
1 
 

 

 

 

    Onderwerpen 
 
 

 Terugblik bezoek  
        wethouder 

 Vacature penningmeester 
        vervuld 

 Huur en contributie 2023 

 Roofvogel paal 

 Nieuwe tuinder 

 Openingstijden hek- en  
 verkoopdiensten  

 Zadenverkoop 

 Tuincontroles en 
 tuinonderhoudsdiensten 

 Vacature tuincommissielid 

 Algemene Ledenvergadering 
       (ALV) 

 Moestuinbeurs 

 Bestuursvergaderingen 

 

 

In deze 1e Nieuwsbrief van 2023 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons tuincomplex. 

 

 Terugblik bezoek wethouder 

Het bestuur heeft tijdens de wintermaanden niet stilgezeten. Wethouder John van Engelen en  
Esra Perloy (accounthouder volkstuinen) hebben op uitnodiging van ATV Galecop op 12 december 
2022 ons complex bezocht. We hebben nader kennisgemaakt en ideeën en wensen uitgewisseld.  
Het overleg werd afgerond met een rondleiding over het complex. Afgesproken is dat de wethouder in 
het voorjaar weer langs komt voor een vervolggesprek.  

NIEUWSBRIEF  ATV  GALECOP – januari 2023 

Toekomstige woning voor roofvogels.  
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Vacature penningmeester vervuld 

Wij zijn verheugd u te mogen berichten dat Hennie Boer (tuin 107) zich heeft aangeboden om de 
functie van penningmeester op zich te nemen. Hennie is een oude rot in het vak. Hij is 
penningmeester van onze vereniging geweest van 2011 tot 2018. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering doen wij u een voorstel om Hennie Boer te benoemen als bestuurslid. 
 

 Huur en contributie 2023 

De inning van de tuinhuur en de contributie 2023 is enigszins vertraagd. Onze excuses daarvoor. Wij 
verwachten de facturen eind deze maand te kunnen verzenden. Tegelijk met het versturen van de 
facturen zal u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te controleren. De gegevens worden 
opgeslagen in het ledenbestand en worden niet verstrekt aan derden.  
 

Bezoek wethouder op 12 december 2022: v.l.n.r. Wanda Verweij (secretaresse), Ton Smit (coördinator  
VUT-ploeg), Truus van Raaij (tuinverhuur), Johan Steen (voorzitter), John van Engelen (wethouder),  
Wim Tigelaar (secretaris) 
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 Roofvogel paal 

Op de paddentuin (tuin 131) is er een drie meter hoge nestkast geïnstalleerd voor o.a. torenvalken. 
Een torenvalk is te herkennen aan het ‘bidden’ of stil in de lucht hangen op zoek naar muizen. Ze 
vangen wel drie tot vier muizen per dag. Hopelijk wordt het kastje binnenkort bewoond.  Ziet u dat de 
kast bewoond is, neem gauw een foto en stuur deze op naar het secretariaat.  
 

 Nieuwe tuinder 

Wij heten hartelijk welkom mevrouw S. Blaauwgeers – tuin 59. Wij wensen u veel plezier en succes 
met uw tuin. Heeft u vragen, schroom niet om één van de bestuursleden te benaderen. Hun 
contactgegevens staan op het mededelingenbord en op de website www.atvgalecop.nl.  
Uw mede-tuinders zijn ook bereid om hun tips met u te delen. 
 

 Openingstijden hek- en verkoopdiensten 

Vanaf 1 maart zal het grote hek weer open zijn op dinsdag- en zaterdagochtend van 9-12 uur. U mag 
op deze dagen met de auto het complex op. Op deze dagen is het ook weer mogelijk om tuingoederen 
te kopen. De prijslijst komt binnenkort te staan op de website: 
https://www.atvgalecop.nl/verkoop_tuingoederen/verkoop-tuingoederen/ en te hangen op het 
mededelingenbord bij het clubhuis. In het clubhuis kunt u een bestelling doorgeven en afrekenen. Er 
kan uitsluitend met pin betaald worden. 
 

 Zadenverkoop 
De besteltermijn van de zadenverkoop is verlengd tot 31 januari. 
Boekjes en bestelformulieren zijn verkrijgbaar in het clubhuis. Graag duidelijk je naam, tuinnummer 
en e-mailadres vermelden. De formulieren kunnen ingeleverd worden via email 
zadenverkoop@atvgalecop.nl of in de brievenbus van het clubhuis. 
 

 Tuincontroles en tuinonderhoudsdiensten 

De nieuwe roosters voor de tuincontroles (https://www.atvgalecop.nl/tuincontrole/tuincontrole/) en 
de tuinonderhoudsdiensten 
(https://www.atvgalecop.nl/tuinonderhoudsdienst/tuinonderhoudsdienst/) worden binnenkort 
gepubliceerd op de website en opgehangen op het mededelingenbord. Maak alvast een notitie in uw 
agenda. Ongeveer een week van tevoren ontvangt U van het secretariaat een herinnering. 
 

 Vacature tuincommissielid 

De tuincommissie is op zoek naar nieuwe leden. Het bestuur benoemt een aantal 
tuincommissarissen, die toezicht hebben op de naleving van de voorschriften over de inrichting en het 
onderhoud van de tuinen en de aangrenzende sloten. Zeven keer per jaar, gedurende één ochtend, 
worden tuinkeuringen uitgevoerd. Lijkt het u leuk om lid te worden, neem contact op met coördinator  
Nine Kullberg, tuin 106, tuincommissie@atvgalecop.nl. 
 

 Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Voor uw agenda !!! 
De volgende ALV wordt gehouden op maandag, 13 maart 2023 om 19.30 uur. U hoeft zich hiervoor 
niet meer aan te melden. De vergaderstukken worden u in februari toegestuurd. Geprinte versies 
zullen ook beschikbaar zijn in het clubhuis. 

http://www.atvgalecop.nl/
https://www.atvgalecop.nl/verkoop_tuingoederen/verkoop-tuingoederen/
mailto:zadenverkoop@atvgalecop.nl
https://www.atvgalecop.nl/tuincontrole/tuincontrole/
https://www.atvgalecop.nl/tuinonderhoudsdienst/tuinonderhoudsdienst/
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 Moestuinbeurs 

Op 17 en 18 maart wordt er een Moestuinbeurs georganiseerd in Beesd. Het programma is van 10 tot 
17 uur. De entreekosten zijn 15 euro per persoon.  
Het is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met inspiratie, informatie, producten en 
merken rondom moestuinieren. Er is een divers aanbod aan standhouders, shop producten (van 
zaden tot koken), een masterclass, persoonlijk advies van moestuin-experts en heerlijk bio-eten bij 
diverse foodtrucks.  
 

 Bestuursvergaderingen 

Zit u iets dwars of heeft u iets anders wat u wilt bespreken met één of meerdere  
bestuursleden, maak een afspraak. Iedere laatste zaterdag van de maand is het mogelijk  
om een gesprek te voeren. Er hangt een intekenlijst in de hal van het clubhuis.  
De volgende bestuursvergadering staat gepland op 6 februari 2023. Heeft u zaken die u besproken 
wilt hebben in het bestuur dan kunt u dat melden bij het secretariaat: secretariaat@atvgalecop.nl. 

https://demoestuinbeurs.nl/over/
mailto:secretariaat@atvgalecop.nl
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