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Nieuwsbrief #6, November 2019 
 

 
 

Beste tuinder, 

Noteer vast in de agenda, donderdag 19 maart 2020 
zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

gehouden worden. 

 

 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief 

- Gezocht met grote spoed: Voorzitter en Secretaris 

- Bezoek tuinvereniging Ons Belang 

- Inventarisatie bebouwing en hekjes 

- Overgang naar Google G-Suite 

- Oproep nieuwsbrief hulp 
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Met spoed vrijwilligers gezocht! 

 
De vereniging is nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter en een secretaris. 

Het is al vaak gezegd, maar zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. 
Tijdens de ledenvergadering van 21 maart 2020 zullen de huidige voorzitter en de secretaris 

zich niet meer verkiesbaar stellen en ook niet tijdelijk nog als ad-interim beschikbaar zijn. 
 
Al geruime tijd is er ook geen coördinator bouwcommissie, onze voorzitter neemt op dit 

moment deze taak waar, maar ook dit stopt per 21 maart 2020. 

Als er geen opvolging is, zullen de overige bestuursleden het aantal taken van het bestuur 

ernstig moeten gaan inperken. Dit zal met name zichtbaar gaan worden in de openstelling van 
het hek en de verkoop van grond en dergelijke. 

Mensen die zich kandidaat willen stellen kunnen zich bij het bestuur melden om door het  
bestuur tijdens de jaarvergadering voorgedragen te kunnen worden.  

Ook mensen die de taak van coördinator van de bouwcommissie op zich willen nemen worden 

verzocht om contact op te nemen met het bestuur. Deze functie van coördinator is in principe 
geen bestuursfunctie. 

Opmerking: De huidige penningmeester heeft de financiële administratie grondig aangepakt en 

verregaand geautomatiseerd. Dit betekent dat er geen diepgaande financiële kennis meer 
nodig is om de functie van penningmeester in te vullen. De huidige penningmeester is bereid om, 

indien er zich een geschikte kandidaat voor de functie van penningmeester aanmeldt, om dan 
de overstap naar voorzitter te maken. 

Kortom: Wij zoeken op korte termijn een secretaris en een voorzitter/penningmeester. Daarnaast 

zoeken wij een coördinator voor de bouwcommissie. 

Bezoek tuinvereniging Ons Belang 

Een paar weken geleden zijn een aantal bestuursleden op bezoek geweest bij tuinvereniging 

Ons Belang in het zuiden van Nieuwegein. Tijdens die bezoek zijn een aantal ideeën en  
plannen uitgewisseld waarover het bestuur de komende maanden gaat nadenken om te  

kijken welke ideeën ook voor ons interessant kunnen zijn. 
Zo gaan we kijken wat we kunnen doen aan de muizenoverlast en hoe we de sociale functie 
van onze vereniging meer leven in kunnen blazen. Het bestuur streeft naar een bruisende 

sociale vereniging, maar ook dit kan niet zonder de leden!  
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Inventarisatie bebouwing en hekjes 
De komende tijd zal er een inventarisatie plaatsvinden van ons huidige terrein. 

Zoals onze voorzitter in de vorige nieuwsbrief heeft laten weten komt het zeer regelmatig 

voor dat de paden op het terrein versperd zijn door fietsen, bromfietsen, openstaande hekjes, 

overhangende netten. Tijdens de inventarisatie zullen bestaande bebouwingen en hekjes in 

kaart worden gebracht. Zeker de staat van de hekjes zal bekeken worden en tuinders van 

wie het hekje over het pad naar voren leunt zullen hier bericht van krijgen. In verband met 

de veiligheid dienen hekjes rechtop te staan en iedere tuinder is er zelfverantwoordelijk 

voor dat zijn hek niet over het algemene pad leunt.  

Overgang naar Google G-Suite 
Inmiddels is onze e-mail van de oude provider naar Google gegaan.  

Hier merken onze leden niet direct iets van, maar voor het bestuur is het een hele  

verbetering. Buiten dat de mailfunctionaliteit van Google eenvoudiger en  

professioneler is, biedt G-Suite ook de mogelijkheid om documenten met 

betrekking tot de vereniging centraal op te slaan. Hierdoor wordt de overdracht 

van bestuursleden eenvoudiger en blijven alle documenten en verslagen centraal 

beschikbaar voor toekomstige bestuurders. 

 

Ook de administratie wordt momenteel verder geprofessionaliseerd zodat deze 

eenvoudiger en sneller uit te voeren is. 

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 
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