leges kosten voor het
aanvragen van een bouwvergunning nog € 40,92 (indien de bouwkosten niet hoger
waren dan € 10.000).
Voor 2020 is dit € 300 geworden. Vanuit de bondsbouwcommissie en de LBA wordt dit
gezien als niet acceptabel. Begin juni is door de bondsbouwcommissie een brief naar
de gemeente gestuurd met het verzoek om de leges voor tuinverenigingen aan te laten
passen. We wachten nog op de reactie van de gemeente.

Leges 2020
2.3.1.1.1

2.3.1.1.2

Leges 2019
2.3.1.1.1

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten niet
meer bedragen dan € 10.000

€ 300

indien de bouwkosten meer
dan € 10.000 en niet meer
dan € 20.000 bedragen

5,7% van de bouwkosten

indien de bouwkosten niet
meer bedragen dan € 10.000

€ 40,92

indien de bouwkosten meer
dan € 10.000 en niet meer
dan € 20.000 bedragen

1,72% van de bouwkosten

Het natuurlijke tuinieren

De kruidentafel bij het clubhuis weer vol gezet met kruidenplanten

Zoals u vast al gezien heeft, staat de kruidentafel
weer op het plein bij het clubgebouw. Deze is weer
vol gezet met diverse kruidenplantjes. Ze groeien nu
erg goed dus als u kruiden nodig voor in uw eten of
soep dan kunt u natuurlijk wat van de plantjes
afknippen. Het is voor iedereen en vrij gebruik.
Ook hier weer dank aan de vrijwilligers die hiervoor
gezorgd hebben.

Schuiltuin krijgt steeds meer vorm

De botanische schuiltuin in de ecologische zone (voorheen tuin 27) is inmiddels deels
wild begroeid met spontaan ontluikende gewassen. Toch zit er een plan achter.

De strook langs de sloot (op het kaartje gebied A) wordt bewust zeer spaarzaam
gemaaid volgens de afspraken met het Hoogheemraadschap. Dit in het kader van de
natuurlijke begroeiing op natuurlijke oevers.
In gebied B staan inmiddels diverse bomen (nu nog klein) die samen moeten
uitgroeien tot een ‘vogelbosje’ met vruchten van onder andere sporkehout en
inheemse kardinaalsmuts.
In gebied C zijn de stenen weggehaald. Daar komt plek die ook geschikt is voor
ringslagen om in te broeden.
Gebied D wordt binnenkort gemaaid. Daar komen planten die op de rode lijst staan van
in Nederland zeldzamer wordende soorten.
In het kweekkasje worden nu nog ‘gewone’ planten gekweekt door een van de
tuinleden. Mochten leden ‘bijzondere’ inheemse planten hebben die daar kunnen
opgekweekt, heel graag! Het is immers een gemeenschappelijke tuin (en kas) van onze
tuinvereniging.
Stuur dan even een mailtje naar tuinverenigingoostvliet@gmail.com
Ook kandidaat-leden die energie willen steken in de schuiltuin zijn van harte welkom.
Zie voor de locatie ook: https://what3words.com/tuinder.inlijst.ooit

Foto van de maand

Een van de eenenbroedkorven bij het Bospad is
bevestigd aan wilgentenen die inmiddels wortel
hebben geschoten…

Waarom een eendenbroedkorf?
Eendenbroedkorven worden gebruikt om eenden een
veilige broedplaats te geven. Door middel van het
plaatsen van een broedkorf biedt u eenden een
beschutte nestgelegenheid.
Als u de korf boven het water plaatst zullen
landroofdieren (vossen, marters en katten bijv.) niet
bij het nest komen. Vliegende roofdieren zoals kraaien,
reigers, ooievaars, eksters en meeuwen worden door
de nauwe ingang van de korf weerhouden om het nest
te plunderen.
Bovendien een klassieke broedkorf van wilgenteen is mooi om te zien in de sloot of aan
de rand van de vijver. Meer informatie kunt u vinden bij:
https://www.mudz.nl/eendenbroedkorf-2/algemene-informatie-eendenbroedkorven/

Nieuwsbrief
Berichten, tuinfoto’s en tuinverhalen kunt u sturen naar de redactie van de Nieuwsbrief
Eduard Groen: tuinverenigingoostvliet@gmail.com
Gerda Verhoog: gerdaverhoog@gmail.com

Website

www.oostvliet.eu

ALTIJD ACTUEEL!

Kijk voor de allerlaatste informatie op onze website!!! Hebt u nog leuke tips of foto’s?
De Webmaster ziet ze graag tegemoet.

