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Bestuurssamenstelling : 

 
Alle post naar:  Postbus 4014,  3102 GA Schiedam. 

 

Verenigingsgebouw  4732572 Schiedamsedijk 10,  3117 HA Schiedam. 

 

Voorzitter Vacant / waarnemend P.Meijer 

 voorzitter@5sluizen.nl 

 

Advies beheer complex P.Meijer 

Bouw en taxatie  taxatie@5sluizen.nl 
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 Voorzitter/redactie/ M.Grothues 

Activiteiten voorzitter2@5sluizen.nl 

 

Secretaris A.Mol 

 secretaris@5sluizen.nl 

 

2e Secretaris/  P.van Essen 

Tuinuitgifte          tuinuitgifte@5sluizen.nl 

 

Penningmeester  Vacant  

 penningmeester@5sluizen.nl 
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 Penningmeester Vacant  

  penningmeester2@5sluizen.nl 

 

Kantinebeheer J.Maris 

 kantine@5sluizen.nl 

 

Coördinatie werkuren J.Greeven 

Beheer gebouwen werkuren@5sluizen.nl 

 

Verzekeringen F.Ergin 

06-14299987               verzekeringen@5sluizen.nl 

Bereikbaar van :  

ma-vr 18:00 tot 22:00 en za 12:00 tot 16:00 

(Buiten deze tijden wordt de telefoon niet opgenomen) 

 

 

E.H.B.O.posten Tuinen:  218 - 238.   
 

 

mailto:voorzitter@5sluizen.nl
mailto:taxatie@5sluizen.nl
mailto:voorzitter2@5sluizen.nl
mailto:secretaris@5sluizen.nl
mailto:tuinuitgifte@5sluizen.nl
mailto:penningmeester@5sluizen.nl
mailto:penningmeester2@5sluizen.nl
mailto:kantine@5sluizen.nl
mailto:werkuren@5sluizen.nl
mailto:verzekeringen@5sluizen.nl
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Bestuursmededelingen 
 

Bestuurszitting, elke 1
e
 zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur. 

 
Volgende zittingen :  
 
5 November 2016, 
3 December 2016, 
7 Januari 2017 tevens nieuwjaarsreceptie en  
4 Februari 2017. 
 
De nieuwsbrief 
Heeft u als tuinder behoefte om een stukje te schrijven in de 
nieuwsbrief?  Laat het ons weten, 
Emailen naar de redactie :       voorzitter2@5sluizen.nl 
Om misverstanden te voorkomen is het plaatsen van uw kopij een 
verantwoording van de redactie. 
 
Mailtjes aan bestuursleden 
Als u een mail stuurt naar iemand van het bestuur, voeg dan altijd als cc de secretaris toe 
(secretaris@5sluizen.nl). De secretaris is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post en 
beheert ook het archief, op sms-jes en whatsapp berichten wordt door de bestuursleden niet 
gereageerd. 
 
Wat te doen bij inbraak/schade: 
Mocht er in uw tuinhuis ingebroken zijn, dan dient u hier ten allen tijde aangifte van doen bij de politie. 
Uw aangifte en schadeformulier (schadeformulier te downloaden vanaf de site, onder het kopje 
verzekeringen) kunt u dan  mailen naar verzekeringen@5sluizen.nl. Zodra uw aangifte en 
schadeformulier door ons zijn ontvangen, wordt het schadeformulieren door F.Ergin namens het 
bestuur voor gezien ondertekend en opgestuurd naar  Zicht BV. 
Schadeformulieren die Zicht BV ontvangt ZONDER handtekening van F.Ergin worden niet in 
behandeling genomen. 
 
Mocht u schade hebben, bijvoorbeeld veroorzaakt door storm, dan dient  u hier een foto van te 
maken en dit te mailen naar  verzekeringen@5sluizen.nl.  
Zodra uw foto door ons is ontvangen, krijgt u van  ons een schadeformulieren toegestuurd, welke u 
dient in te vullen en op te sturen naar Zicht BV.  
Vergeet u niet te frankeren, want anders kan uw schade niet correct worden afgehandeld. 

 
Repareren watermeter 
Voor het repareren van lekkages of gebreken aan de watermeter en de hoofdafsluiter in de 
watermeterput, heeft het bestuur een contract afgesloten met de firma Toorn en Elsing B.V. Uw 
reparatieverzoek kunt u melden (alleen op werkdagen) middels onderstaand telefoonnummer.    
 

Toorn en Elsing.B.V. 

Couwenhovenstraat 13 

3113 AA Schiedam 

Telefoon: 010-4730221 

 

Lekkages en schades aan de watermeterput en schades ontstaan door onachtzaamheid (bevriezing) 

zijn hierbij niet inbegrepen en moeten door de tuinder zelf betaald worden. 

mailto:voorzitter2@5sluizen.nl
mailto:secretaris@5sluizen.nl
mailto:verzekeringen@5sluizen.nl
mailto:verzekeringen@5sluizen.nl
http://schiedam.cylex-bedrijvengids.nl/
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Werkuren 
 

X  De werkuren zijn op zaterdagmorgen  

      van 9.45 tot  12.00 uur, in principe   

      wordt u maximaal twee keer per   

      seizoen opgeroepen. 

 

X   Vrijgesteld zijn die leden die zich op     

      verzoek van de vereniging op  

      andere wijze verdienstelijk  

      maken voor de vereniging. 

 

 X   Bent u 70 jaar of ouder dan   

       geschieden de werkzaamheden op  

       vrijwillige basis, maar laat  het wel even weten  a.u.b. 

                                                       

 X   Bent uzelf niet in staat de  

       werkzaamheden door  

       omstandigheden uit te voeren mag ook een   

       ander uw  plaats innemen. 

 

X   De uitnodiging om op de werkuren te  

      verschijnen  

      ontvangt u ruim een week van te voren. 

 

X   Ook kunt Uzelf een geschikte datum 

aangeven, zodat u niet op een   

      uitnodiging hoeft te wachtten 

 

X   Als u verhinderd bent dan   

      moet u zich afmelden bij:  

      John Greeven .Tel 06-12419418, 

      zodat er direct een nieuwe   

      afspraak gemaakt kan   

      worden. 
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De volgende nieuwe tuinders 
heten wij van harte welkom 

 

 

Tuin   36 Y. Suijker 

Tuin   98 R. Gommel 

Tuin 100 D. Keskin 

Tuin 235 J.M. Binneveld 

Tuin 258 L. de Krieger 

Tuin 270         J.P.C. Koppenaal 

Tuin 274 R. Moerman 

Tuin 322   J.A. de Jong 

Tuin 326 G. Hak 

Tuin 391 S. Sagir 

Tuin 418 R. Matena 
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Openingstijden CVV 

 

 

Iedere zaterdag 

van 10:00 tot 

12:00 uur  
 

 

 
 

Snoeihout hakselen 
 

Zoals u waarschijnlijk al weet is er weer een aanvang gemaakt met het 
hakselen. Zoals bij de meeste tuinders de regels bekend zouden moeten 
zijn, is het toch verstandig om deze nogmaals bekend te maken vooral 
omdat we het afgelopen seizoen veel nieuwe tuinders hebben mogen 
begroeten. 
 
)     Aanbieden snoeihout vanaf  heden. 
 
)     Biedt het aan op de daarvoor bestemde plaatsen, aangegeven    
      d.m.v. een bord met de tekst snoeihout. 
 
)     Alleen snoeihout en géén tuinafval. 
 
)      De  snijwond van het takken naar het pad.  
 
)     Takken niet langer dan 2 meter. 
 
)     Beslist géén stronken of huishoudelijk afval. 
 
)     Géén touw of ander bindmateriaal 
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Fotowedstrijd 
 

Onze vereniging heeft een eigen website, heb je daar nog 
nooit een kijkje genomen, surf dan eens naar 
www.5sluizen.nl 
 
We willen bezoekers van de website ook laten zien hoe het 
is om op ons complex een volkstuin te hebben en zijn 
opzoek naar treffende plaatjes. 
 
Heb je het afgelopen seizoen meegedaan aan een leuke 
activiteit of iets geweldigs van je tuin gemaakt, email dan 
één of meer foto’s naar voorzitter2@5sluizen.nl. 
Als we genoeg foto’s hebben kunnen we een nieuw 
fotoalbum voor de website maken. 
Wanneer je een foto hebt met een leuk verhaal dan mag je 
dat ook meesturen! 
 

Let op! 
 
Wanneer je meedoet maak je kans op een cadeaubon die 
we verloten onder de inzenders.(Uitreiking cadeaubon 1

ste
  

zaterdag in april 2017 tijdens de opening van het 
tuinseizoen).     
         
 

Succes 
 

 
 

mailto:voorzitter2@5sluizen.nl
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Op zoek naar nieuwe bestuursleden 

Ben je erg betrokken bij de S.V. Vijfsluizen en lijkt 

het je interessant om op bestuurlijk niveau mee te 

denken met de vereniging?  Dat komt goed uit! We 

zijn namelijk op zoek naar enthousiaste leden die 

bestuurservaring willen opdoen. In het huidige 

bestuur hebben we nog wat functies beschikbaar en 

een aantal bestuursleden zitten al een lange tijd in het 

bestuur en sommigen hebben 

aangegeven dat dit waarschijnlijk zijn/haar laatste 

bestuurstermijn is, we zijn op zoek naar 

versterking/vervanging. We vergaderen één avond 

per maand, waarbij het reilen en zeilen van de 

vereniging besproken wordt: wat gaat goed, waar 

lopen we tegen aan en wat kan beter. Als bestuurslid 

wordt je uitgedaagd hierover mee te denken en leer je de verschillende 

belangen van alle betrokkenen (gemeente, andere verenigingen, leden, 

politie) kennen. De relaxte sfeer die je 

kent van op het complex is ook terug te 

vinden in de bestuurskamer. We hebben 

ook een keer per maand een 

bestuurszitting, tijdens deze zitting 

kunnen de leden langs komen voor 

bouwaanvragen, problemen, 

betalingsregelingen of gewoon voor 

algemene vragen, ook kunnen 

geinterresseerde zich inschrijven als 

kandidaat lid om na enige tijd ook te 

kunnen gaan tuinieren en genieten van het 

buiten leven. Mocht je geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie is het 

altijd mogelijk om (geheel vrijblijvend natuurlijk) contact opnemen met 

het bestuur via secretaris@5sluizen.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 

mailto:secretaris@5sluizen.nl
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Beste tuinders, 
 
Terwijl ik dit schrijf zit ik heerlijk in het oktober zonnetje en kijk ik even terug op het afgelopen 
winkelseizoen. 
De start was een beetje stroef aangezien er gestart werd met de digitale nieuwsbrief ipv het 
bekende boekje. 
Daardoor zijn er best een aantal tuinders die de nieuwsbrief niet gelezen hebben en dus ook 
niet op de hoogte waren van de aanbiedingen. 
Hopelijk gaat dit het komende seizoen beter. 
Wat betreft de tuinwinkel heb ik het rooster aan moeten passen aangezien Aad Meijer wegens 
ziekte niet meer beschikbaar was en heeft Patrick de Jager ook moeten stoppen i.v.m. de 
ernstige ziekte van zijn vader. 
Ik heb op de mededelingen borden een oproep gedaan voor 2 nieuwe medewerkers en op dit 
moment heeft zich 1 tuinder aangemeld, dus kom ik nu nog iemand te kort. 
Er wordt gewerkt in een 4 wekelijks rooster. 
Heb je interesse, onderaan deze brief staat een e-mailadres waar  je je aan kan melden of 
informatie kan vragen. 
Wat betreft het komend seizoen: zaterdag 4 maart 2017 is de winkel weer geopend en starten 
wij zoals gewoonlijk weer met de aanbieding bemeste tuinaarde en potgrond. 
Zijn er tuinders die aardappelen en zaden willen hebben, stuur een berichtje en ik zorg dat je 
een catalogus krijgt van Garant zaden. 
Ook vanaf 4 maart liggen in de winkel bestellijsten voor de groenteplantjes en de 
zomerplantjes. 
Mocht ik nog ander nieuws hebben 
dan plaats ik dit op de mededeling 
borden.  
Tot zover deze nieuwsbrief. 
 
Vriendelijke groet 
Peter van sliedregt 
e-mail adres  tuinwinkel@5sluizen.nl  

 

 



 

13 

Baggerschema 

 
Ieder jaar moeten de sloten worden gebaggerd. 
Jaarlijks wordt een schema opgesteld en gepubliceerd in de Nieuwsbrief.  
Iedere tuinder moet zich hieraan houden, wil het baggeren succesvol verlopen. 
Iedere tuinder moet op de aangegeven tijd meedoen aan het baggeren!  

Aanwezigheid van de tuinders wordt gecontroleerd.  

Mocht u verhinderd zijn, zorg dan dat er iemand anders komt.  

Bij het niet verschijnen bij de baggerwerkzaamheden volgt een boete van € 100,00 zoals besloten in onze 
algemene ledenvergadering van maart 2014. 

Bij héél slecht weer: eerst even bellen naar John Greeven of het baggeren 
wel doorgaat: 06-12419418 

!!!LET OP!!! 
U MOET OP DIE DATUM KOMEN: ER WORDT PER SLOOT GELIJKTIJDIG GEBAGGERD OM 
TE VOORKOMEN DAT HET SLIB IN HET DOOR UW BUREN GEBAGGERDE DEEL VAN DE 

SLOOT KOMT 

Vraag: Wat doe ik als ik niet kan baggeren op de aangegeven datum en tijd?  
Antwoord: U moet dan zelf een vervanger regelen die het baggeren voor u doet. Wellicht kunt u proberen te 
ruilen met een tuinder die op een andere datum of tijd moet baggeren. Of u vraagt een familielid of vriend om u 
te helpen. U kunt zich dus niet afmelden voor het baggeren!!!  
 
Vraag: Hoe kom ik aan een baggeremmer?  
Antwoord: Die haalt u op bij het verenigingsgebouw. U tekent voor de emmer en brengt hem na afloop van 
het baggeren direct  terug waarvan ook aantekening gemaakt wordt.  
 
Vraag: Hoe diep moet de sloot zijn?  
Antwoord: In het midden van de sloot moet de diepte 50 cm bedragen. Naar de kanten moet de bodem 
oplopen tot 30 cm aan de rand.  
 
Vraag: Hoe weet ik dat mijn sloot 50 cm diep is?  
Antwoord: Op de stok aan de baggeremmer is een markering aangebracht op 50 cm. Als u de emmer rechtop 
op de bodem van de sloot laat rusten en de markering is gelijk met de waterlijn, dan is uw sloot op diepte.  
 
Vraag: Waar laat ik mijn bagger?  
Antwoord: U moet de bagger op uw eigen tuin verwerken.            
 
Vraag: Mag ik waterplanten laten staan?  
Antwoord: Nee! Alle waterplanten moeten uit de sloot verwijderd worden.  
 
Vraag: Wordt er gecontroleerd?                                                                                                                                     
Antwoord: Jazeker. Ten eerste wordt gekeken aan de hand van de getekende lijst of u geweest bent. Ten 
tweede wordt na afloop van het baggeren gemeten of uw sloot voldoende op diepte is  
 
Vraag: Als ik niet meedoe aan het baggeren  wat gebeurd er dan?                                                                         
Antwoord: U krijgt dan een boete van € 100,-- en het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te baggeren. 
 
Vraag: Hoe laat moet ik aanwezig zijn? 
Antwoord: Tussen 9.00 en 9.30 uur verwachtten wij u in verenigingsgebouw om met de werkzaamheden te 
beginnen. 
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Baggerschema najaar 2016 
 
 
 

29 oktober         2016          tuinno.       2  t/m  9  en  20  t/m  44.     
         
 
05 november     2016          tuinno.       55  t/m  78.      
          
 
12 november     2016          tuinno.       117  t/m  136  en  
                                                                     146  t/m  164.       
       
 
19 november     2016          tuinno.        175  t/m  191. 
                                                                      203  t/m  207  en  
                                                                      210  t/m  214  en    
                                                                      217  t/m  219 en 
                                                                      221  t/m  235 
 
 
26 november    2016           tuinno.        236  t/m  252 en 254  t/m 272 
 
 

03 december    2016           tuinno.       273  t/m 296  en 

                                                                306-307-316-317-324-325-         

                                                                332-333-340-341 

                                                                346 t/m 351 

 

Aanwezig:                09.00 -  09.30   uur 

 

Het Bestuur. 
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Watermeterstand 

 

Vergeet niet uw watermeterstand aan het 
bestuur door te geven dit kan d.m.v. de 
watermeterkaart in te vullen en bij het 
verenigingsgebouw in de brievenbus te 
gooien en/of te mailen naar 
penningmeester@5sluizen.nl  
en een cc naar  
secretaris@5sluizen.nl 

 

Voor 14 november. 
 

 

 
Indien u niet voor de 
genoemde datum uw 

watermeterstand aan de 
penningmeester heeft 

doorgegeven, dan wordt dit 
door een particulier namens 
de vereniging uitgevoerd. De 
kosten hiervoor zijn €20,00. 
Deze kosten worden bij u in 

rekening gebracht. 
 

mailto:penningmeester@5sluizen.nl
mailto:secretaris@5sluizen.nl
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In memoriam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 12 september  j.l. is op 91  jarige leeftijd overleden ons lid 

 
Jozua Knook 

 ~ Joost ~ 

 

 

Tuin 206 

 

Namens het bestuur wensen wij de familie heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te kunnen verwerken. 
 

Op 27 oktober  j.l. is op 83  jarige leeftijd overleden ons lid 

 
Hendrikus Martinus Bonefaas 

~ Henk~ 

 

 

Tuin 310 

 

Namens het bestuur wensen wij de familie heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te kunnen verwerken. 
 

Op 10 juli  j.l. is op 77  jarige leeftijd overleden ons lid 

 
Maria Reresia de Kievith-Sala 

~ Riet~ 

 

 

Tuin 248 

 

Namens het bestuur wensen wij de familie heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te kunnen verwerken. 
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Ons tuinencomplex in de stille en koude periode: 

 
Om deze periode zo goed mogelijk door te komen zonder calamiteiten willen wij u toch een aantal tips geven 

die ongemakken en vervelende ervaringen zouden kunnen voorkomen. Voor de meeste tuinders een bekend 

gegeven maar voor de nieuwe tuinders best de moeite waard om dit eens aandachtig door te nemen. 

 
- Maak u huisje doorzichtig (geen gesloten gordijnen). 

 

- Knip uw heg op de voorgeschreven hoogte. 

 

- Haal de waardevolle spullen weg. 

 

- Geen drank en etenswaren in het huisje. 

 

- Verstop de branders van uw gasstel. 

 

- Sluit alles goed af. 

 

- Sluit water af en blaas de leidingen door. 

 

- Ga geregeld kijken 

 

- Merk uw achtergebleven spullen.(met postcode) 

 

- Haal brandbare stoffen weg 

 

- Gebruik goed hang en sluitwerk. 

 

www.keyexpert.nl   

N.Kreuk B.V. 

Dag en nacht service  

Sloten- en glasservice 

010 - 453 0000 

http://www.keyexpert.nl/
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Uitleg jaarfactuur 
       ☺ Controleer de gegevens op uw jaarfactuur. Wanneer  

 
u in de veronderstelling verkeert dat de gegevens 

 
met betrekking tot 

   

 
► de verzekering niet juist zijn, dient u in eerste 

  
instantie contact op te nemen met  de  

 

  
verzekeringsmaatschappij. De  

 

  
verzekeringsgegevens op de factuur zijn de  

  
gegevens zoals deze aan ons zijn  

 

  
doorgegeven. 

   

 
► andere zaken niet correct zijn, dan dient u dit  

  
kenbaar maken aan de  

  

  
penningmeester@5sluizen.nl en de  

 

  
secretaris@5sluizen.nl . 

  

       

 
► Contributie AVVN over 2017 

 

  
De contributie voor de AVVN bedraagt over 

  
2017 € 25,40 per jaar. 

  

       

 
► Contributie Vijfsluizen over 2017 

 

  
De contributie voor Vijfsluizen bedraagt over 

  
2017 € 25,40 per jaar. Is gelijk aan de 

 

  
contributie van de AVVN. 

  

       

 
► Tuinhuur 2016 

   

  
De tuinhuur is het bedrag dat we jaarlijks aan 

  
de gemeente moeten betalen. Momenteel ca 

  
€  54750,00. Bovenop de huur mogen wij als 

  
vereniging een toeslag van 20% 

 

  
doorberekenen aan u voor kosten die wij als 

  
vereniging maken. 

  

  
De kosten voor u zijn dan € 0,78 per m². 

       

 
► Rioolheffing 2016 

  

  
Rioolheffing is het bedrag dat we jaarlijks aan 

  
de gemeente moeten betalen. Momenteel ca 

  
€  26000,00 (geschat!). 

  

  
Omdat de gemeente in de  

  

  
toekomst de rekening kostendekkend wilt 

  
maken, moeten we rekening gaan houden met 

  
een verhoging van de kosten in de toekomst. 

  
Hiertegen hebben we bezwaar aangetekend, 
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maar hebben hier nog niets van gehoord. 

  
De kosten zijn momenteel € 77,84 per tuin. 

       

 
► Waterverontreinigingsheffing 2016 

 

  
Waterverontreinigingsheffing is het bedrag dat we  

  
jaarlijks aan het hoogheemraadschap moeten  

  
betalen. Momenteel ca. €  5250,00. 

 

  
De kosten voor u zijn dan € 15,72 per tuin. 

       

 
► Onderhoud complex 2016 

  

  
Onderhoud complex is het bedrag dat we  

  
jaarlijks aan kosten voor het onderhoudscontract 

  
van de firma Toorn & Elsing moeten betalen  

  
voor het onderhoud van de watermeters en  

  
hoofdafsluiter. Momenteel ca. €  3759,95. 

  
De kosten voor u zijn dan € 11,26 per tuin. 

       

 
► Vuilafvoer2016 

   

  
Vuilafvoer is het bedrag dat we  

 

  
jaarlijks aan kosten voor vuilafvoer moeten  

  
betalen. Momenteel ca. €  22250,00. 

 

  
De kosten voor u zijn dan € 66,62 per tuin. 

       

 
► Onderhoudskosten waterleidingnet 2016 

  
Onderhoud waterleidingnet is het bedrag dat we  

  
jaarlijks aan kosten voor onderhoud moeten  

  
reserveren. Momenteel ca. €  22750,00. 

  
De kosten voor u zijn dan € 68,11 per tuin. 

       

 
► Kosten waterverbruik 2016 

 

  
Voor het water betaald u een bedrag per m³. 

  
Over 2015 : €  1,01 per m³ (1000 liter). 

  
Voor de hoeveelheid verbruikt water bent u zelf 

  
verantwoordelijk. U moet de waterkaart die u in dit 

  
boekje vindt, volledig ingevuld en voor 16 november 

  
a.s. inleveren. Indien u hieraan niet voldoet, 

  
worden de kosten voor het opnemen van de 

  
watermeterstand (€ 20,00) bij u in rekening 

  
gebracht. 

   

  
Alleen de zwarte cijfers moet u invullen ! 

       

  
U kunt ook de watermerstand opgeven via een 

  
mailtje naar penningmeester@5sluizen.nl 

  
met een CC naar secretaris@5sluizen.nl . 

  
Mocht u lekkage hebben na de watermeter 

  
in uw put, dan worden de kosten van het 

  
weggelekte water bij u in rekening gebracht. 

  
Voorkom dit dus door een goede afsluiting. 
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► Verzekeringskosten 2017 

  

  
De verzekeringskosten op uw rekening zijn de 

  
kosten die wij aan de verzekeringsmaatschappij 

  
(Zicht) betalen voor de op uw tuin door 

 

  
u verzekerde opstallen en derhalve aan u 

  
doorberekenen, 

   

       

 
► Voorschotten 

   

  
Het voorschot wat u heeft betaald over 2016 krijgt  

  
u terug. Hier staat echter tegenover dat wij u een 

  
nieuw voorschot berekenen over het jaar 2017. Dit 

  
voorschot hebben wij als vereniging nodig om de 

  
lopende kosten te kunnen betalen. 

 

  
Dit voorschot bedraagt thans € 230,00 en wordt in 

  
feite pas verrekend als u de huur van uw tuin  

  
opzegt of anders op de volgende nota. 

       P.S. 1 Alle bedragen zijn gebaseerd op de kosten ultimo 

 
september en kunnen dus nog enigszins wijzigen. 

       P.S. 2 Uw rekening dient in ieder geval voor 1 februari 2017 

 
voldaan te zijn. Die leden die dat niet hebben gedaan, kunnen 

 

uitstel van betaling aanvragen of een betalingsregeling afspreken.  
Dit dient ook voor 1 februari 2017 geregeld te zijn. 

 

Dit kunt u doen door een brief te sturen met uw motieven en uw 
betalingsvoorstel naar onze secretaris. 

   

       

 
Adres:  Volkstuinvereniging Vijfsluizen 

 

  
T.a.v. Secretariaat 

  

  
Postbus 4014 

   

  
3102 GA  Schiedam 

  

 

 
      U kunt ook een mailtje naar penningmeester@5sluizen.nl sturen 

 
met uw redenen en betalingsvoorstel. 

  

 
Graag met een CC naar secretaris@5sluizen.nl . 

       

 
In alle andere gevallen zullen wij niet aarzelen om hen 

 
in gebreke te stellen, met daarna een mogelijkheid van 

 
een royement. 

    

       ☺ Hieronder als voorbeeld en ter indicatie: 
 

       

  
Aantal 

 
Bedrag 

  

  
m² 

    

       

  
250 

 
€ 485,35  

  

  
285 

 
€ 512,65  

  

  
300 

 
€ 524,35  
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Deze bedragen zijn uiteraard zonder kosten voor 

 
verzekeringen en waterverbruik ! 

  

        
ALGEMEEN punt : 

    

       ☺ Er kan niet per kas worden betaald, 
 

 
gaarne uw factuur betalen op : 

  

 
bankrekening NL20 INGB 0001 9171 56 t.n.v.  

 
Schiedamse Volkstuinders Vereninging Vijfsluizen 

 
te Schiedam onder vermelding van (in elk geval) 

 

uw TUINNUMMER en/of FACTUURNUMMER. 
 

Met vriendelijke Groet, het bestuur. 

 

Van de penningmeester, 
    

Aan alle leden.   

    

In december 2016 krijgt u de afrekening over het jaar 2016 en de kosten voor het jaar 2017 

toegestuurd. 

Het door u verschuldigde bedrag dient u vóór 1 februari 2016 te voldoen. 

    

Echter uit het recente verleden wordt het steeds duidelijker dat het voor een aantal leden steeds 

lastiger wordt om het gehele bedrag voor 1 februari te betalen. Uiteraard heeft het bestuur 

hiervoor alle begrip. 

    

Daarom heeft het bestuur besloten om een betalingsregeling toe te staan. 

    

Hiervoor dienen natuurlijk wel afspraken te worden gemaakt, als volgt; 

    

 1 : Het totaal verschuldigde bedrag moet vóór 1 juni 2017 volledig zijn voldaan. 

 2: U dient maandelijks een bedrag te voldoen (kan nu reeds mee worden begonnen!) 

    

Om met u deze afspraken te kunnen maken, nodigen wij u graag uit op de eerste zaterdag van 

de maand, eindigend na 7 januari 2017.  

U kunt dus langskomen op 5 november 2016, 3 december 2016 of 7 januari 2017.   

U kunt ook een mail met uw voorstel sturen naar penningmeester@5sluizen.nl met een CC naar 

secretaris@5sluizen.nl, waarop wij u dan zo spoedig mogelijk bericht zullen sturen. 

    

Met vriendelijke groet,  

      

De penningmeester  
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Activiteiten 2016 
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Het was weer een 

fantastische zomer, 

iedereen bedankt voor 

zijn/haar 

aanwezigheid. 
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Schiedam, 20 oktober 2016  

Babbersmolen hoofdlocatie bij Natuurwerkdag 

Tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag op zaterdag 5 november a.s. kan iedereen de handen uit de 

mouwen steken in het groen, dit jaar voor het eerst ook bij de Babbersmolen.   

Deze landelijke vrijwilligersdag wordt dit jaar voor de 16e keer georganiseerd. De Schiedamse 

Babbersmolen is meteen hoofdlocatie voor de provincie Zuid-Holland waar men op circa 60 

locaties aan de slag kan. Rik Janssen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, zal de 

officiële openingshandeling verrichten.  

Molenbiotoop Het is niet toevallig dat er voor de Babbersmolen is gekozen. Tijdens de 

Natuurwerkdag is er dit jaar in Zuid-Holland extra aandacht voor de molenbiotoop. Dit is de 

directe omgeving van een windmolen die zo open mogelijk moet zijn zodat de wieken 

voldoende wind kunnen vangen. Ook het vrije zicht op de molen als landschappelijk element 

hoort bij een goede molenbiotoop. Vrijwilligers gaan daarom bij de Babbersmolen aan de slag 

met het snoeien van de wilgengriend en ander opschietend groen.  Daarnaast zullen er andere 

ambachtelijke werkzaamheden worden verricht zoals riet snijden met een zeis, het aanleggen 

van takkenrillen en wordt de eendenkooi voor een deel gereconstrueerd. Op het molenerf tot 

slot, wordt een traditionele moestuin aangelegd.  

Vrijwilligers gezocht Natuurwerkdag is een leuke manier voor jong en oud om buiten aan het 

werk te zijn en een bijzondere Schiedamse molen te steunen. Stichting De Schiedamse Molens 

hoopt dat er dankzij deze dag een permanente onderhoudsploeg ontstaat die gedurende het jaar 

het groen rond de 

Babbersmolen wil 

onderhouden. Iedereen is van 

harte welkom! Inschrijven 

kan via 

www.natuurwerkdag.nl. 

Zoek op ‘Babbersmolen’. De 

Natuurwerkdag in Zuid-

Holland wordt georganiseerd 

door De Groene Motor in 

samenwerking met Provincie 

en Erfgoedhuis Zuid-

Holland. 
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