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In deze 10e Nieuwsbrief van 2021 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 
tuincomplex. 

 

Bericht van de voorzitter 

Geachte leden, 

In de afgelopen ledenvergadering is het duidelijk gemaakt en geworden dat het bestuur ernstig op 
zoek is naar nieuwe bestuursleden. Het is zo urgent dat we er aan denken om volgend jaar het hek op 
zaterdagochtend om de week te openen, om de last van hekdienst niet op de weinige overgebleven 
bestuursleden te laten rusten. 

We zoeken dus een secretaris en een penningmeester. Mail me als je interesse hebt, dan zal ik je 
bellen om een en ander toe te lichten. 

We hebben ook de scheidende bestuursleden Niek en Erwin bedankt. Niek heb ik afgelopen week 
gesproken en hij geeft jullie allemaal een groet. 
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Vanuit verschillende hoeken komt de vraag: wat is de toekomst van onze vereniging? Over die vraag 
willen we de komende jaren na gaan denken, vooral ook door de vele veranderingen die op ons 
afkomen zoals stijgende kosten, een tekort aan vrijwilligers, de vergijzing van ons ledenbestand en de 
WBTR. 

In de afgelopen ledenvergadering viel het mij ook op dat het voor sommige leden moeilijk is om met 
respect en beleefdheid over anderen te spreken. Ik vind dat vervelend en wil hier dan ook een oproep 
doen om vooral vriendelijk tegen elkaar te blijven doen. Dus als een tuinder moeite heeft om zijn 
onkruid in toom te houden, te vragen joh, kan ik je helpen of lukt er iets niet en om anderen met 
respect te blijven benaderen.  

Een van de bestuursbesluiten van de afgelopen tijd is dat we, binnen ons complex, tuinen verhuren 
van 100 of 200 m2. Er zijn in het verleden grotere tuinen uitgegeven, en de afspraken met die leden 
blijven we nakomen, maar zodra een lid vertrekt met zo’n grote tuin dan gaan we de situatie 
rechttrekken. Hetzelfde geldt voor de toestanden rond de verschillende bouwwerken en te bouwen 
werken. Als je iets nieuws wil maken of bouwen laat het de bouwcommissie weten. Zij toetsen je 
verzoek aan het reglement. Alle bouwwerken die afwijken kunnen in principe blijven staan maar zodra 
ze moeten worden vervangen of een lid vertrekt van de tuin dan dienen de bouwwerken te worden 
teruggebracht naar een toestand met de voorgeschreven maatvoering en bouwmaterialen. 

Tot ziens op de tuin! 
Johan Steen 
Voorzitter 

Vacatures 

De vereniging is dringend op zoek naar een secretaris, penningmeester, complexbeheerder en een 
ondersteunend lid voor de bouwcommissie. Zonder uw hulp kan de vereniging niet goed functioneren. 
Informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter. 
 
AED apparaat en cursus 

Er is 60% van het benodigde geld tot nu toe gedoneerd voor een AED apparaat. Heel hartelijk bedankt 
daarvoor lieve mensen. Maar we zijn er nog niet, dus pak de telefoon, de laptop of uw ipad, het maakt 
niet uit, en klik hier. Denk eraan dat u iemands leven hiermee kunt redden ….. misschien wel dat van 
uw buurman of buurvrouw .… of voor uzelf. Alle bedragen zijn welkom! U kunt u zich nog inschrijven 
voor de AED cursus bij het secretariaat. 
 
Aangepaste openingstijden hek 

Helaas vanwege het tekort aan bestuursleden zijn we genoodzaakt om volgend jaar de openingstijden 
van het hek en goederenverkoop op zaterdag te beperken tot om de week in plaats van iedere week. 
Na de winter-stop (december – maart) komt er een nieuw rooster beschikbaar. 
 
Picnic tafels 

Zoals u waarschijnlijk al gemerkt zult hebben, zijn de picnic tafels die voor de kas stonden 
binnengezet voor de winter. De ruimte voor de kas is niet meer bedoeld als weggeef plek. Er is 
voorlopig geen behoefte meer aan plastic containers, wel bedankt daarvoor!  
Wilt u toch graag spullen weggeven of verkopen zet dan een bericht op het mededelingenbord.  
 

mailto:voorzitter@atvgalecop.nl
https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-tuiniersdijk-3439-nieuwegein/donateurs
mailto:secretariaat@atvgalecop.nl
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Nietjes 

Sindskort staan er op het complex op 
strategische punten nieuwe aanrijd-
beveiligingspalen, oftewel wat wij noemen 
‘nietjes’ vanwege hun vorm.  
 
Ze zijn niet te missen, zijn fel geel van kleur en 
staan een meter bovengronds.  
 
Ze staan in meerdere bochten op het complex 
en zijn bedoeld om tuinhekken te beschermen 
tegen het verkeer. 

Paardenmest nodig? 

Heeft u behoefte aan zakken paardenmest voor 
op het land of in de compostbak? Het wordt 
gratis geleverd in zwarte vuilniszakken van een 
mevrouw uit Houten. Haar paarden zijn gezond 
en medicijnvrij. Neem contact op met Mehmet 
Yilmaz (tuin 119, yilmazns@hotmail.com, onze 

frezer). Geef je naam, tuinnummer en de hoeveelheid zakken aan hem door. Op verschillende data 
wordt het mest buiten de poort afgeleverd. U ontvangt later bericht hierover. 

Tuincommissie 

Helaas vanwege slecht onderhoud zijn een aantal tuinen opgezegd door het bestuur. Laat het niet 
zover komen en grijp eerder in. Bent u vanwege gezondheidsredenen niet in staat om de tuin te 
onderhouden, stuur dan een berichtje naar Nine Kullberg,  
De laatste onderhoudsdienst voor dit seizoen was vandaag, 23 oktober. Bedankt allen voor uw 
bijdrage. Als u in dit tuinjaar geen dienst heeft gedraaid, ontvangt u een rekening van 35 euro, tenzij u 
een plausibele reden heeft gehad waarom u niet kunt werken. U dient de penningmeester hiervan op 
de hoogte te stellen. Heeft u de eerbiedwaardige leeftijd van 70 jaar bereikt dan bent u desgewenst 
vrijgesteld. Na de winter-stop (december – maart) komt er een rooster voor 2022.  
 
Aandachtspunten 

Brrr …. de herfst en winter periode komen eraan en gaat gepaard met storm en onweer. Zorg dat alle 
loszittende objecten op uw tuin goed verankerd zijn (stoelen, emmers, deksels van watertonnen, 
plastic zeilen, etc.) 
 
Bestuursvergaderingen 

De volgende vergadering staat gepland voor 2 november. 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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