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In deze 11e Nieuwsbrief van 2021 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 
tuincomplex. 

 

Vacatures (herhaalde oproep) 

Per direct zijn wij op zoek naar een SECRETARIS, een PENNINGMEESTER, een COMPLEXBEHEERDER 
en een lid van de BOUWCOMMISSIE. Als er geen ondersteuning bijkomt kan dit helaas consequenties 
hebben voor de vereniging! Wilt u meedenken over het reilen en zeilen van ATV Galecop? 
Voelt u zich mede-verantwoordelijk voor wat er met uw vereniging gebeurt? 
Ergert u zich al jaren aan zaken die niet goed lopen en u heeft ideeën over hoe het beter kan? 
Bezit u kwaliteiten die overeenkomen met één van deze functies? 
Een duo-baan behoort ook tot de mogelijkheden. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Johan Steen, voorzitter@atvgalecop.nl 
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Bericht van de voorzitter 

Beste leden, 

Afgelopen maanden is de gemeente Nieuwegein in het Noordelijk deel van onze gemeente i.s.m. 
Waterschap Stichtse Rijnlanden alle vijvers aan het baggeren. Jullie hebben het vast wel gezien. Voor 
ons als volkstuinders is het ook van groot belang dat we goed water aan de tuin hebben. Wij moeten 
binnen het terrein zelf zorgen voor het jaarlijkse onderhoud, zoals riet, onkruid en waterplanten 
verwijderen. Het valt velen zwaar om dit te doen.  
De buitensloten worden jaarlijks door de gemeente opgepakt. Helaas is het dit jaar weer slecht 
gedaan. Mij is toegezegd (na meerdere telefoontjes) dat dit nog wordt aangepakt (vooral het riet aan 
het openbare fietspad). 
Een ander contactpersoon van de gemeente vertelde dat in 2022 alle buitensloten behalve de sloot 
naast de sluis gebaggerd worden, het zogenaamde 15 jaars onderhoud om de diepte van de sloten op 
peil te houden. Onze binnensloten zijn in 2016 gebaggerd en die zijn over 10 jaar weer aan de beurt. 
De sloot naast de sluis is een speciale omdat die eigendom is van Rijkswaterstaat. Ik heb tot op 
heden nog niemand kunnen vinden die daarover gaat. Ik wil de leden die aan die kant een tuin 
hebben vragen mij op de hoogte te houden als daar aannemers aan de gang zijn. Ik wil ze ook vragen 
om steigers en bouwsels binnen de tuingrens te houden om problemen te voorkomen. Boten e.d. die 
daar liggen horen daar natuurlijk helemaal niet.  
Wat betreft het gebruik van waterpompen is het verzoek die eind september overal op land te 
brengen om onderhoud aan de sloten niet te verstoren. Ik kreeg ook de klacht van de gemeente dat 
er allerlei steigers het werk belemmerden aan de buitensloot. Dus pas je steiger of water oppikplaats 
aan en maak ze dusdanig dat ze niet doorsteken over het water. 
Het bestuur ziet ook dat het onderhoud aan de binnensloten veel leden zwaar valt en daarom hier de 
oproep aan vooral de jongere leden om zich aan te melden bij de SLOOTPLOEG die 1 of 2 keer per 
jaar de binnensloten nalopen en het onderhoud oppakken voor die leden waar het qua 
slootonderhoud niet meer helemaal lukt. Je tuinonderhoudsdienst wordt dan op die wijze ingevuld! 
We zoeken ook naar een makkelijk te verplaatsen ponton of lange loopplank om dit werk lichter te 
maken. Tips zijn welkom op mijn mailadres. Mail me ook om meer informatie over de SLOOTPLOEG en 
voor tips om dit werk makkelijker te maken. 
 
Met hartelijke groet, 
Johan Steen, 
Voorzitter en complexbeheerder 
voorzitter@atvgalecop.nl 
 
NB Nog even een toevoeging over inbraken en overnachtblijvers op het complex. 
De afgelopen week is er weer op verschillende tuinen ingebroken en hebben er zelfs mensen 
overnacht in een paar huisjes. De oproep van onze kant is. Let a.u.b. goed op, spreek mensen aan die 
je niet kent. We zijn samen verantwoordelijk. Bel de politie als je het niet vertrouwt en maak foto’s. 
Veiligheid voor jezelf komt eerst, dus neem geen grote risico’s. Draai ook het buitenhek op slot - dus 
niet alleen dichttrekken. 
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AED apparaat en cursus 

Via BuurtAED.nl is er een actie gestart om een nieuw AED apparaat aan te schaffen voor de 
vereniging. Het apparaat kost 2.667 euro. Philips doneert een bedrag van 1.007 euro en door de 
tuinders is via de actie 845 euro gedoneerd. De penningmeester zal het resterende bedrag aanvullen 
van de vereniging.  
Heel hartelijk bedankt voor alle donaties!!    
 
Tien tuinders hebben zich opgegeven voor de AED cursus. De voorzitter zal informeren hoeveel de 
cursus kost. De cursus bestaat uit een kort on-line gedeelte en daarna een stukje praktijk. Het 
handigst zou zijn om de cursus in het voorjaar op het complex te houden, als het weer het toelaat 
buiten, waar we meer afstand van elkaar kunnen houden en er meer ruimte is om rondom de EHBO 
poppen te kunnen lopen. Wij houden u op de hoogte. 

Zadenverkoop 

Ivanka van den Bosch (tuin 112) zal dit jaar weer de zadenverkoop verzorgen. Ze heeft de tuinders 
gevraagd om vooraf een vragenlijst (spreadsheet) (excel) (tekst document) in te vullen. Geprinte 
versies liggen in het clubhuis. U kunt ze ook zelf uitprinten (graag deponeren in de brievenbus) of 
digitaal invullen en naar zadenverkoop@atvgalecop.nl terugmailen vóór 25 november. 
Verdere details over de bestelling komen later. 

Openingstijden hek  

Houdt u er rekening mee dat het hek dit jaar nog alleen open is op dinsdagochtend 16, 23 en 30 
november en zaterdagochtend op 27 november.  

Aandachtspunten 

* Wil degene die als laatste het complex verlaat (dus als jouw auto nog als enige op de parkeerplaats 
staat), het hek ook OP SLOT DOEN? Dus niet alleen dichttrekken maar ook de sleutel omdraaien. 
Misschien maak je het hiermee wat moeilijker voor inbrekers om ’s avonds op de tuin te komen.  
* Tijdens het betreden van het clubhuis moeten wij weer Covid-19 maatregelen in acht nemen. Dus 
een mondkapje dragen, blijf thuis als u ziek bent, afstand houden en geen koffie meer drinken 
binnen. Als het tuinseizoen weer open is in maart zullen de omstandigheden hopelijk verbeterd zijn. 
* De drie afvalbakken op het complex worden tot maart dichtgemaakt zodat u het afval wat u heeft 
naar huis moet nemen. U kunt eventueel uw afval in de bak op het parkeerterrein gooien. Deze wordt 
wekelijks geleegd. 

Bestuursvergaderingen 

De volgende vergadering staat gepland voor 11 januari 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 dat in het clubhuis hangt.  

Namens het bestuur, 
de groenten en veel tuinplezier in 2021 
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