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INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN VAN VTV BLIJDORP 
 
 
 
Geacht lid, 
 
Hartelijk welkom bij VTV Blijdorp. Wij hopen dat u met veel plezier zult tuinieren. 
Wij hebben voor onze leden uitgebreide informatie samengesteld, die is te vinden in het Groene 
Boekje. Verder is er onze website als vraagbaak. In principe is alles hierin te vinden.  
Om u als startend lid een beetje wegwijs te maken, over zaken zoals b.v. aankoop van zand, 
gebruik van de aanhanger, het kappen van bomen e.d. vindt u hieronder alvast wat informatie. 
De paginanummers verwijzen naar het Groene Boekje.  
 
Bereikbaarheid bestuur en commissies (pagina 4) 
Wilt u iets regelen, zoals stroom, de aanhanger e.d. dan kunt u daarvoor op zaterdagochtend bij 
het bestuur langskomen tussen 10.30 en 12.00 uur. Dat is het moment dat deze vrijwilligers/ 
leden beschikbaar zijn voor dergelijke 'regel- en servicetaken'.  
 
Milieupark & afval (pagina 8) 
VTV Blijdorp heeft een eigen milieupark met beperkte mogelijkheden. In de informatie op het 
hek van het milieupark en op de website kunt u exact vinden wat wel en niet mogelijk is. Wij 
accepteren groenafval, takken van max. 1 meter in de periode van 1 oktober tot 1 mei (dus niet 
in de zomer), huisvuil in zakken, glas, metaal en papier. Grof vuil (tuinmeubels, hout, stronken 
e.d.) kunnen wij niet kwijt, dat moet u zelf naar de Roteb brengen. 
 
Zand, aarde, tuinaarde, schors e.d. (pagina 55) 
In de tuinwinkel kunt u zand en aarde per kruiwagen, maar ook per kuub bestellen. Wilt u grote 
hoeveelheden, dan kan dat met onze electrokar naar uw tuin vervoerd worden. U betaalt per rit 
1,20 euro. U moet wel zelf het zand/de aarde in de electrokar scheppen, het wordt vervolgens 
op het pad voor uw tuin gestort. Wij verwachten ook dat u het afgeleverde zand/de aarde 
dezelfde dag opruimt, zodat het pad weer toonbaar en toegankelijk is.  
 
Tuinwinkel voor alle tuinmaterialen (pagina 24) 
In onze tuinwinkel is alles te koop voor de volkstuin. De winkel is open op zaterdag van 11.00 tot 
12.00 uur. Je kunt er kopen: aarde, zand, tuinaarde, schors, tuingereedschap, tonkinstokken, 
meststoffen, bestrijdingsmiddelen, plantensteunen, verteerde mest en veel meer andere dingen.  
 
Gasflessen (pagina 22) 
Via de winkel zijn gasflessen te koop voor geiser en koelkast. Plaats uw gasfles altijd buiten uw 
huisje. Controleer op lekkages en vervang ook regelmatig de oranje gasslang en controleer de 
regelaar. Er gebeuren nog regelmatig ongelukken met lekkages en gasflessen die binnen 
geplaatst worden. 
 
Bomen kappen (pagina 14) 
Afhankelijk van de maat van de boom is er een kapvergunning voor nodig of kan hij gewoon 
gekapt worden. De exacte maatgegevens vindt u op onze website of op de website van de 
Rotterdamse Bond van Volkstuinders www.rbvv.nl. Het formulier voor de kapvergunning kunt u 
ook daar downloaden. Vul het in en lever het bij het bestuur in. Zij zorgen ervoor dat het op de 
goede plaats terecht komt. U krijgt vanzelf uitslag. Kapvergunningen kunnen twee keer per jaar 
aangevraagd worden. Er mag niet gekapt worden in het broedseizoen. Wilt u hulp bij het kappen 
van een boom? VTV Blijdorp kan het in de meeste gevallen voor u doen. U betaalt vooraf 75,00 
euro per boom bij het bestuur. Wij zorgen ervoor dat de boom gekapt en afgevoerd wordt.  
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Gebruik van stroom (pagina 55) 
Voor grote klussen zoals het verbouwen van het huisje of het kappen en snoeien van struiken 
en bomen, kunt u gebruik maken van stroom vanuit het verenigingsgebouw, in de periode van 1 
oktober tot 1 mei (in noodgevallen kom even overleggen). Het is niet de bedoeling dat u stroom 
gebruikt voor het maaien van het gras of knippen van heggen o.i.d.  
Wilt u stroom gebruiken, kom dan de zaterdag ervoor naar de bestuurskamer en regel en betaal 
vooraf de benodigde periode. Prijs is 4 euro per halve dag. Vervolgens maakt u met Piet 
Ottervanger of Aad Neven een afspraak voor het aansluiten van stroom. Hij regelt de 
aansluiting, u rolt de kabel naar uw tuin en weer terug na gebruik.  
 
Klussen tussen 1 oktober en 1 mei (pagina 17) 
Bouwklussen kunnen i.v.m. de rust alleen gedaan worden tussen 1 oktober en 1 mei. In het 
zomerseizoen garanderen wij de rust voor alle tuinleden. Stroom voor bouwklussen is dus 
alleen beschikbaar in het winterseizoen, uitgezonderd noodgevallen.  
 
Gebruik aanhanger (pagina 8) 
Zeker als u net start met het opknappen van een tuin komt u als nieuwe tuinder veel tegen wat u 
kwijt wilt. Voor grote hoeveelheden is het beter als het rechtstreeks naar de Roteb gebracht 
wordt. Hiervoor kunt u de aanhanger van de vereniging gebruiken. Wij rijden dan de aanhanger 
met de electrokar tot de tuin. Als de aanhanger vol is, rijden wij hem met de electrokar weer 
naar de entrée, waar hij aan uw auto gekoppeld kan worden. Het is absoluut niet toegestaan 
met uw auto op het complex te komen. Ook niet door aannemers, hoveniers en andere derden. 
 
Heggen knippen (pagina 14 en 44) 
Twee of drie keer per jaar worden de heggen geknipt in een vooraf bepaalde week. Heeft u uw 
e-mail adres opgegeven, dan krijgt u hierover een e-mail. Maar de mededeling hangt in ieder 
geval twee weken vantevoren in het publicatiebord. Het is de bedoeling dat u uw heg in die 
periode knipt. Verwijder dan ook onkruid onder de heg en overhangende takken, zodat het pad 
er weer netjes uitziet. Uiteraard kunt u ook tussendoor uw heg bijhouden. Knipt u uw heg niet in 
de afgesproken week, dan knippen de werkbeurtploegen hem voor u en betaalt u €50,00.  
 
Aanzicht pad (pagina 6, 14, 43 en 44) 
Voor het algemeen aanzicht van ons complex is het belangrijk dat de paden er netjes uitzien. 
Heggen geknipt, geen onkruid tussen en onder de heggen, geen takken hangend over het pad 
(lastig voor wandelaars die ze in het gezicht kunnen krijgen) en geen bladeren op het pad.  
Kom ook in het najaar regelmatig langs om uw pad te vegen. Zeker oudere mensen hebben 
veel last van het blad als het geregend heeft. Vanwege het aanzicht vanaf het pad is het ook 
niet toegestaan op de voorste helft van uw tuin te bouwen, compostbakken te plaatsen e.d.  
Het is ook niet toegestaan meer dan twee schuttingdelen in uw tuin te plaatsen.  
Hou er rekening mee dat onze tuinen ook bereikbaar moeten zijn voor hulpdiensten. Plaats 
daarom geen fietsen op het pad (zeg het ook even tegen uw gasten), zorg dat er geen takken 
overhangen tot 4 meter, ruim gestorte aarde/zand zo snel mogelijk weer op.  
 
Werkbeurten (pagina 42) 
Van alle tuinleden die na 1 januari 2014 een tuin kopen op ons complex wordt verwacht dat zij 
het eerste jaar 3 werkbeurten uitvoeren. (Vanaf het 2de jaar is het aantal werkbeurten 7 (net als 
alle andere werkbeurtplichtige leden). 
De data voor de werkbeurten ontvangt u bij de jaarnota die u in december/januari per e-mail 
ontvangt. Als u een andere datum wenst in te plannen, dan kan dat. Stuur uw afmelding zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk de donderdagmiddag  vòòr 17.00 uur voorafgaande aan uw 
werkbeurt  naar werkbeurten@vtvblijdorp.nl.  Meldt u zich niet af en en bent u niet aanwezig bij 
de werkbeurt dan ontvangt u een boete van € 25,-. De beurt dient u alsnog uit te 
voeren. Beurten afkopen is niet mogelijk.  
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Let op dat u de presentielijst aftekent aan het einde van de werkbeurt. Dat is voor het bestuur de 
enige manier om uw aanwezigheid te controleren. 
 
Bouwen van huisjes, kassen, bergingen, schuurtjes, luifels en andere bouwwerken 
Voor alle bouwwerken zijn voorschriften. Die kunt u vinden in het Groene Boekje (pagina 16-23 -
ook te downloaden via de website). Ook voor alle bouwwerken moet u een vergunning/ 
toestemming aanvragen. Het formulier hiervoor kunt u downloaden van de website van de RBvV 
www.rbvv.nl. Vul dit volledig in en maak de benodigde tekeningen en lever het in bij het bestuur. 
Zij controleren de vergunningaanvraag en sturen hem door naar de RBvV. Aanvragen voor 
tuinhuisjes worden vervolgens doorgestuurd naar de gemeente ter afgifte van een vergunning. 
Toestemming voor andere bouwwerken wordt door de RBvV gegeven.  
 
Tuinkeuring (pagina 15 en 50) 
Twee keer per jaar wordt er een tuinkeuring gedaan. Dit is voor de vereniging een instrument 
om het onderhoud van het complex in de gaten te houden. Na de keuring worden de uitslagen 
op het raam van het verenigingsgebouw gehangen. De tuinkeuring gaat dus niet over mooi of 
lelijk, maar over staat van onderhoud. Scores onder de drie zijn onvoldoende en die leden 
worden verzocht dit te verbeteren.  
 
Algemene Ledenvergadering (pagina 32 en 49) 
Twee keer per jaar worden er algemene ledenvergaderingen gehouden. Ieder lid van de 
vereniging kan meebepalen in het reilen en zeilen binnen de vereniging. Heeft u suggesties, 
wacht dan niet tot de ALV, maar kom bij het bestuur langs. Goede ideeen zijn welkom.  
 
Water (pagina 55) 
Zodra het langdurig behoorlijk gaat vriezen in de herfst of winter, wordt het water afgesloten. 
Dan is er geen toevoer van water meer naar de tuinhuisjes. Bij de brug bij het verenigings-
gebouw, tegenover tuin 192, is er dan wel een kraan beschikbaar voor water. Het water wordt 
eind maart weer aangesloten. Zorg ervoor dat u uw waterleiding bij de hoofdkraan afsluit, uw 
waterleidingen aftapt en beschermt om bevriezing te voorkomen. Tap ook de geiser af. Het zal 
niet de eerste keer zijn dat bij het aansluiten van het water blijkt dat een lid de hoofdkraan niet 
heeft afgesloten, de leidingen kapotgevroren zijn en er dagenlang water wegstroomt. Uw 
waterrekening kan dan behoorlijk oplopen. U bent zelf verantwoordelijk voor de waterleiding 
vanaf de hoofdkraan. De vereniging zorgt voor het algemene stuk tot aan elke hoofdkraan. Elk 
jaar wordt de waterstand bij uw tuin opgemeten en doorberekend in de jaarnota.  
 
Riool 
Elke tuin is aangesloten op het riool. Toen het is aangelegd heeft elke tuinder zelf bepaald waar 
de buizen kwamen, dit i.v.m. de positie van het huisje en wellicht aanwezigheid van bomen. De 
meeste rioolbuizen hebben in de buurt van de heg ontluchtingspunten. Hou die open! 
 
Partnerlidmaatschap (pagina 27-28, 30 en 34) 
Indien u dit wenst kunt u uw partner partnerlid laten worden. Hiermee regelt u o.a. stemrecht 
voor uw partner tijdens de algemene ledenvergaderingen en u regelt eerste keus bij overname 
van tuin b.v. in geval van overlijden. De exacte gegevens vindt u in het Groene Boekje. Mensen 
die geen geregistreerd partner van elkaar zijn (dus b.v. vrienden die samen een tuin hebben) 
kunnen geen partnerlidmaatschap regelen via de vereniging. Een partnerlid heeft bij overlijden 
het eerste recht op overname van de tuin. Bij vrienden ligt dat lastiger, omdat de familie van het 
lid aanspraak maakt op de waarde van de tuin in het kader van het erfrecht. Daarvoor moet de 
tuin eerst verkocht worden. Dat kan na overleg met het bestuur aan de vriend die meetuiniert.  
 
Tenslotte nog drie belangrijke verzoeken: niet fietsen op het complex, niet parkeren op het 
complex en honden aan de lijn.  
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Zoals gemeld staat uitgebreide informatie in het Groene Boekje en is er ook het een en ander te 
vinden op onze website. Heeft u nog vragen, kom dan op zaterdagochtend langs bij het bestuur.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de leden van Volkstuindersvereniging Blijdorp, het bestuur 


