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Nieuwsbrief #4, februari 2019 
 

 
 

Beste tuinder, 

Noteer vast in de agenda, donderdag 21 maart is 

onze jaarlijkse ledenvergadering. Uitnodiging volgt 

nog. 

 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief 

- Penningmeester gezocht! 

 

- Coördinator plantjes markt gezocht. 

 

- Website 

 

- Toiletten 

 

- Oproep elektricien 

 

- Update gegevens 

 

- Wijziging huishoudelijk reglement 

 

- Plantjesmarkt 

 

- Hekdienst 

 

- Bouwvoorschriften 
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Penningmeester 

Tot op heden heeft onze zoektocht naar een nieuwe penningmeester helaas niets opgeleverd. De 

komende ledenvergadering, 21 maart zal Hennie aftreden als penningmeester en zal Niek, onze 

voorzitter, de activiteiten van de penningmeester voor maximaal 3 maanden ad interim op zich nemen. 

Een vereniging kan niet zonder penningmeester, daarom zullen we over een paar maanden 

genoodzaakt zijn om een externe penningmeester in te huren om het voortbestaan van de vereniging 

zeker te stellen. Hier zijn helaas kosten aan verbonden en dit zal gevolgen hebben voor de jaarlijkse 

contributie die leden betalen. Op dit moment weten we nog niet hoe hoog de contributie zal worden 

als we een penningmeester in moeten huren maar we hopen dat we in de komende maanden alsnog 

iemand binnen de vereniging bereid vinden de functie van penningmeester op zich te nemen zodat 

deze kosten niet nodig zullen zijn. Qua verhoging moet gedacht worden aan circa € 20,00 per tuin. 

De functie van penningmeester kost ongeveer 1 uur per week met aan het eind van jaar een wat 

drukkere periode als het financieel jaarverslag gemaakt moet worden en de facturen verstuurd moeten 

worden. Tevens vergadert het bestuur 2 uur per maand en zal er een beperkt aantal zaterdagen 

hekdienst gedraaid moeten worden. Interesse? Neem contact op met de voorzitter 

(voorzitter@atvgalecop.nl) 

Coördinator plantjesmarkt 

Voor de plantjesmarkt zijn we op zoek naar een vrijwilliger die de coördinatie van de plantjesmarkt op 

zich wil nemen. Voor meer informatie over wat precies verwacht wordt kunt u contact opnemen met 

onze voorzitter, voorzitter@atvgalecop.nl. 

Website 

Nu het op de tuin wat rustig is, zijn Gera en Kim druk bezig met het vernieuwen van de website. We 

hopen hier binnenkort meer over te kunnen vertellen en natuurlijk te laten zien. 

Toiletten 

Zoals velen wellicht gemerkt hebben, waren de toiletten van ons clubhuis de afgelopen weken gesloten. 

Oorzaak was een verstopping. Om dit in de toekomst te voorkomen, verzoeken wij iedereen om geen 

andere spullen dan toiletpapier in het toilet te gooien. Hierdoor blijven de toiletten voor iedereen 

beschikbaar. 

Oproep elektricien 

Voor diverse kleine zaken op ons terrein zijn we op zoek naar een elektricien, het gaat om zaken als 

lampen ophangen/nakijken en dergelijke kleine klusjes. Wie kan ons hierbij helpen? Aanmelden kan bij 

de complexbeheerder via complexbeheer@atvgalecop.nl 

Update gegevens 

Soms horen we van tuinders dat zij berichten van het bestuur per mail niet ontvangen.  

Dit kan verschillende oorzaken hebben, de meest voorkomende oorzaken zijn dat de mail in de ‘spam’ 

folder terecht komt of dat er een fout in de gegevens zit. Mocht je het idee hebben dat je geen 

berichten van het bestuur krijgt, neem even contact op met een van de bestuursleden zodat we de 

gegevens die wij in de administratie hebben, kunnen controleren.  

Ook als je van iemand hoort dat die geen berichten van de vereniging heeft gekregen, vraag hem of 

haar dan ook contact met een van de bestuursleden op te nemen zodat we kunnen zorgen dat dit 

opgelost wordt. 
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Wijziging huishoudelijk reglement 

Behoudens enkele uitzonderingen kunnen er binnen ATVG alleen tuinen van 100 m2 en 200 m2 gehuurd 

worden. Dit is reeds lang een gebruik binnen de vereniging, maar dit is tot op heden nog niet als zodanig 

opgenomen in het huishoudelijk reglement. Deze commissie willen we met het hieronder staande artikel 

15b alsnog in het huishoudelijk reglement opnemen. 

Huidig artikel 15 wordt artikel 15a. 

Artikel 15b 

Bij ATVG is het mogelijk om een tuin van 100 m² of 200 m² te huren.  Op een klein aantal tuinen na voldoen 

alle verhuurde tuinen hieraan. Er zijn momenteel 2 uitzonderingssituaties, namelijk: 

a. tuinen die door hun ligging iets afwijken van deze 200 m². 

b. tuinen die uit historisch oogpunt groter zijn dan 200 m². Deze zullen, na inlevering door de huidige 

huurders, teruggebracht worden naar 200 m². 

Plantjesmarkt 

Afhankelijk van het weer starten we op 16 maart weer met de plantjesmarkt en dit zal elke week 

plaatsvinden tot medio eind juni. Alleen bij erg slecht (regen dan wel koude) weer starten we later. Dit 

zal dan via email bekend worden gemaakt. In verband met de werkwijze is het niet mogelijk om vooraf 

plantjes te bestellen. U kunt wel aan de vrijwilligers in de kas aangeven waar U belangstelling voor hebt, 

maar de levering is volstrekt afhankelijk van de voorraad bij de leverancier en het aantal gevraagde 

plantjes. 

Hekdienst 

Net als vorig jaar zal er ook dit jaar weer hekdienst worden verricht door de bestuursleden. Echter, 

doordat het aantal bestuursleden is ingekrompen van 7 naar 5 is het niet mogelijk om vanaf begin maart 

tot eind oktober elke week open te zijn. Tijdens de plantjesmarkt is het hek wel open, en wel vanaf 09:00 

t/m 12:00. Nadat de plantjesmarkt is gestopt zal het hek tot eind september elke twee weken open zijn, 

ook dan van 09:00 tot 12:00. In oktober en november is het hek slechts éénmaal open en dan van 10:00 

tot 12:00. Uiteraard kunt U altijd op dinsdagochtend terecht vanaf 09:00 tot 12:00. Voor de juiste data 

verwijzen wij U naar het z.g. hekdienst-overzicht. 

Bouwvoorschriften 

Als bestuur stellen wij voor om de bouwvoorschriften aan te passen. In bijgaand document “BOUW_ & 

MATERIAALVOORSCHRIFTEN” hebben wij aangegeven welke wijzigingen wij willen voorstellen. 

In het groen staan de wijzigingen. Het betreft vooral het aantal bouwwerken, de afmetingen en de 

plaatsing. De wijzigingen zijn ontstaan door een gehoorde grotere behoefte aan kas/vaste tunnels, 

doordat steeds meer tuinen van 200m2 gesplitst worden in 2 tuinen van 100m2 en de behoefte om meer 

eenduidigheid te krijgen. 

 

 

 

 

Doordat wij voorstellen om alle tunnels wind en wintervast te maken, vallen de rood gearceerde punten weg. 
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Het bestuur stelt voor om Artikel 28 van het huishoudelijk reglement als volgt aan te passen: 

Artikel 28. 

De gemeente heeft in de huurovereenkomst de maximale afmetingen van de bouwwerken 

voorgeschreven. Bouwen zonder vergunning is niet toegestaan. 

Onder bouwwerken zijn o.m. te verstaan schuurtjes, kassen, broeibakken, bergingen, tunnels, pergola’s, 

kooiconstructies en andere bouwwerken. 

Voor het verbouwen, veranderen of vervangen van (delen van) bestaande bouwwerken is eveneens een 
vergunning vereist. 

De vergunning moet vooraf schriftelijk worden aangevraagd met een duidelijke bouwtekening op schaal bij het 
desbetreffende bestuurslid de bouwcommissie. Op de bouwtekening dient tevens te worden vermeld welke 
bouwmaterialen zullen worden gebruikt en de plaats van de bouwwerken op de tuin. 

Tot de uitvoering mag eerst worden overgegaan nadat de vergunning is verleend. Zodra het bouwwerk 
gereed is dient dit aan het betreffende bestuurslid te worden gemeld. (Er dient een verklaring te worden 
getekend dat indien het lidmaatschap om welke reden ook wordt beëindigd, het bouwwerk in beginsel van de 
tuin zal worden verwijderd.) 

Indien het bouwwerk niet voldoet aan de vergunning en de daarbij behorende tekeningen en voorwaarden dient het 

bouwwerk op kosten van het betreffende lid te worden afgebroken dan wel te worden aangepast, dit ter beoordeling 

van het bestuur. 

In alle gevallen bedraagt de maximale hoogte 2,50 meter. 

Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar het document: ““BOUW_ & 

MATERIAALVOORSCHRIFTEN”. 
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