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In deze 5e Nieuwsbrief van 2021 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 

tuincomplex. 

  

  Inloopspreekuur voorzitter  

Met ingang van deze maand houdt de voorzitter een inloopspreekuur. Heeft u een onderwerp 

dat u graag met de voorzitter wilt bespreken, bent u welkom in het clubhuis van 12-13 uur.  

De eerstkomende data zijn zaterdag 29 mei en 26 juni. 

 

  Vacatures 

De vereniging is nog steeds op zoek naar een complexbeheerder en een extra lid voor de 

bouwcommissie. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Informatie kunt u inwinnen bij het 

secretariaat. 

 

  Bouwaanvragen 

Ter herinnering: voordat u gaat bouwen, moet er een bouwvergunning aangevraagd worden. 

Neem dan contact op met onze bouwcoordinator Sunil Badal, tuin 65, 

bouwcommissie@atvgalecop.nl, tel. 06-24923310.  
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Wanneer u een bestaande tunnel, kas of huisje afbreekt en opnieuw gaat bouwen, dan zijn de 

voorschriften uit 2019 van toepassing. 

 

  Tuincommissie 

U wordt verzocht om het onkruid te verwijderen langs de voorkant van uw tuin; dat is het 

strookje langs het openbare pad. 

 

  Tuinverhuur 

Momenteel staan er 20 mensen op de wachtlijst bij onze vereniging. 

 

  Aandachtspunten 

* De kraan boven de gootsteen in het clubhuis heeft opnieuw langdurig open gestaan.  

 

* Laat kleine kinderen niet onbeheerd in het clubhuis. 

 

* Wees zuinig met toiletpapier en voorkom verstoppingen. 

 

* Het is verboden om ongevraagd zonder toestemming of machtiging de tuin van een ander 

tuinder te betreden of op enigerlei wijze iets in een andere tuin te doen of te verrichten. Het 

verbod tot het betreden van een andermans tuin geldt niet voor de bestuursleden of leden van 

de tuincontrolecommissie in de uitoefening van hun functie. 

 

* Het is niet toegestaan om op het complex te verblijven wanneer het ‘s avonds donker is 

geworden. 

 

  Bestuursvergaderingen 

Na bijna een half jaar heeft het bestuur in mei weer kunnen vergaderen. De volgende 

vergadering staat gepland voor 1 juni. 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.atvgalecop.nl/algemeen-2/reglementen/
mailto:secretariaat@atvgalecop.nl

