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Noteert u vast!
Aktiviteitenkalender: 7 november 2015 t/m maart 2016
Colofon

1. Uitnodiging ledenvergadering
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering op 
zaterdag 12 december van
10.00 tot 12.00 uur in het verenigingsgebouw.

Agenda
01. Opening
02. Mededelingen
03. Vaststellen agenda
04. Vaststellen verslag ledenvergadering 28 maart 2015, zie elders in deze nieuwsbrief
05. Het 30jarig verenigingsjubileum
06. Stand van zaken afdracht grondhuur onverhuurde tuinen
07. Stand van zaken splitsing RBvV, voor info zie onze website
08. Bestuurszaken
● Herverkiezing Ben Dukker als bestuurslid en in functie van penningmeester en Wout
Delicaat als bestuurslid
● Instellen kiescommissie (drie leden en geen bestuursleden)
● Uitdelen stembriefjes, invullen, ophalen, tellen en vaststellen uitslag
● Kiescommissie maakt uitslag bekend
09. Begroting 2016 (wordt tijdens de vergadering uitgereikt)
10. Afvoer van afval/milieupark/tuinwinkel/indeling tuinjaar, voor info zie onze
nieuwsbrief 04 van dit jaar en de toelichting bij de ledenrekening 2016
11.Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting
De vergadering is rookvrij. Zo nodig worden er rookpauzes ingelast.
Tijdens de vergadering is de bar gesloten.
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2. Verslag ledenvergadering 28 maart 2015
Aanwezig 49 deelnemers volgens presentielijst.
Bericht van verhindering A. Bos (7).
Vooraf ontvangen de deelnemers het financieel deel van het jaarverslag 2014.
1. Opening
Voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering.
2. Mededelingen
● In de pauze worden loten verkocht voor een tombola.
● In het herentoilet is een lekkage.
● Stand van zaken ijzermeter: € 320,
● De ROTEB heeft het contract met alle volkstuinverenigingen eenzijdig opgezegd.
3. Vaststellen agenda
Unaniem akkoord.
4. Afdracht grondhuur aan RBvV van onverhuurde tuinen
Nog geen reactie van de RBvV.
5. Splitsing van de RBvV
De splitsing in een beheer en belangentak is mislukt. RBvV heeft de opdracht teruggegeven
aan de gemeente Rotterdam.
6. Vaststellen verslag ledenvergadering 13 december 2014
Unaniem akkoord.
7. Vaststellen jaarverslag 2014: sociaal deel
Unaniem akkoord.
8. Verslag door kascontrolecommissie
Anton Roeloffzen deelt mee dat de commissie de administratie 2014 heeft
gecontroleerd en op orde gevonden. Alle uitgaven zijn rechtmatig gebeurd. Hij
verzoekt de vergadering het bestuur te dechargeren. De vergadering gaat hiermee
unaniem akkoord.
9. 
Vaststellen jaarverslag 2014: financieel deel
De voorzitter geeft een toelichting op de post: Omzet kantine. Deze inkomsten zijn
teruggelopen door de opening van een drietal horecagelegenheden in de wijk Zevenkamp.
Herman Pelle ( (51) verzoekt de exploitatie van het verenigingsgebouw te vergroten.
Er ontspint zich discussie m.n over het spanningsveld tussen de prijzen versus kosten versus
inzet onbetaalde vrijwilligers.
Hierna gaat de vergadering unaniem akkoord.
10. Verkiezing kascontrolecommissie 2015
Gekozen zijn: Barend Barendse (110), Anton Roeloffzen (127) en Emilie den Haan (15).
11. Teruggave 50% grondhuur
Winnaars voor 2015 zijn: mevr. M. Favier (104) en Wil Momsma (60).
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De voorzitter stelt voor in het jubileumjaar de teruggave te verhogen tot 100%. Op initiatief
van Wil Momsma (60) wordt dit gewijzigd in tweemaal 50% voor de moestuinen en
tweemaal 50% voor de verblijfstuinen.

12. Opening tuinseizoen
Het tuinseizoen wordt officieel geopend door het uitreiken van hesjes aan de drie vrijwilligers
van de tuinwinkel: Han Suijker (39), Wil Bergervoet (126) en Toon Schollen.
13. Rondvraag
● Kees Marquart (4) vraagt aandacht voor het volgende:
Afronden werkzaamheden toegangshek singel.
De wateroverlast bij de percelen 16/17.
Opschonen terrein bij paddenpoel.
Knotten van de knotwilgen.
Leden van slecht onderhouden tuinen aanschrijven.
Reinigen van de sloten rond de seniorentuin.
Afsluiten van de toegangshekken.
Deelname aan spaarkas en snuffelmarkt.
Complimenteert het bestuur en de overige vrijwilligers en spreekt zijn waardering
uit voor het opschonen van het parkeerterrein, het aanbrengen van de begroeiing
aldaar en het verbeteren van de opslag bij de tuinwinkel.
● Gaarne apparatuur en gereedschappen gaan verhuren.
● Frans Schreutelkamp (117) vraagt of er nog puin afgevoerd kan worden.
● Anton Roeloffzen (127) grond bij metro moet opgeschoond worden.
14. Sluiting
Om 11.45 uur sluit de voorzitter de vergadering
Na afloop ontvangen de deelnemers een paashaasje.
0000000000000000000000

3. Het complex
Te huur 
: moestuinen: geen. Lege verblijfstuinen: geen. Verhoogde bakken: geen.
Huisjes te koop
: percelen 4, 18, 32, 36, 44, 50 en 59.
Huisjes verkocht:
geen.
Nieuwe leden
: mevr. M. Nieuwveld (62).
.
Nieuwe vrijwilligers die geen verenigingslid zijn
: geen.
Nieuwe partnerleden
: geen.
Aantal leden: 
114.

4.
☼☼☼☼☼

Noteert u vast !

☼☼☼☼☼
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I
n februari 2016 bestaat onze vereniging 30 jaar. Dat heugelijke feit willen wij
met elkaar groots vieren op zaterdagavond 13 februari 2016 met een
ROOKVRIJ feest met koud buffet (ook vegetarisch), tombola en muzikale
omlijsting.
Noteert u die datum vast in uw agenda. U wordt de komende maanden nader
geïnformeerd.
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5 . Aktiviteitenkalender7 november 2015 t/m 31 maart 2016
NOVEMBER
Za 07 
Werkochtend voor vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur (laatste keer 2015).
Water wordt afgesloten rond 12.00 uur.

Za 14 
Sint Nicolaas vertrekt vanuit verenigingsgebouw naar Zevenkamp om 13.45 uur.
Za 21
Mosselparty, aanvang 19.00 uur, € 12,50 per persoon, vooraf aanmelden.
Za 28 
Laatste opening in 2015 van tuinwinkel en milieupark.

DECEMBER

Za 12 
Ledenvergadering, aanvang 10.00 uur. Voor de agenda en verslag vorige vergadering,
zie elders in deze nieuwsbrief.
Feestavond voor leden van de spaarkas.
Zo 20 
Kerstborrel, aanvang 16.00 uur.
Vr 25 en Za 26 
Verenigingsgebouw gesloten.

2016





JANUARI
Vr 01 
Verenigingsgebouw gesloten.
Za 02 
Gasverkoop tussen 11.00 en 12.00 uur. Melden in verenigingsgebouw.
Zo 03 
Nieuwjaarsborrel, aanvang 16.00 uur.

FEBRUARI

Za 06 
Gasverkoop tussen 11.00 en 12.00 uur. Melden in verenigingsgebouw.
Za 13 Feestavond 30jarig bestaan VTV De Tochten, zie elders in deze nieuwsbrief.

MAART
Za 05 
Werkochtend voor vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur (eerste keer 2016).
Gasverkoop tussen 11.00 en 12.00 uur. Melden in verenigingsgebouw.
Za 26 
Ledenvergadering, aanvang 10.00 uur.
Water wordt aangesloten na afloop van de ledenvergadering.
Tuinwinkel en milieupark open.

6. 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: Kees Bjorkman, secretaris (47).
VTV De Tochten, Cole Porterstraat 2, 3069 ZD Rotterdam.
0104564644info@vtvdetochten.nlwww.vtvdetochten.nl
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