
 

ALV amateurtuindersvereniging Ons Belang 
 

 

 

 

 

Nieuwegein, 29 augustus 2021 

 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ATV Ons Belang. 

 

Geacht tuinlid, 

 

Hierbij nodigen wij je uit voor de algemene ledenvergadering van 

Amateurtuinders Vereniging “Ons Belang”. 

 

Datum: 15 september 2021 

Zaal open: 19:30 uur 

Aanvang: 20:00 uur 

Locatie: De Voorhof, Wiersdijk 8b, Nieuwegein 

 

De stukken voor de ALV zijn als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd. 

Ze zijn ook te vinden op onze website. Tevens liggen er papieren versies 

in de schuilhutten op de Wiers en het Klaphek.  

 

Op de avond zelf zal ook een aantal papieren exemplaren ter inzage 

liggen. 

 

Wij stellen je komst zeer op prijs en hopen je op woensdagavond 15 

september 2021 te mogen begroeten. 

 

------------------------------------- LET  OP ------------------------------- 

Voor deelname aan de ALV is een Corona check verplicht. Bij 

binnenkomst scannen we je bewijs van vaccinatie of bewijs van 

negatieve uitslag van corona-test of bewijs van herstel.  

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur ATV Ons Belang Nieuwegein. 

 

 

 



 

ALV amateurtuindersvereniging Ons Belang 
 

 

Woord vooraf  

Het afgelopen jaar hebben we veel nieuwe huurders mogen 

begroeten. De belangrijkste motivatie om te gaan tuinieren was 

bij deze nieuwe leden, gezonder willen eten, meer bewegen, en 

lekker buiten bezig zijn. 

Om aan al deze aanvragen te kunnen voldoen hebben we een 

extra beroep moeten doen op onze klusgroep om alle nog 

braakliggende kavels verhuur klaar te maken. 

Hierdoor hebben we veel nieuwe leden een tuin kunnen 

aanbieden met als gevolg dat nu alle tuinen zijn verhuurd zowel 

op De Wiers als het Klaphek. 

We hebben zelfs een kleine wachtlijst waarmee het jaarlijkse 

natuurlijk verloop prima kunnen opvangen. 

We heten alle nieuwe leden welkom en hopen dat het starten 

van een tuin zal voldoen aan de verwachtingen. We zien jullie 

graag op onze aankomende jaarvergadering. 

AGENDA 

1. Opening 19:30 uur 

2. Vaststellen van de agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Verslag ALV 2020 

6. Financieel jaarverslag 2020 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming kascommissie boekjaar 2021 

9. Bestuurswisseling 

10. Begroting 2021 

11. Pauze 

12. Kennismaking nieuw bestuur 


