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Nieuwsbrief #3, Augustus 2018 
 

 
 

Beste tuinder, 

In deze nieuwsbrief een dringende oproep van onze 
voorzitter. Code Geel!!! Graag uw aandacht hiervoor. 
 
 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief 

- Code Geel!!! 
- Jaarlijkse afsluiting 
- Diefstal 
- Tuinafval 

Code Geel!!! 

Beste leden, bovenstaand bericht wordt vaak gelinkt aan slecht weer. Afgelopen 
dinsdagavond, 4 september 2018, hebben wij als bestuur van ATVG vergaderd en besloten om 
jullie een bericht te sturen met bovenstaande kop. Reeds meerdere malen hebben wij 
aangegeven dat ATVG het, net als iedere vereniging, moet hebben van actieve vrijwilligers. 
Momenteel is het zo dat de werkzaamheden steeds meer terecht komen op het bordje van 
steeds minder mensen. 
 
Een goed voorbeeld hiervoor is de werkgroep die elke dinsdag samenkomt om hand en span 
diensten voor de vereniging te doen. Een tweede mogelijkheid tot het uitvoeren van deze 
werkzaamheden wordt gevormd door de jaarlijkse verplichting om éénmaal op een zaterdag 
aanwezig te zijn om werkzaamheden ten behoeve van de vereniging uit te voeren. Helaas 
besluit een toenemend aantal leden om gebruik te maken van de mogelijkheid om deze 
verplichting af te kopen. Indien deze trend zich voortzet dan zien we geen andere 
mogelijkheid om in de algemene leden vergadering voor te stellen om het afkopen af te 
schaffen. 
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Een tweede voorbeeld is de positie van penningmeester. De huidige penningmeester heeft 
reeds 3 jaar geleden aangegeven dat hij, na vele jaren, wil stoppen. Ondanks meerdere 
oproepen is hier nog steeds geen vervanger voor gevonden. Per maart 2019 wil de 
penningmeester er definitief mee ophouden en een vereniging zonder penningmeester is niet 
mogelijk. 
 
Tenslotte hebben de voorzitter van de kascommissie en de complexbeheerder hun functie 
teruggegeven. Het is essentieel om deze functies met frisse krachten opnieuw in te vullen. 
 
Zo zijn er voor meerdere werkzaamheden nog open plekken in te vullen. Denk hierbij aan b.v.: 
bouwcommissie, tuincommissie, kascommissie (uitgiften van groenten en planten vanuit de 
kas). 
 
A.s. zaterdag 29 september willen wij de jaarlijkse afsluiting gebruiken voor een extra 
ledenvergadering over dit onderwerp. Zie voor nadere berichtgeving hierover onder het kopje 
“Jaarlijkse afsluiting”. Als voorbereiding hierop zullen wij als bestuur u, voor elke commissie 
afzonderlijk, vooraf een beschrijving van de werkzaamheden, het aantal keren dat u daarvoor 
zult worden opgeroepen en de tijd die dit per keer van u zal vragen doen toekomen. Deze 
beschrijvingen zullen wij tevens op de website publiceren. 
 
Ik hoop dat wij het kopje “Code Geel” binnenkort kunnen veranderen in “Code Groen”, ofwel 
dat we weer zonder heel veel moeite voldoende vrijwilligers hebben om de noodzakelijke 
werkzaamheden uit te voeren. 
 
Met dank aan de toestroom van vele nieuwe vrijwilligers, 
 
Niek Mollers, voorzitter  
 

Jaarlijkse afsluiting 

Zoals in het stuk hierboven aangegeven zal op zaterdag 29 september de jaarlijkse afsluiting 
van het tuinseizoen gehouden worden. Dit keer niet als feest maar als ledenvergadering. De 
locatie wordt nog nader gecommuniceerd, de planning is dat we van 16.00 uur tot 16.45 uur 
de ledenvergadering houden en daarna wat gaan eten. u bent uitgenodigd met partner naar 
deze afsluiting te komen. 
 U kunt zich aanmelden bij de secretaris via secretariaat@atvgalecop.nl, laat gelijk even weten 
of u alleen of met partner komt zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 

Diefstal 
Met enige regelmaat hoort het bestuur, direct of indirect van diefstal van tuinen. Iedere 
ledenvergadering komt dit onderwerp ook weer terug. 
Hoewel we hier als bestuur weinig aan kunnen doen, willen we wel graag meer inzicht krijgen in 
hoe vaak er iets verdwijnt bij onze leden. Daarom vragen we eenieder waarvan iets gestolen is, 
dit te melden bij het bestuur, het liefst via de e-mail: secretariaat@atvgalecop.nl, mocht dit niet 
mogelijk zijn, kan het ook direct tegen een bestuurslid gezegd worden. 

Spullen die op een leegstaande tuin staan of liggen, zijn eigendom van de vereniging, het is 
niet toegestaan spullen van leegstaande tuinen mee te nemen. Mocht u iets willen hebben 
van een leegstaande tuin, vraag dit dan eerst aan een bestuurslid. 

mailto:secretariaat@atvgalecop.nl
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Tuinafval 

Het is niet de bedoeling dat afval van de tuin (verwijderd onkruid of ander afval) op het 
tuincomplex achtergelaten wordt. Afval graag in uw eigen composthoop of meenemen naar 
huis en het daar in een gft-container doen. Zo blijft het complex schoon en voor iedereen 
plezierig. Wilt u metaal inleveren doe dit dat op dinsdag- of zaterdagochtend of neem contact 
met een bestuurslid op om een afspraak te maken om het in te leveren. 
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