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NIEUWSBRIEF  ATV  GALECOP – september 2021    

Iedere tuinder is uniek. 
(Hortensia op tuin 154). 



 

 

In deze 9e Nieuwsbrief van 2021 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 
tuincomplex. 
 

  ALV 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 heeft plaatsgevonden op 16 september 2021.  
Er waren 51 leden aanwezig. Het verslag van de vergadering ontvangt u te zijner tijd.  
Leuk om alvast te vermelden zijn de winnaars van de tuinprijzen voor 2019 (in 2020 zijn er 
geen prijzen uitgereikt vanwege het niet plaats kunnen vinden van de ALV door de Covid19-
virus).   
1e prijs – tuin 162, Nel Elbertse 
2e prijs – tuin 14 + 15, Ariaan Jonker 
3e prijs – tuin 38, Conny Butteling 
Aanmoedigingsprijs – tuin 141 + 142, Rob de Bruin 
Van harte gefeliciteerd allemaal !! 
 

 Onderhoudsdiensten en tuincontroles 

De volgende onderhoudsdienst staat gepland voor 2 oktober voor de tuinen 21 t/m 40.  
Deze tuinders ontvangen automatisch een herinnering hiervoor. 
Heeft u de eerbiedwaardige leeftijd van 70 jaar bereikt dan bent u desgewenst vrijgesteld 
hiervan. VUT-ploeg medewerkers en bestuursleden zijn ook vrijgesteld. 
De inhaaldag, en tevens laatste onderhoudsdienst, is op 23 oktober. 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 het secretariaat hiervan op de hoogte te 
stellen. De laatste twee tuincontroles staan gepland voor: 16 oktober en 13 november. 
 

  Composteren 

Nu de herfst voor de deur staat en velen zijn begonnen met het opruimen van de tuin, komt er 
veel groenafval vanaf. Een verantwoord manier om van groenafval af te komen is om het op de 
tuin te composteren. Hier is een link naar een interessant artikel van Frank Anrijs/Yggdrasil: 
“Door al je tuinmateriaal te composteren, zorg je ervoor dat je een gesloten kringloop krijgt en 
al je tuinafval zelf verwerkt. Met het bijkomende voordeel dat je een product krijgt dat heel 
goed is voor je bodemleven en een betere bodem oplevert.” 
Lees verder: https://yggdra.be/composteren-in-een-natuurlijke-tuin/ 
Je kunt het ook natuurlijk onderspitten als dat je voorkeur heeft. 
Er staat op internet oneindig veel informatie over hoe je zelf compost kunt maken. Als 
voorbeeld, een link van Diana’s mooie moestuin. 
Een compostbak kun je heel makkelijk zelf maken met weinig tijd en middelen. Bijvoorbeeld, je 
timmert drie pallets aan elkaar en de vierde gebruik je als voorkant die je later kunt weghalen. 
Afvalhout werkt ook prima. Wil je een voorbeeld zien hoe het kan, kom een keer naar tuin 20 
en Wanda geeft je advies. Hier is nog een voorbeeld (wel in het Engels):  
https://www.youtube.com/watch?v=i9mGcF7TCjA 
Pallets zijn vaak te vinden op industrieterreinen bij bedrijven. Vraag er gewoon naar; zolang er 
geen statiegeld op zit is men vaak al te graag bereid om ze weg te geven. 
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  Interviews 

Er staan al 62 interviews en foto’s van tuinders op de (afgeschermd) pagina van onze website 
gepubliceerd. Deze tuinders hebben hiervoor hun toestemming gegeven. Heel hartelijk dank 
hiervoor!! Als blijk van waardering ontvangen zij binnenkort een afgedrukt exemplaar van hun 
eigen foto. Vindt u het leuk om ook aan dit project mee te doen, er liggen formulieren klaar in 
het clubhuis op dinsdag- en zaterdagochtend tussen 9-12 uur. Deponeer de ingevulde 
formulieren in de brievenbus van het clubhuis. Het formulier kunt u ook downloaden van de 
website.  
 

  In overtreding 

Stel u heeft het hele seizoen u best gedaan om een niet al te makkelijke groente te kweken, 
bijvoorbeeld aubergines. Je stopt er maanden lang veel kennis, energie en liefde in om ze tot 
volle wasdom te laten groeien. Ze zien er fantastisch uit. Je was van plan om ze met je 
vrienden en familie te delen. De ochtend dat je van plan bent om ze te oogsten arriveer je bij je 
tuin en wat schetst je verbazing …… alle vruchten zijn geplukt ….. door iemand anders. Eerst 
reageer je verbaasd, dan boos dan verdrietig. Wie doet nou zoiets? Iemand is zonder jouw 
toestemming op je tuin geweest en dezelfde persoon heeft groente van je tuin meegenomen. 
Hier zijn al meteen twee regels van het Huishoudelijk Reglement overtreden. Wees bewust van 
het feit dat iemand (in geval het een ATVG tuinder betreft) hiervoor geroyeerd kan worden.  
 

  Nieuwe tuinder 

Hartelijk welkom nieuwe tuinder! In september heeft tuin 130 een nieuwe huurder gekregen. 
De nieuwkomer is de heer Pijl. 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 het mededelingenbord bij de ingang en op de website.  
Uw mede-tuinders zijn ook bereid om tips en advies met u te delen. 
 

  Vacatures 
 
Zoals aangegeven tijdens de ALV, er is behoefte om nieuwe functies in het bestuur voor een 
secretaris, een penningmeester, een complexbeheerder en een lid van de bouwcommissie. 
Voor de functie van secretaris en penningmeester is het gebruikelijke zittingstermijn drie jaar 
maar een kortere periode is ook bespreekbaar. Meer informatie kunt u inwinnen bij de  
voorzitter of kom een keer langs bij het spreekuur in het clubhuis. 
 

  Aandachtspunten 

* Als u door ziekte of persoonlijke omstandigheden geen kans (meer) ziet om uw tuin te 
kunnen onderhouden, geef dit dan bijtijds door aan Nine Kullberg. 
Zij is de voorzitter van de tuincommissie en zal contact met u opnemen voor een passende 
oplossing.  
 
* Aanvoer van mest e.d. dient voor het goederenhek op het complex gestort te worden.  
De mestkarren en tractoren zijn vaak te breed voor de rondweg met als gevolg dat hekken 
kapot gereden worden. Er zit niets anders op dan het mest met kruiwagens naar uw tuin te 
brengen. Na afloop graag schoonvegen. Een bezem staat klaar in de schuur achter het 
clubhuis.  
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Let wel …. zorg dat u bijtijds op het complex komt dus niet vijf vóór twaalf. De vrijwilligers zijn 
aanwezig op dinsdag- en zaterdagochtend van 9-12 uur en willen daarna weer graag verder 
met hun dagbesteding. 
 
* Mocht u sleutels vinden op het complex, deponeer ze in één van de brievenbussen van de 
vereniging. Ze worden dan bezorgd bij de juiste persoon. Hang ze vooral niet op het 
mededelingenbord!! 
 

  Bestuursvergaderingen 

De volgende vergadering staat gepland voor 5 oktober. 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, vul het lijstje in dat in 
het clubhuis hangt.  
 
Namens het bestuur, 
de groenten en veel tuinplezier 
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