
Nieuwegein, 8 oktober 2020  

Geachte leden,  

Via deze weg willen we jullie informeren over waar we als vereniging nu staan in 2020. We hebben allemaal last van 
alle corona-maatregelen en wat deze met ons doen, maar we moeten nog even volhouden. We hebben als bestuur 
nagedacht over een ledenvergadering maar we willen het risico op besmettingen niet lopen. Ook zijn de regels 
onlangs aangescherpt, door de overheid.  
Dus als alles weer OK is dan plannen we weer een vergadering.  

Corona-maatregelen  
De regels inzake Covid19 zijn ook op het complex van kracht. Dus o.a. afstand houden en aangekochte spullen 
betalen met betaalpas . En voorlopig is er geen koffiedrinken meer in clubhuis. De regels zijn namelijk wat scherper 
geworden.  

Wat betreft de perikelen op de tuin.  
Gebleken is dat de leden het niet zo nauw nemen met de openingstijden van de tuin. Men gaat zelfs de tuin op als 
het donker is. Jullie begrijpen het al dat is niet de bedoeling. Er is al geconstateerd dat er bewegingen zijn op de tuin 
van leden met zaklampen. Denkt erom als u “betrapt ” wordt dan hebben we een stevig gesprek en krijgt u een 
persoonlijke brief (aanzegging)van het bestuur.  

We merken dat er veel gemopperd wordt op elkaar, vooral over onderhoud en de staat van de tuin. Ons advies als 
bestuur is ga in gesprek met deze leden op een vriendelijke wijze. Wijs niet naar elkaar maar ga in gesprek en vraag 
of je kunt helpen. Geloof me dat helpt.  

Overigens wil het bestuur de leden die hun rotzooi op lege tuinen storten en ook een glasplaat, onlangs niet heeft 
opgeruimd, heel hartelijk bedanken namens de VUT ploeg. Ze hebben er veel werk aan. Moraal van deze alinea is. 
Ruim je eigen rotzooi op en laat het niet over aan anderen.  

Vacatures  
Zoals elke vereniging worstelen we weer met een aantal vacatures, Cyril onze huidige secretaris heeft aangegeven 
dat hij wil stoppen. En we hebben ook nog een vacature van complexbeheerder.  
Wat bieden we als vereniging aan nieuwe bestuursleden ? Overleggen over de vereniging samen met een paar leuke 
mede-bestuursleden.  
Wil je ons team komen versterken neem dan contact op met Johan Steen (0643950902).  

Naast de bestuursleden zijn er nog een aantal andere leden zeer actief in o.a. de Bouwcommissie en in de VUT 
ploeg. Als je wel iets wil doen naast je tuinwerk maar niet in bestuur dan ben je daar ( na een gesprek) ook van harte 
welkom.  
Vooral nieuwe leden worden van harte uitgenodigd om mee te denken, om ons complex nog mooier en productiever 
te laten zijn.  

Nieuw hek  
Zoals bekend zijn we ook bezig met een nieuw toegangshek. Na het enorme voorwerk dat Joop Hijman heeft verricht 
zijn we nu in overleg met een bedrijf uit Naarden dat bezig is om onze wensen uit te werken, Het streven is het 
nieuwe hek voor 1 januari geplaatst te krijgen. We zullen jullie informeren over de week van plaatsing. In die week is 
de toegang tot de tuin beperkt.  
 
  



Facturatie tuinhuur 2021 
Betalen is nooit een leuk onderwerp maar wel ontzettend belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging. 
Daarom proberen we continue te kijken naar nieuwe betere oplossingen. We hebben de afgelopen jaren vaak de 
vraag gekregen of de tuinhuur in januari betaald kan worden aangezien december een dure maand is. 
 
We willen daarom dit jaar een proef doen om de facturen in januari 2021 te versturen naar iedereen inplaats van 
december 2020. Dit is dus een maand later. Dit kunnen we alleen mogelijk maken als iedereen binnen de gestelde 
termijn betaald. Anders blijft het helaas bij een eenmalige proef. We rekenen daarom op jullie steun! 
 

Namens het bestuur,  
Johan Steen  
voorzitter@atvgalecop.nl  

PS Blijf gezond. 


