
1 
 

 

 

 

    Onderwerpen 

 

 ALV  

 Vacatures  

 Tuinverhuur 

 Openingstijden hek- en  
 verkoopdiensten  

 Plantjesverkoop 

 Tuincontroles en 
onderhoudsdiensten 

 Aandachtspunten 

 Bestuursvergaderingen 

 

In deze 2e Nieuwsbrief van 2022 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 
tuincomplex. 

 

 ALV  

Voor uw agenda !!! 
De volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) zal worden gehouden op maandagavond,  
14 maart 2022 om 19.30 uur in De Bazuin, Nedereindseweg 4, Nieuwegein. Inschrijving vooraf 
is niet meer noodzakelijk; wel moet u bij binnenkomst de presentielijst aftekenen.  
De uitnodiging en de vergaderstukken ontvangt u binnenkort via email. Er komt ook een aantal 
exemplaren in het clubhuis te liggen.  
Dit jaar hebben we iets extra’s voor de tuinders in petto! Er wordt een lezing gegeven door 
Wiegert Steen. Wiegert Steen is ecoloog en natuurfotograaf 
(https://wiegertsteen.nl/overwiegert/) en werkt sinds 2014 bij Viridis (www.bureau-viridis.nl) te 
Culemborg .Hij doet voor verschillende opdrachtgevers onderzoek. Hij doet o.a. onderzoek naar 
vleermuizen in Nieuwegein. Hij gaat ons iets meer vertellen over het bestrijden van ongedierte 
met roofvogels en hij gaat ons meer vertellen over vleermuizen. 
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 Vacatures  

Wij zijn nog steeds op zoek naar een PENNINGMEESTER. Wie sluit zich aan bij ons geweldige 
team? Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Johan Steen, voorzitter@atvgalecop.nl 
En helaas zijn we opnieuw op zoek naar een FREZER voor de vereniging. Heeft u zelf een 
freesmachine en wilt u wat extra geld verdienen? Meld u zich aan bij het 
secretariaat@atvgalecop.nl. 
 

 Tuinverhuur 

De wachtlijststop is opgeheven. Geïnteresseerden mogen zich weer aanmelden voor het huren 
van een tuin. Nadere info: tuinverhuur@atvgalecop.nl. 

 
 Openingstijden hek- en verkoopdiensten 

Van 1 maart tot 1 december kunt u iedere dinsdag- en zaterdagochtend van 9 tot 12 uur terecht 
voor het kopen van goederen en mag u het terrein op met uw auto. Er mag uitsluitend betaald 
worden met een betaalpas, dus niet met contant geld. Dit om verschillende redenen. Er worden 
bankkosten in rekening gebracht bij het storten van kasgeld. Het kost de penningmeester extra 
tijd om dit geld naar de bank te brengen en het administratief te verwerken in de boekhouding. 
Het is diefstalgevoelig om geld in het clubhuis te hebben. Wij hopen op uw begrip en 
medewerking hierin. 
 

 Plantjesverkoop 

U hebt een email ontvangen voor het bestellen van plantjes. Nadere informatie over o.a. het 
bestellen staat op de website. Zie: https://www.atvgalecop.nl/verkoop_tuingoederen/verkoop-
tuingoederen/. Stuur uw bestelformulier uiterlijk 1 maart a.s. naar: plantjesmarkt@atvgalecop.nl 
Papieren versies van het bestelformulier liggen in het clubhuis. De levering van de plantjes zal 
plaatsvinden gedurende de periode eind maart tot eind juni.  
 

 Tuincontroles en tuinonderhoudsdiensten 

Op 5 en 12 maart gaan we weer beginnen met de tuinonderhoudsdiensten 
(https://www.atvgalecop.nl/tuinonderhoudsdienst/) en de tuincontroles 
(https://www.atvgalecop.nl/tuincontrole/). De roosters voor 2022 zijn gepubliceerd op de 
website en op het mededelingenbord. Op 5 maart zijn de tuinen 21 t/m 40 aan de beurt voor 
hun tuinonderhoudsdienst. U ontvangt een email met verdere details hierover. Maak alvast een 
notitie in uw agenda. Zorg dat uw tuin op 12 maart toegankelijk is voor de leden van de 
tuincontrolecommissie. 
 
 

mailto:voorzitter@atvgalecop.nl
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mailto:plantjesmarkt@atvgalecop.nl
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https://www.atvgalecop.nl/tuincontrole/
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 Aandachtspunten 

* Vorige week werden twee stoelen 
aangetroffen voor de kas. Voor storm 
Eunice werden ze veilig in de kas 
opgeborgen. U wordt dringend 
verzocht om geen spullen voor de 
kas neer te zetten in deze tijd van het 
jaar. Laat ze nog even in uw eigen 
tuin staan of hang een advertentie op 
het prikbord.  

In het voorjaar worden de picknick 
tafels weer buiten gezet. Dan kunnen 
er planten, stekken en bruikbare 
spullen neergezet worden voor de 
meeneem.  

Voor degene die vorige week 
stormschade hebben opgelopen, veel 
sterkte met de reparatie-
werkzaamheden. 

 

 

 

 Bestuursvergaderingen 

De volgende vergadering staat gepland op 4 april 2022. Hebt u zaken die u besproken wilt 
hebben in het bestuur dan kunt u dat melden bij het secretariaat: secretariaat@atvgalecop.nl 

Namens het bestuur,  
de groenten en veel tuinplezier in 2022 
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