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In deze 1e 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 dient vooraf 
doorgegeven te worden aan het secretariaat@atvgalecop.nl of via een briefje in de brievenbus. 
Dit jaar hebben we iets extra’s voor de tuinders in petto! 
 

 Vacatures  

Wij zijn verheugd u nu iets positiefs te kunnen berichten. Het bestuur krijgt versterking. En hoe. 
Wim Tigelaar (tuin 18 + 19) heeft zich beschikbaar gesteld als secretaris. Velen kennen Wim niet 
alleen als tuinder maar ook is Wim in het verleden secretaris geweest. Hij kent dus aardig het klappen 
van de zweep.  
Wij zijn nog wel steeds op zoek naar een PENNINGMEESTER. Wie sluit zich aan bij ons geweldige 
team? Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Johan Steen, voorzitter@atvgalecop.nl 
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 Nieuwe tuinders 

Hartelijk welkom nieuwe tuinders! 
Hieronder is een lijst van de gelukkigen die een tuin hebben kunnen bemachtigen in de periode 
december 2021/januari 2022. De nieuwkomers zijn: 
 
tuin 26A  -  dhr. C. van Beusekom 
tuin 27     -  dhr. B. van Beusekom 
tuin 47     -  dhr. B. Aslan 
tuin 55     -  mw. S. Wijnbergh 
tuin 135   -  mw. M. Torcqué 
tuin 127   -  dhr. Gert Jan Poppink      
tuin 151   -  dhr. Abdul Safi                
tuin 154  -  dhr. Zaher Safi                 
 
Wij wensen u veel plezier en succes met uw tuin.  
Heeft u vragen, schroom niet om een van de bestuursleden te benaderen.  
Hun contactgegevens staan op het mededelingenbord en op de website.  
Uw mede-tuinders zijn ook bereid om hun tips met u te delen. 
 

 Zadenverkoop 

De zadenverkoop is inmiddels van start gegaan en wordt georganiseerd door Ivanka van den Bosch 
(tuin 112). Zij houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de bestellingen. Recent hebben 
bestellers een bevestigingsemail van haar ontvangen. Indien u wel besteld hebt maar nog geen 
bevestigingsemail heeft ontvangen, dan is er iets misgegaan en wordt u verzocht een email te sturen 
naar: zadenverkoop@atvgalecop.nl.  
 

 Openingstijden hek- en verkoopdiensten 

Tot 1 maart is het hek nog in winterslaap.  
 

 Plantjesverkoop 

Vanwege de Covid19 maatregelen is de plantjesverkoop vorig jaar anders georganiseerd geweest dan 
in voorgaande jaren. Het click & collect systeem is goed bevallen. De organisatoren willen op dezelfde 
manier de verkoop in 2022 voortzetten, met een paar wijzigingen/verbeteringen. We kunnen dit jaar 
ook beter inschatten hoeveel vrijwilligers we nodig hebben en voor welke klus.  
De plantjesverkoop zal plaatsvinden gedurende de periode eind maart tot eind juni. Helpt u mee?  
Tot 15 maart kunt u zich opgeven met vermelding van voornaam, achternaam, tuinnummer, 
telefoonnummer, inclusief de dagen wanneer u beschikbaar bent.  
Stuur uw email naar: plantjesmarkt@atvgalecop.nl 
 
Bedankt alvast! 
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 Tuincontroles en onderhoudsdiensten 

In maart gaan we weer beginnen met de tuincontroles en onderhoudsdiensten. De roosters voor 2022 
zijn gepubliceerd op de website en worden binnenkort opgehangen in het mededelingenbord.  
Maak alvast een notitie in uw agenda. 
 

 Aandachtspunten 

* Heeft u nog niet uw jaarlijkse contributie betaald, regel dit dan zo spoedig mogelijk. Er kunnen 
kosten aan verbonden worden als u te laat betaald (zie Artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement). 
Voor vragen neem contact op met penningmeester@atvgalecop.nl. 
 
* Wil degene die als laatste het complex verlaat (dus als uw auto nog als enige op de parkeerplaats 
staat), het hek ook OP NACHTSLOT DOEN? Dus niet alleen dichttrekken maar ook de sleutel 
omdraaien. Misschien maakt u het hiermee moeilijker voor inbrekers om ’s avonds op de tuin te 
komen. Het bestuur is ook voornemens om de wijkagent in te lichten omtrent recente incidenten. 
 
* Tijdens de controles van de tuincommissie blijken veel tuinen op slot te staan waardoor de 
commissieleden hun werk niet kunnen uitvoeren (zie Artikel 24 van het Huishoudelijk Reglement). 
Zorg er daarom voor dat uw tuin op een controle dag niet is afgesloten. 
 
* Tuinders worden verzocht overhangende takken (vooral aan de binnenpaden) (weer) te verwijderen. 
Paden moeten vrij gehouden worden. 
 
* Denk erom dat tuinhekjes niet hoger dan 1 meter gebouwd mogen worden. 
 
* Bomen en struiken mogen niet geplaatst worden langs algemene paden of de erfgrens van uw 
buurtuin, of op een zodanige wijze of plaats dat andere huurders hiervan hinder ondervinden. De 
hoogte van op de tuin aanwezige struiken en bomen, waaronder fruitbomen bedraagt maximaal 2,50 
meter. 
 

 Bestuursvergaderingen 

De bestuursvergaderingen zullen voortaan gehouden worden op de eerste maandag van de maand. 
De volgende vergadering staat gepland voor 7 februari 2022. Heeft u verzoeken of suggesties voor de 
bestuursagenda, stuur een email naar het secretariaat. Wilt u een gesprek voeren met één (of 
meerdere) van de bestuursleden, noteer uw naam op de intekenlijst die in het clubhuis hangt.  

Namens het bestuur, 
de groenten en veel tuinplezier in 2022 
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