juli 2013

Nieuwsbrief VTV Helpt Elkander
Eindelijk zomer! Als je een rondje over ons complex loopt zie je dat iedereen hier aan toe is.
Er wordt volop getuinierd, geschilderd en geknutseld aan de huisjes. Op dit laatste komen we
later in deze nieuwsbrief nog even terug. Geniet vooral van het mooie weer en laten we hopen
dat dit het hele seizoen voort duurt!
John Dorst, secretaris.
***************************************************************************
Het is ons opgevallen dat er steeds meer vuilniszakken in de container worden gegooid waarin
zich tuinafval bevindt. De containers zijn er om uw huisafval in weg te gooien en uw tuinafval
en andere zaken moeten naar het milieupark.
U kunt overigens via de Roteb (1 telefoontje) een gratis compostbak krijgen voor uw klein
tuinafval. Werkt u ook nog mee aan een beter milieu.
Het bestuur VTV Helpt Elkander
Een van onze sponsoren:

***************************************************************************
Klussen gedurende het seizoen.
De nieuwe leden krijgen altijd een boekje mee met de statuten en reglementen. Ook vertellen
wij ze in het kort wat wel en niet mag. Helaas lijkt dat al vaak snel vergeten maar blijkbaar
vergeten de mensen die al langer lid zijn ook nog wel eens hoe het ook al weer zit.
We merken dat veel mensen met cirkelzagen, schuurmachines, etc bezig zijn gedurende het
hoogseizoen. We helpen u er even aan herinneren dat u dit soort werkzaamheden alleen mag
uitvoeren na eind September tot begin Mei. Dit om overlast voor uw medetuinders te
voorkomen en zij in alle rust van hun tuin kunnen genieten.

Tuinverlichting/Lampionoptocht
Op 20 juli is er op ons complex een
lampionoptocht voor de kinderen. Natuurlijk
wel zo leuk als u uw tuin ook leuk verlicht met
kaarsjes en dergelijke!
Verzamelen voor de kantine, start:
Zodra het donker wordt!

Rommelmarkt – Vlaamse Kermis
Op 27 juli vindt onze jaarlijkse Vlaamse Kermis
met rommelmarkt plaats. Leuke spulletjes op de
verschillende kramen. Maar ook ballengooien,
ring werpen, reuzen mikado, een heuse schiettent.
Natuurlijk kunt u in de kantine terecht voor een
hapje en een drankje. Tevens is er een kraam met
gebakken kibbeling.
Voor de kleintjes onder ons: Vanaf 13.00 uur:
Poppentheater .
Kantine open op zondag 25 augustus

Activiteiten

Vtv Ommoord heeft een fietstocht georganiseerd en
doet ook onze tuin aan. Om de dorstige fietsers van
een drankje te kunnen voorzien zal onze kantine
geopend zijn vanaf 12.00 uur.
Dus wilt u een drankje drinken op ons terras of in
de kantine? U bent van harte welkom.

De komende periode hebben we natuurlijk nog
meer activiteiten:
10 augustus: Kinderspelen
24 augustus: Karaoke
07 september: Bingo
En natuurlijk elke twee weken op vrijdagavond
Klaverjassen. Op de andere vrijdagen
spelletjesavond (sjoelen, darten, kaarten,
rummikub, enz)

Een woord van de voorzitter
Bij de afgelopen ledenvergadering heeft u mij met grote meerderheid der stemmen weer
gekozen als uw voorzitster. Ik ben u daar bijzonder dankbaar voor. Een bestuurder is namelijk
geen bestuurder zonder de steun van zijn/haar leden. Nu kan ik u wel vertellen dat ik er van
de winter danig over heb nagedacht want het is de afgelopen drie jaar niet altijd even leuk
geweest. We hebben in het begin als geheel nieuw bestuur behoorlijk wat voor de kiezen
gekregen met o.a. de particuliere grond/juridische procedure en het daarbij komende ‘geschil’
met de RBvV , waarbij de laatste nog steeds een bron van voortdurend mail verkeer is. Het
begint erop te lijken dat ook dit een positief resultaat zal gaan opleveren maar we hebben wel
een heeeele lange adem nodig. Het onderhoud en stuk braakgrond heeft heel wat voeten in de
aarde gehad. Andere details (vele kan ik u zeggen) zal ik u onthouden want daarvoor heeft u
tenslotte een bestuur.
Gelukkig hebben veel dingen inmiddels naar een goed of beter resultaat geleid en dit heeft
mij er van overtuigd dat we op de goede weg zijn. Daarom heb ik mij ook herkiesbaar gesteld.
We willen ‘de weg nog beter maken’. Volgens mij kan het vanaf nu eigenlijk alleen maar
leuker en beter worden en dat lijkt me ook wel wat….vind u niet?
Inmiddels is er ook de ‘reorganisatie’ van de RBvV en daarin denk ik dat wij met zijn allen
als Rotterdamse verenigingen een verschil kunnen maken. Leuk om te zien en horen hoe het
allemaal bij andere verenigingen gaat en hoe zij over dingen denken. Ik leer er veel van.
Tevens blijf ik op deze manier goed op de hoogte van wat er allemaal gaande is op dit gebied
zodat wij als bestuur zodra dit nodig is ook u op de hoogte kunnen stellen. Wanneer de tijd
daar is moet u namelijk wel uw stem uitbrengen om te vertellen wat u wel of niet wilt.
Inmiddels hebben wij op het congres van 29 juni een bestuur voor de RBvV gekozen dat
bestaat uit tuinleden. zij gaan ook de hele reorganisatie ( met een heleboel meewerkende
vrijwilligers) uitwerken. We zien nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel!!!!
Gezien uw vertrouwen in mij denk ik dat ik u wel iets kan vragen. Realiseer u dat het bestuur
er is om te besturen en dat wij geen politieagenten zijn. U heeft zelf uw eigen
verantwoording. U bent deel van een vereniging. Het woord zegt het al…wij zijn verenigd
met elkaar in (neem ik aan) het plezier voor tuinieren en ons ‘tuintje’. We zijn met zijn allen
verantwoordelijk voor het ‘welzijn’ van de vereniging. Spreek uw buren aan op dingen die
niet horen. Doe ook gewoon eens zomaar iets voor de vereniging of een buur die even niet zo
goed gaat. We heten toch niet voor niets Helpt Elkander. Laten we deze naam hoog houden
en er trots op zijn. We zijn een mooie vereniging!!!!!
Vriendelijke groeten van Yvonne Wiekens

