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In deze 2e Nieuwsbrief van 2023 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons tuincomplex. 

 

NIEUWSBRIEF  ATV  GALECOP – februari 2023 

Begint u ook al de kriebels te krijgen?  
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 Huur en contributie 2023 

De facturen voor 2023 zijn inmiddels verstuurd naar alle tuinders. Mocht u geen factuur hebben 
ontvangen of heeft u vragen hierover neem contact op met de penningmeester@atvgalecop.nl. 
Ter herinnering: Controleer of u contactgegevens op de factuur nog juist zijn. Wijzigingen kunnen op 
dit moment doorgegeven worden aan het secretariaat@atvgalecop.nl. 
 

 Nieuw bestuurslid 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u meegedeeld dat Hennie Boer zich heeft aangemeld als 
penningmeester. Inmiddels heeft Sigrid Wijnbergh, tuin 55, zich ook aangemeld voor een plek in het 
bestuur. Geweldig nieuws. Sigrid zal een aantal specifieke taken op zich nemen. Tijdens de ALV zullen 
wij u een voorstel doen om zowel Hennie Boer als Sigrid Wijnbergh te benoemen als bestuurslid. 
Fikret Göçen heeft zijn taak neergelegd als penningmeester, maar blijft gelukkig wel lid van het 
bestuur.  
 

 Algemene Ledenvergadering (ALV) 

De volgende ALV wordt gehouden op maandag 13 maart 2023 om 19.30 uur in Gezondheidshuis de 
Componist, Diepenbrocklaan 1. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Naast de jaarlijks 
terugkerende onderwerpen zoals jaarverantwoording en begroting zal er een korte lezing worden 
gegeven door onze voorzitter over de voedselvoorziening in de middeleeuwen. 
De vergaderstukken worden u binnenkort per email toegestuurd. Geprinte versies komen beschikbaar 
in het clubhuis. 
 

 Plantjesverkoop 

Dit jaar zal de plantjesverkoop iets anders georganiseerd worden dan de voorgaande twee jaar. De 
planten kunnen direct bij de kas aangeschaft worden. Voor grotere bestellingen kunt u een 
bestelformulier invullen tijdens de verkoopuren. Als u geen zin/tijd heeft om op uw bestelling te 
wachten, dan kunt u het formulier achterlaten bij de kas en een half uur later komen ophalen. 
Vrijwilligers staan klaar om uw bestelling in orde te maken. U mag helaas zelf niet in de kas komen. 
De ruimte is te beperkt en de planten moeten zorgvuldig uit de kratten gehaald worden. Ze zijn teer 
en breken snel af. Voor degene die op hun bestelling willen wachten staat er koffie en koek voor u 
klaar buiten op de picnic tafels. De verkoop vindt plaats op alle dinsdag- en zaterdagochtenden van  
9-12 uur gedurende de maanden april en mei. De eerste verkoopdag is op zaterdag 1 april a.s. 
 

 Tuinonderhoudsdiensten en tuincontroles 

De eerstkomende tuinonderhoudsdienst is op zaterdag 11 maart van 9-12 uur. De tuinders van de 
tuinen 1 t/m 20 worden dan verwacht aanwezig te zijn. Wilt u een overzicht hebben van de data van 
de tuinonderhoudsdiensten kijk op het mededelingenbord bij het clubhuis of zie 
(https://www.atvgalecop.nl/tuinonderhoudsdienst/tuinonderhoudsdienst/).  
Op 11 maart is ook de eerste zaterdag dat de tuincontrolecommissie haar ronde doet. Voor de overige 
data van de tuincontrole kijk op het mededelingenbord bij het clubhuis of zie 
(https://www.atvgalecop.nl/tuincontrole/tuincontrole/). 
 

 Openingstijden hek- en verkoopdiensten 

Vanaf zaterdag 4 maart zal iedere dinsdag- en zaterdagochtend van 9 tot 12 uur het grote hek open 
zijn. U kunt het terrein op met uw auto. U kunt ook terecht voor het kopen van goederen. Er mag 
uitsluitend betaald worden met een betaalpas, dus niet met contant geld. De prijslijst hangt op het 
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mededelingenbord en op de website:  
https://www.atvgalecop.nl/verkoop_tuingoederen/verkoop-tuingoederen/. 

 Vacature tuincommissielid 

Herhaalde oproep: 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 de 
coördinator Nine Kullberg, tuin 106, tuincommissie@atvgalecop.nl. 
 

 Moestuinbeurs 

Ter herinnering: 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.  
 

 Digitale prikbord voor tuinders 

Op het mededelingenbord voor het clubhuis is het mogelijk om advertenties op te hangen bestemd 
voor mede-tuinders zoals: “Ik heb aardbeiplanten te koop” OF “Ik ben op zoek naar een slootpomp” 
OF “Wie heeft toevallig mijn fietssleutel gevonden” etc. etc.  
Tijdens de winterstop en vakantieperiodes is er minder toeloop op de tuin, waardoor uw advertentie 
niet gezien wordt. Om meer tuinders te bereiken komt er voortaan in de Nieuwsbrief een aparte 
rubriek voor uw advertenties. U kunt uw advertentie sturen naar het secretariaat@atvgalecop.nl met 
vermelding van uw naam, tuinnummer en evt. telefoonnummer. De papierenversies op het 
mededelingenbord blijven gehandhaafd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bestuursvergaderingen 

Zit u iets dwars of heeft u iets anders wat u wilt bespreken met één of meerdere  
bestuursleden, laat het ons weten door een email te sturen naar het secretariaat@atvgalecop.nl. Dan 
wordt er een afspraak met u gemaakt. De volgende bestuursvergadering staat gepland op 6 maart 
2023. Heeft u zaken die u besproken wilt hebben in het bestuur dan kunt u dat melden bij het 
secretariaat: secretariaat@atvgalecop.nl. 
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