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In deze 3e Nieuwsbrief van 2022 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 
tuincomplex. 
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 Algemene Leden Vergadering  

Inmiddels heeft u via de mail of via uw brievenbus de ALV vergaderstukken voor 14 maart a.s. 
ontvangen. Er staat een belangrijk onderwerp op de agenda waarbij wij jullie nodig hebben en 
dat alle tuinders aangaat: het vervangen van het toegangshek. Komt allen en beslis mee !! 
 

 Vacatures  

Wij zijn nog steeds op zoek naar een PENNINGMEESTER. De situatie wordt erg nijpend. Vanaf 14 
maart a.s. zitten we zonder penningmeester. We doen een dringend beroep op u. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Johan Steen, voorzitter@atvgalecop.nl,   
tel. 06 43950902. 
 
In tegenstelling tot het bericht van vorig maand, is Mehmet Yilmaz (tuin 119) bereid om te blijven 
frezen voor de vereniging. U kunt hem bereiken op:  06 85098861. Zijn nummer hangt ook op 
het mededelingenbord. 
 

 Openingstijden hek en verkoop goederen  

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. Een prijslijst van goederen 
staat op de website en hangt op het mededelingbord:  
https://www.atvgalecop.nl/verkoop_tuingoederen/verkoop-tuingoederen/ 
 

 Plantjesverkoop 

De eerste dag van uitgifte voor de plantjes is op zaterdagochtend 9 april a.s. van 9-12 uur.  
Heeft u het bedrag van uw bestelling nog niet overgemaakt doe dat dan zo spoedig mogelijk. 
Het rekeningnummer is: NL55 INGB 0004 0892 29 t.n.v. ATV Galecop onder vermelding van: 
PLANTJES2022 en uw TUINNUMMER. U wordt verzocht de hele bestelling in één keer te betalen. 
Voor vragen kunt u terecht bij plantjesmarkt@atvgalecop.nl. 
 

 Tuinonderhoudsdiensten 

Op 5 maart zijn we weer van start gegaan met de tuinonderhoudsdiensten. Wij hadden voor deze 
eerste dag een grote klus ingepland, maar helaas waren er maar drie tuinders aanwezig. Wel 
hebben zij voor zes man gewerkt. Dank daarvoor dames! 
Een aantal tuinders heeft via email doorgegeven dat ze verhinderd zijn. Keurig en bedankt! 
 
Voor de nieuwkomers onder ons, hieronder staan de regels op een rij (zie ook de website 
https://www.atvgalecop.nl/tuinonderhoudsdienst/): 

Eénmaal per jaar wordt van de tuinders verwacht dat zij een ochtend meehelpen met het 
algemeen onderhoud op het complex. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld het verwijderen van 
onkruid of herfstbladeren bij het clubhuis; het schoonmaken van het clubhuis; rommel opruimen 
van leegstaande tuinen; riet verwijderen bij slootkanten. Verder zijn er genoeg andere diverse 
klussen die gedaan kunnen worden.  

Een paar weken vantevoren ontvangt u een herinneringsemail. Bent u verhinderd geef dit door 
aan het secretariaat. De laatste onderhoudsdag in oktober dient als inhaaldag. Tuindiensten 
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kunnen niet in het volgende jaar worden ingehaald. Heeft u aan het eind van het jaar geen dienst 
gedraaid, dan wordt € 35,00 in rekening gebracht (lees het Huishoudelijk Reglement, artikel 23). 
Voor tuinders boven de 70 jaar, bestuursleden en VUT-ploeg medewerkers is de 
tuinonderhoudsdienst niet verplicht. 
De ochtend begint om 9 uur en eindigt om 12 uur. Wij verzamelen in het clubhuis met een kop 
koffie; kom bij voorkeur een kwartier eerder. Teken de presentielijst af (bij het komen en het 
gaan). Het dienstdoende bestuurslid verdeelt de taken.  
Er wordt gewerkt in kleine groepen. Dit is een goed moment om uw mede-tuinders te leren 
kennen en collectief de schouders eronder te zetten in belang van Uw vereniging.  

Tip: Neem zelf een paar handschoenen mee !! 

 Fotowedstrijd 

Deel uw mooiste foto met ons !! Als tuinliefhebber zijn er vast wel momenten dat u ze graag 
vastlegt met een camera of telefoon. Het kan een foto zijn van uw moestuinplanten of bloemen, 
maar ook van dieren en insecten die zich op uw tuin bevinden. Mail ons de mooiste foto en 
misschien wordt uw foto geplaatst in de Nieuwsbrief en/of op social media.  

Hoe kun je meedoen? 

1. Upload elke maand uw mooiste foto naar secretariaat@atvgalecop.nl onder vermelding 
van ‘fotowedstrijd’. 

2. Geef in uw e-mail aan wat u heeft gefotografeerd en een korte omschrijving van het 
onderwerp. Geef ook aan wanneer de foto is gemaakt. Vermeld ook uw voor- en 
achternaam en tuinnummer. Geef dit ook in de bestandsnaam van de foto aan. 
Bijvoorbeeld “Helga de Groen-tuin 165–tuinbonen.jpg”.  

3. Lees voordat u meedoet alle voorwaarden van de fotowedstrijd na.  

Voorwaarden fotowedstrijd 

• Elke deelnemer mag maximaal 3 digitale kleurenfoto’s inzenden per maand. Minimaal 
formaat 2 MB, maximaal formaat 8 MB, als jpeg-bestand. Als je bestand(en) te groot zijn 
om per e-mail te versturen, kun je ze ook verzenden als link, bijvoorbeeld via een service 
als we-transfer. 

• De foto’s moeten wel gemaakt zijn op uw eigen tuin op ons complex. 
• Deelnemers zijn geen professionele fotografen.  
• Door deelname aan de fotowedstrijd verleen je als tuinder van ATV Galecop het volledige 

en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor gebruik in de 
communicatiemiddelen van ATV Galecop.  
De beelden kunnen geplaatst worden op onze website, Facebook pagina, persberichten, 
jaarverslagen en in onze Nieuwsbrieven. De auteursrechten met betrekking tot de 
ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur. De naam van 
de oorspronkelijke auteur wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons 
bekend. 

• De deelnemer vrijwaart ATV Galecop voor claims van derden die pretenderen 
auteursrechthebbende te zijn.  

https://www.atvgalecop.nl/wp-content/uploads/2019/03/Huishoudelijk-Reglement-Versie-21-maart-2019.pdf
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 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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