
 

contact met het bestuur: secretaris.atvstadion@gmail.com 

Een overzicht van het assortiment 
op de plantjesmarkt: 
 
Tomaten kers zuckertraube, black 
cherry, tiny tim middelgroot tigrella, 
moneymaker vleestomaat ossenhart 
Pompoenen groot musq.provence, 
oliepompoen, middel red kuri, hokkaido 
groen, hokkaido blauw, futsu black, 
spagetti klein jack be little, butternut 
Courgettes groot romanesco, 
normaal groen, geel, genovese vroeg, 
rond, ronde de nice 
Komkommer normaal 
marketmoregroen, klein russische 
Nachtschade rode pepers, klein 
paprika geel, tomatillo 
Kolen koolrabi, spitskool, rode kool 
vroeg, spruiten groen, spruiten rood, 
zilversteel 
Kruiden basilicum, gladde peterselie, 
krul peterselie, dille, bieslook, 
koriander 
Bloemen afrikaantjes, cosmea, 
goudsbloem, malope, zonnebloem, 
kardoen, oostindische kers, siertabak  
Aardbeien 

Vrije tuinen  
 Tuin 64 met stenen huisje en kas. 6.400,- 
 Tuin 78 met stenen huisje. 5.800,- 
 Tuin 89 met stenen huisje en kas. 4.500,- 
 Tuin 102 met huisje en kas. 2.500,- 
 Tuin 101 verhuur tot maximaal 2020. 
 Tuin 118, 129 en 131 

Ondanks het warme voorjaarsweer was de opkomst 
op de ALV goed. We kijken terug op een gezellige 
vergadering, waar ruimte was voor stevige discussie 
en voor constructieve ideeën.  
Namens Stichting Seguro gaf Anneke Boerma uitleg 
over de deelnemers die aan de slag gaan op tuin 45. 
Er was veel steun voor het idee en er waren ook 
verschillende vragen over. Anneke kon veel vragen 
beantwoorden en uiteindelijk sprak de vergadering 
de steun uit voor het initiatief om tuin 45 aan de 
stichting in gebruik te geven. 
Er werd uitgebreid stilgestaan bij de benoeming van 
twee nieuwe leden van verdienste: Anton en Johan 
kregen een prachtige oorkonde en namen alle mooie 
woorden met een brede grijns in ontvangst. 
Ook werden warme woorden van dank uitgesproken 
voor Nora, die zich niet verkiesbaar stelde voor een 
nieuwe bestuursperiode.  
De notulen van de vergadering worden binnenkort 
aan de leden toegestuurd. 
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Terugblik ALV 
 

Zaterdag 11 mei 
van 12:00 – 14:00 uur  
de jaarlijkse ATV Stadion 
Plantjesmarkt 
Wees er op tijd bij, want op 
is op. We sluiten af met een 
nootje en een glaasje! 
 


