
             Nieuwsbrief ATV Galecop, mei 2015              
 

   

Huishoudelijk reglement. 
   

Tijdens de algemene ledenvergadering van maart jongstleden is een vernieuwd huishoudelijk reglement 
met unanieme stemmen aangenomen en daarmee van kracht geworden. Het doel van het reglement is 
niet meer maar ook niet minder om het voor iedereen mogelijk te maken om op plezierige wijze de 
hobby volkstuinieren op het complex mogelijk te maken. Er zijn zoveel mogelijk regels weggelaten die 
niet echt nodig zijn. Maar natuurlijk blijven er regels, die moeten worden nageleefd: in de eerste plaats 
om elkaar niet tot last te zijn en in de tweede plaats om binnen de richtlijnen te blijven die onze 
verhuurder, de gemeente heeft gesteld. Dus ja, de tuin moet nog altijd goed onderhouden worden en ja, 
voor bouwwerken is nog altijd een vergunning vooraf nodig. Zoals gebruikelijk  zal het bestuur via tuin- 
en bouwcommissies blijven toezien op naleving van de regels. We raden u aan om het huishoudelijk 
reglement nog eens door te lezen om misverstanden te voorkomen. 
 

En is er iets: communiceer. Dat kan per mail via de secretaris of op zaterdagochtend wanneer er altijd 
een bestuurslid aanwezig is. 
 

Open middag zaterdag 20 juni. 
   

Noteert u alvast zaterdagmiddag 20 juni: we houden dan weer onze open middag met gezamenlijk eten, 
BBQ, na afloop. Het programma vindt u bijgevoegd. Actieve inbreng, nieuwe ideeën? Graag. 
 
Opgeven voor het deelnemen aan de BBQ kan tot uiterlijk 12 juni door het verschuldigde bedrag over 
te maken naar rekeningnummer: NL55 INGB 0004 0892 29  t.n.v. ATV Galecop Nieuwegein. 
 
Vermeld als omschrijving: uw tuinnummer en vermeld alle gekozen menu's; 
Bijvoorbeeld; tuin 107 VB  of;  tuin 107 MG+MG  of;  tuin 107 MG+VB  of;  tuin 107 MG+MG+KB+KB 
 
MG = Mixed Grill barbecue = 15,00 per persoon (inclusief 3 consumpties). 
VB = Vegetarische Barbecue = 15,00 per persoon (inclusief 3 consumpties). 
HB = Halal Barbecue = 15,00 per persoon (inclusief 3 consumpties). 
KB = Kinder Barbecue = 7,50 per persoon (inclusief 3 consumpties). 
 

Maaien van de slootkant/talud. 
    

Voor de meeste tuinders, niet het meest favoriete werkje: het bijhouden van de slootkant en m.n. de 
begroeiing. Toch hoort het erbij en bent u verplicht ook dit deel van het werk te doen. Eerder was het 
mogelijk de vereniging te vragen om tegen een vergoeding uw sloot kant te maaien. We hebben 
besloten deze service aan te passen: de vereniging kan u de zorg van de slootkant gedurende het 
gehele seizoen uit handen te nemen via een “maai-abonnement”. Hiervoor wordt u slootkant zo vaak 
als nodig gedurende het seizoen gemaaid, hier staat wel een vergoeding tegenover: 
   

20,00 per jaar voor een tuin van 100 m2 
  

30,00 per jaar voor een tuin van 200 m2 
   

40,00 per jaar voor een hoektuin. 
   

Uiteraard is het niet verplicht: u kunt gewoon uw eigen talud en slootkant blijven bijhouden. 
   

Heeft u interesse in dit maai-abonnement ? Maak dan het voor uw tuin van toepassing zijnde bedrag 
over op rekeningnummer NL55 INGB 0004 0892 29 t.n.v. ATV Galecop Nieuwegein, 
vermeld als omschrijving; MAAIEN + het tuinnummer van uw tuin. 
Na ontvangst van uw betaling gaat het abonnement in. 


