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In deze 2e Nieuwsbrief van 2021 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 

tuincomplex. 

  

  Van de Voorzitter 

Wat een bizarre tijd. We hebben er allemaal mee te maken, de een iets meer dan de ander en 

als er onverhoopt toch iemand in je omgeving ziek wordt dan valt alles stil en hoop je op het 

beste.  

Door het Covid-19 virus kunnen we helaas een aantal vaste activiteiten in onze vereniging niet 

uitvoeren. Dat is jammer maar ik beloof u als voorzitter ad interim, we gaan zodra we weer 

mogen een ALV (Algemene Ledenvergadering) organiseren waar we als bestuur rekenschap 

afleggen voor het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar. 

Ik vind zelf dat we pas weer iets kunnen organiseren, zoals een ALV,  als iedereen weer in staat 

is om ook deel te nemen, dus voor Jong en Oud en ook onze kwetsbare leden. Tot die tijd 

moeten we het doen met nieuwsbrieven en ontmoetingen op de tuin (wel op afstand). Dus na 

het vaccineren kunnen we met een gerust hart jullie uitnodigen. 
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Dit jaar wordt een prima tuinjaar zegt mijn gevoel. Zoals u weet zijn er geen tuinen meer vrij en 

hebben we voor het eerst in jaren weer een wachtlijst. 

Ik hoop u in het voorjaar weer te ontmoeten. En wens u en de uwen het allerbeste en blijf 

gezond. 

Met hartelijke groet, 

Johan Steen, Voorzitter a.i. 

 

  Vacatures 

Onze vaste frezer, Gerard Ooms, heeft besloten om definitief te stoppen met het frezen van 

tuinen op ons complex. Gerard heeft jarenlang met veel plezier al heel wat tuinen van ons 

omgeploegd. Daar zijn wij hem heel dankbaar voor ! 

 

De vereniging is nu op 

zoek naar iemand die de 

taak van Gerard wil 

overnemen.  

 

U ontvangt een kleine 

vergoeding hiervoor.  

 

U hoeft niet persé  

ervaring te hebben; 

Gerard is bereid u te 

begeleiden. 

 

Heeft u interesse?  

Neem contact op met het 

secretariaat of loop langs 

bij Gerard (tuin nr. 77).  

 

Verder staan er nog vacatures open voor een complexbeheerder en een lid van de 

bouwcommissie. Bent u nieuwsgierig naar het reilen en zeilen van onze vereniging en wilt u 

invloed hebben op beslissingen die worden genomen? Wij nodigen u uit om contact met ons op 

te nemen. Informatie kunt u inwinnen bij Johan Steen (tuin nr. 103; voorzitter@atvgalecop.nl), 

Sunil Badal (tuin nr. 65; bouwcommissie@atvgalecop.nl) of het secretariaat@atvgalecop.nl. 

 

  Afval opruimen/container 

Recent ontdekte een huurder dat er afval was gestort aan de voorkant van haar tuin. Ze was 

behoorlijk boos daarover en terecht. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, het is niet  

toegestaan om afval op het complex te storten, waar dan ook. We zijn collectief verantwoor-

delijk voor het netjes houden van het complex.  

 

mailto:secretariaat@atvgalecop.nl
mailto:voorzitter@atvgalecop.nl
mailto:bouwcommissie@atvgalecop.nl
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In aansluiting op het vorige, kunnen wij u mededelen dat er eind maart een container komt om 

puin en ander bouwafval in te storten. De container zal beschikbaar zijn op dinsdag- en 

zaterdagochtend achter het hek bij de goederenopslag. Er mag maar één persoon tegelijk bij 

de container komen, vanwege de Covid-19 maatregelen. 

In de Nieuwsbrief van maart wordt de definitieve datum doorgegeven alsook een lijst van wat 

er wel en wat niet in de container mag. 

Het gaat om een experiment; als het goed bevalt komt er in het najaar weer een container 

maar dan om het afval van snoeiwerkzaamheden af te voeren. 

 

  Nieuw mededelingenbord 

Sinds een paar weken hangt er een nieuw mededelingenbord bij het clubhuis, dankzij de hulp 

van de VUT-ploeg. Het bord wordt alleen gebruikt voor berichten van het bestuur. Naast het 

mededelingenbord is er ruimte bestemd voor advertenties van en voor de tuinders. Wilt u iets 

te koop aanbieden of bent u op zoek naar iets speciaals, dan kunt u het hier kenbaar maken. 

Op de achterkant hangt er een derde bord voor andere documenten. 

 

  Openingstijden hek- en verkoopdiensten 

Tijdens de winterstop (tot maart) blijft het grote hek gesloten op dinsdag- en zaterdagochtend. 

Verkoop van tuingoederen is tot die tijd niet mogelijk. De VUT-ploeg hanteert ook een 

winterstop.  

 

Vanaf dinsdag 2 maart gaat het grote hek op dinsdag- en zaterdagochtend weer open en 

worden goederen verkocht in het clubhuis. Vanwege Covid-19 gelden er stricte regels. Men is 

verplicht een mondkapje te dragen. Er mag één persoon tegeljk naar binnen. U komt door de 

voordeur naar binnen en gaat via de achterdeur naar buiten. Er mag uitsluitend met PIN 

betaald worden.  

Een schema Openingstijden hek- en verkoopdiensten 2021 is beschikbaar op onze website en 

op het mededelingenbord bij het clubhuis.  

 

Nog een ander punt wat extra aandacht nodig heeft. Let erop dat u bij zowel het betreden als 

het verlaten van het tuincomplex het hek steeds achter u sluit.  

 

  Tuinverhuur  

Momenteel staan er twaalf mensen op de wachtlijst bij onze vereniging. 

 

  Nieuwe tuinders 

Hartelijk welkom nieuwe tuinders! 

Hieronder is een lijst van de gelukkigen die een tuin hebben kunnen bemachtigen in de 

periode januari/februari 2021.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vervroegde_uittreding_en_prepensioen
https://www.atvgalecop.nl/openingstijden-hek/hek-en-verkoopdiensten/
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De nieuwkomers staan hieronder (op volgorde van inschrijving): 

 

Tuin 55A mw. Maaike Mulder 

Tuin 91 dhr. Moen Parbhoesingh 

Tuin 78 dhr. Wen Qing Dong 

Tuin 97 mw. Dagmar Verhoeven 

 

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 de mededelingenbord bij het clubhuis en op de website.  

Uw mede-tuinders zijn ook bereid om hun tips met u te delen. 

 

  Tuincontroles 

Wat houden de tuincontroles in?  

Een goed onderhouden tuin is een lust voor het oog. Omdat de Gemeente eigenaar is van de 

grond zijn wij verplicht om te bewijzen dat wij goede huurders zijn. Zowel het complex als de 

individuele tuinen moeten er netjes bij liggen. Ongeveer zeven keer per jaar worden 

tuinkeuringen uitgevoerd door de tuincommissieleden. Zij hebben op vantevoren vastgestelde 

dagen vrije toegang tot de tuinen waarop ze toezicht uitoefenen.  

Zorg dat uw tuin, als u aan de beurt bent, toegankelijk is. Wanneer een tuin niet aan één of 

meer onderhoudseisen voldoet, volgt een schriftelijke waarschuwing. Lees ook het 

Huishoudelijk Reglement. 

Als beloning voor een zeer goed onderhouden tuin, worden prijzen uitgereikt door de 

tuincommissie.  

Een schema Tuincontroles 2021 is beschikbaar op onze website en op het mededelingenbord 

bij het clubhuis.  

 

  Bestuursvergadering  

Vanwege de avondklok is het de bestuursleden niet gelukt in februari bij elkaar te komen. 

Communicatie onderling moest helaas via email plaatsvinden; wat niet optimaal is. 

Beslissingen en acties over bepaalde zaken kunnen hierdoor op een laag pitje komen te staan.  

Wij betreuren dit, maar helaas is het niet anders. 

 

Namens het bestuur, 

de groenten en veel tuinplezier 

 

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

