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Nieuwsbrief #2, mei 2018 
 

 
 

Beste tuinder, 

Zet alvast in uw agenda: Lentefeest/open dag is dit 

jaar op zaterdag 30 juni van 12.00 uur tot 16.00 

uur en aansluitend is er weer onze jaarlijkse 

Barbecue. Meer informatie volgt binnenkort 

 

 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief 

- Even Voorstellen Nine Kullberg 

- Bericht van de plantjesmarkt 

- Van de Penningmeester 

- Oproep Vacature Complex beheerder 

- Oproep nieuwsbrief hulp 

 

 

 

 

 

Belangrijke 

mededeling 

Er zijn berichten 
binnengekomen over 

tuinders die volle 
kruiwagens bij hun tuin 
laten staan. Hierdoor zijn 

er op bepaalde momenten 
geen kruiwagens voor 

mede tuinders 
beschikbaar. Gaarne 
kruiwagens terug naar de 

stalling brengen als u het 
tuincomplex verlaat. Zodat 

ook anderen deze 
kruiwagens kunnen 
gebruiken. 
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Even voorstellen Nine Kullberg 

Nine Kullberg (tuin 106 aan het middenpad)  zit nu een jaar in 

het bestuur voor de Tuincontrolecommissie. Ik ben 60 jaar en 

heb drie kinderen, twee jongens en een dochter. Mijn man is 

een aantal jaren geleden overleden; voor de tuin maakt het 

niet uit, die deed ik altijd al zelf. Hij was meer van de muziek. Ik 

ben hier 20 jaar geleden begonnen met tuinieren, de jongens 

waren toen 3 en 4 jaar, op de punt, waar nu de Vlindertuin is. De 

eigen achtertuin was “af” en op de moestuin konden de 

kinderen en ik ons uitleven. Ik legde tegels en zij keerden ze weer 

om op zoek naar wurmen en pissebedden. 

Al doende hebben we veel geleerd; dat 20 courgetteplanten 

een beetje veel is, zelfs om uit te delen. Geleerd van buren op 

de tuin en tot mijn schande ook wel eens van een “boetebrief” 

die toen onder de schuurdeur werd geschoven. Ik ken dus zelf 

de verontwaardiging over het grote onrecht: dat ze niet zien 

hoe hard je gewerkt hebt.  

In het dagelijks leven geef ik teken- en schilderlessen aan 

volwassenen. De tuin is wat mij betreft niet alleen om van te 

eten maar ook een inspiratiebron.  

Behalve bij ATV Galecop ben ik ook betrokken bij de Kruidentuin 

aan de Nedereindseweg als vrijwilliger. 
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Bericht van de plantjesmarkt 
Naar aanleiding van wat gebeurtenissen, op- en aanmerkingen en ongenoegen over de 

plantjesmarkt graag het volgende. 

De voorraad en het assortiment planten in de kas van de plantjesmarkt wordt op 

 verschillende manieren bepaald. Deels uit inzicht over wat er al zo op een moestuin 

 wordt verbouwd, deels uit de gegevens van verkochte planten van vorig jaar. Dit wordt 

aangevuld met de wensen, bestellingen enz. van individuele tuinders. De wijze waarop dat 

laatste kenbaar gemaakt wordt is divers. Soms een mailtje, soms mondeling. In het gunstigste 

geval weten we wie vraagt en voor welke tuin het is, maar vaak gaat dat ook zo in het 

voorbijgaan als ik bezig ben in de kas. Heb je dit of dat of kan je het bestellen. Veel tuinders ken 

je van gezicht, maar daar houdt het dan mee op. Er is niet altijd gelegenheid om alle gegevens 

te noteren. 

Met deze gegevens wordt een maal per week, soms op donderdag, soms op vrijdag, en soms 

twee keer, de nodige voorraad aangevuld. Bij de leverancier moet dan alles maar op voorraad 

zijn en in de hoeveelheden die wij wensen. Vaak hebben wij veel minder nodig dan 

aangeboden wordt en vaak is het er gewoon niet. Dat weten wij niet vooraf en we hebben er 

ook geen invloed op. Dus als ik toezeg e.a. mee te nemen bij Jongerius en het is er niet of ik 

moet er veel te veel van inkopen, dan is dat overmacht. Omdat vaak de naam en of 

tuinnummer van tuinder die iets wil onbekend is, kan ik ook geen bericht sturen. Los van het feit 

dat ik daar weinig tijd voor heb tussen inkoop en de zaterdagverkoop. Af en toe blijkt hier geen 

of weinig begrip voor te zijn en krijgen de vrijwilligers wat minder leuk commentaar te horen. 

Een ander probleem is dat kennelijk niet algemeen bekend is dat de plantjesmarkt alleen op 

zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur open is in de periode van medio maart tot eind juni. 

Vaak wordt gevraagd of door de week niet verkocht kan worden, zeker als ik bezig ben in de 

kas. Af en toe wil ik dat wel doen als het uitkomt, maar dit moet geen regel worden.  

Discussies over prijzen zijn ook zinloos. Als u meent elders planten, grond enz. te kunnen kopen 

tegen gunstiger condities, dat moet u dat doen. 
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De plantjesmarkt en daarmee ook de kas en de uitrusting daarin is gestart om de tuinders op 

een gemakkelijke manier van jonge plantjes te voorzien. Daar heeft de vereniging voor 

geïnvesteerd. 

Wat wel eens vergeten wordt dat voor de exploitatie hiervan (onderhoud, inkoop en verkoop, 

administratie, verzorgen van de planten en wat verder nodig zoals de koffie en thee zetten op 

zaterdagochtend) gedaan wordt door een team van vrijwilligers. Een team van mensen die het 

zo goed mogelijk probeert te doen en die er vaak veel tijd aan besteden.  Het is geen 

aangenomen werk waar je voor betaald wordt en waar een prestatieniveau aan verbonden is. 

Ik hoop dat u na dit verhaal wat meer waardering en begrip heeft voor de vrijwilligers op het 

tuinencomplex. Of dit nu de vrijwilligers van de plantjesmarkt, de VUT ploeg of andere vrijwilligers 

zijn, is om het even. 

Frank Kousbroek 

Bestuurslid en verantwoordelijk voor de plantjesmarkt 

 

Van de penningmeester 

Beste tuinders, 

Zoals u wellicht weet zal ik eind van dit verenigingsjaar het bestuur verlaten en hebben wij 

dringend een vervanger nodig, daar deze ingewerkt moet worden is het verstandig dat hij of zij 

al een paar maanden mee kan draaien alvorens volgend jaar zelfstandig door te gaan. Als ik 

stop heb ik 8 jaar met heel veel plezier in het bestuur gezeten in verschillende samenstelling, 

veelal zat het mee, soms zat het tegen, maar het was een mooie periode. 

Er moet mij nog wel iets van het hart; 

Een aantal tuinders hebben een verkeerd beeld van wat een tuinvereniging eigenlijk is, zij  

denken dat ze een tuin huren bij een bedrijf en dat ze alles kunnen eisen en verwachten en 

tevens een compleet personeelsbestand tot hun  beschikking hebben.  Dat ze de vrijwilligers 

alles voor hun voeten kunnen gooien, ze uit kunnen maken voor van alles en nog wat. 

Helaas zo werkt het niet, bij een bedrijf heb je personeel, die worden betaald en er moet ook 

nog winst gemaakt worden. Bij een bedrijf kun je klagen en mopperen zoveel je wilt,  je betaalt 

daar tenslotte voor een dienst of product. 

Van een vereniging word je lid, daar zet je je voor in en daar maak je samen iets moois van.  

Met de inkomsten  uit contributie , tuinhuur en allerlei activiteiten kunnen de vaste kosten 

worden betaald en de nodige investeringen worden gedaan voor het behoud van het 

complex en een gezonde voortgang van de vereniging. 

Als lid mag je gebruik maken van de faciliteiten op het complex en je stukje gehuurde grond 

bewerken, alles daaromheen moet gebeuren door vrijwilligers die dit met hart en ziel in hun 

soms spaarzame vrijetijd  doen, niet alleen voor zichzelf maar voor de vereniging en dus ook 

voor u.  Denk in het vervolg eens goed na voordat u weer te keer gaat tegen bestuurders of 

vrijwilligers en realiseer u dat u hier kunt tuinieren door de inzet van deze vrijwilligers.  Al deze 
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mensen doen dit samen, naar beste kunnen vrijwillig en onbetaald.  Wees zuinig op onze 

vrijwilligers, wij hebben het al eerder onder uw aandacht gebracht zonder hen géén 

vereniging,  géén tuinverhuur meer. 

Ik hoop dat bovenstaande voor degene die dit aangaan een bijdrage levert tot nadenken, 

meer begrip voor en een  betere omgang met onze gewaardeerde  vrijwilligers. 

Tenslotte vraag ik u, draagt u de tuinvereniging een  warm hart toe, geef u dan op als 

bestuurslid of vrijwilliger en maak er samen iets moois van. 

Met vriendelijke groet,  

Hennie Boer / penningmeester ATV Galecop 

 Oproep vacature Complexbeheerder 

Het zal menig tuinder niet ontgaan zijn en hij heeft het ook tijdens de ledenvergadering 

gezegd, Ton Smit gaat het wat rustiger aan doen. Hiermee wordt direct duidelijk hoeveel Ton 

voor de vereniging deed. Met verschillende mensen proberen we het gat dat Ton achterlaat 

op te vullen en dat is ook bijna geheel gelukt. We zijn alleen nog dringend op zoek naar een 

complex beheerder. Tot de taken van de complexbeheerder hoort het namens de vereniging  

contact onderhouden met externe partijen (gemeente, dienstverleners) Mocht u zich 

geroepen voelen om de vereniging te helpen of wilt u meer weten over de taken van de 

complex beheerder, laat dit dan weten aan onze voorzitter (voorzitter@atvgalecop.nl) 

Oproep nieuwsbrief hulp 

Om deze nieuwsbrief een succes te maken is input van leden nodig, dus heeft u bijvoorbeeld: 

- Een tip voor andere tuinders,  

- Mooie foto’s van uw tuin of het complex, 

- Ideeën voor onderwerpen in de nieuwsbrief, 

- Wilt u meeschrijven aan de nieuwsbrief 

Laat het weten zodat wij van deze nieuwsbrief een succes kunnen maken. Ook willen we graag 

foto’s van tuinders die we op de website kunnen gebruiken, het is belangrijk dat dit 

zelfgemaakte foto’s zijn of foto’s waar u de rechten voor hebt. 

Voor contact over de nieuwsbrief: secretariaat@atvgalecop.nl 

 


