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In deze 6e Nieuwsbrief van 2021 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 

tuincomplex. 

  

  Van de Voorzitter 

Geachte leden, 

 

Weer een nieuwe Nieuwsbrief, fantastisch toch? Maar af en toe staan er ook iets minder 

vrolijke berichten in die u allemaal aan zullen spreken. En vandaag is het weer zo ver. 

 

De laatste weken rommelt het op het complex en dat verontrust het bestuur. Bepaalde zaken 

nemen geen keer zegt het spreekwoord en soms moet je als bestuur besluiten nemen en u als 

lid aanspreken op bepaald gedrag. Dat daar ook consequenties aan zitten is nu eenmaal zo en 

op de ledenvergadering kunt u ons aanspreken. Alleen op die plek en nergens anders. 

 

NIEUWSBRIEF  ATV  GALECOP – juni 2021    

En wij noemen haar ..... GIJSJE .....  
Namens ATVG - Bedankt Gijsje van Middendorp (tuin 88a).  



 

Vorige week is er weer op verschillende tuinen ingebroken en is men er na zonsondergang op 

de tuinen geweest. Nu kan het zo zijn dat “men” geen lid is maar we vermoeden toch dat het 

leden zijn. Ik wil u daarom wederom op het hart drukken dat het bezoeken en op de tuin zijn 

na zonsondergang strikt verboden is. Als het wordt geconstateerd volgt wat mij betreft één 

waarschuwing. 

 

Ook is er weer op verschillende tuinen ongeoorloofd bezoek geweest.  Als we dit vaststellen 

dan volgt er geen waarschuwing. 

 

Het is niet leuk om dit soort berichten te schrijven maar het kan niet anders. Ik kom ook op de 

tuin voor mijn plezier en dit soort ge…….   wil ik ook niet. 

 

We hebben er overigens ook aan gedacht om een extra slot op de poort te maken dat we 

zouden openen om 9 uur in de morgen en om 9 uur in de avond zouden sluiten, maar daar 

zien we voorlopig van af. Echter als het zo doorgaat als de laatste weken kan het niet anders. 

 

Overigens is de wijkagent geïnformeerd. 

 

Desalniettemin wens ik u een fijne en vruchtbare zomer toe. 

 

Met hartelijke groet, 

Johan Steen 

Voorzitter@atvgalecop.nl 

 

  Vacatures 

Geachte leden, 

 

We hebben helaas nog steeds een vacature en ook een nieuwe vacature. 

 

De huidige secretaris a.i. heeft aangegeven dat ze toch liever een ondersteunende rol in het 

bestuur vervult en niet als formele secretaris. Dat respecteren we ten zeerste en we willen 

Wanda ook erg bedanken voor haar inzet als secretaris. Gelukkig blijft ze het bestuur 

ondersteunen in de rol van secretaresse. 

 

Daarom is er per direct een vacature voor secretaris die als lid van het bestuur en (dagelijks 

bestuur) dus een duidelijk rol heeft maar niet alle taken die er voorheen wel bij de secretaris 

lagen hoeft te vervullen. 

 

Ook is er nog steeds een vacature voor complexbeheerder. Deze taak vervul ik nog steeds. 

 

Voor beide vacatures kun u contact met me opnemen en of vragen wat het precies inhoudt. 

Ook nieuwe leden worden opgeroepen! 

 

Met hartelijke groet, 

Johan Steen 

voorzitter a.i. 

0643950902 

 

PS: Waarom steeds dat a.i.? Dat komt omdat de algemene ledenvergadering de kanditatuur 

van deze bestuursleden nog moet bekrachtigen. Ze functioneren wel als bestuurslid. 
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  Tuinverhuur 

De wachtlijst is inmiddels opgelopen tot 28 personen. Het bestuur heeft besloten om na 30 

personen een wachtlijststop in te voeren. Nieuwe aanvragen zullen hierna niet meer in 

behandeling worden genomen.   

 

  Aandachtspunten 

* Na het lenen van een kruiwagen of karretje wordt u verzocht om na gebruik deze zo spoedig 

mogelijk te retourneren. Er worden regelmatig karren achtergelaten op het complex in de 

veronderstelling dat iemand anders ze zal terugbrengen. De huurders van tuin 26a gebruiken 

naast hun tuin een betegelde plek om hun bakfiets te parkeren wanneer de familie zelf op de 

tuin is. Deze plek hoort bij tuin 26a en is voor eigen gebruik. Het mag om die reden dus niet 

door anderen gebruikt worden.  

 

* Als u met de auto op de rondweg rijdt, let op dat u in de bochten niet de omheiningen van 

tuinders meeneemt.  

 

* De coloradokever is gesignaleerd op de tuin.  

 

  Bestuursvergaderingen 

De volgende vergadering staat gepland voor 6 juli. Heeft u wensen/suggesties/punten voor de 

bestuursagenda, stuur een email naar het secretariaat. 

 

 

Namens het bestuur,  

de groenten en veel tuinplezier in 2021 

https://www.velt.be/coloradokevers
mailto:secretariaat@atvgalecop.nl

