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A. STATUTEN 

Artikel 1. Naam, zetel en duur
1. De vereniging draagt de naam: Amateurtuindersvereniging “Barendrecht”, die in de statuten 

en reglementen verder wordt aangeduid met: de vereniging.
2. De vereniging heeft haar zetel te Barendrecht.
3. De vereniging is opgericht op éénendertig mei negentienhonderd negenenzeventig en is 

nadien aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. Het boekjaar, tegelijk verenigingsjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.
5. De vereniging is lid van het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland 

(AVVN).
6. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt door de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.

Artikel 2. Organen
Organen van de vereniging zijn: het bestuur, het dagelijks bestuur, de algemene vergadering, 
alsmede eventuele commissies die op grond van de Statuten door de algemene vergadering zijn 
belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.

Artikel 3.  Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel:
 a. het voor het stichten van een volkstuincomplex, verkrijgen of huren van grond;
 b. het beheren van een of meer volkstuincomplexen;
 c. het bevorderen van natuurlijk tuinieren;
 d. het behartigen van de belangen van de leden;
 e. het uitgeven van een verenigingsblad.
2. De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door alles te doen wat tot het in dit 

artikel gestelde doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin des woords.

Artikel 4. Leden
1. De vereniging kent:
 a. leden;
 b. kandidaat-leden, die geen lid van de vereniging zijn;
 c. begunstigers, die geen lid zijn van de vereniging.
2. Leden zijn die meerderjarige personen die als lid zijn toegelaten en aan wie een tuin in 

gebruik is gegeven.
3. Een meerderjarige partner, met wie een in lid 2 bedoeld lid een gemeenschappelijke 

huishouding voert, kan met betrekking tot de tuin van het lid ook als lid tot de vereniging 
worden toegelaten. Een verzoek tot toelating van de partner als lid moet zijn ondertekend 
door het lid en de partner. Met ”leden” worden in de statuten of reglementen de in lid 2 en 
3 bedoelde leden bedoeld.

4. Het lidmaatschap van de vereniging heeft betrekking op de tuin die aan het lid in gebruik is 
gegeven.

5. Werknemers van de vereniging kunnen geen lid van de vereniging zijn.
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6.  Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap. In een reglement kunnen nadere 
regels omtrent de toelating worden gesteld.

7. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een natuurlijk persoon, die zich 
voor de volkstuinderij in het algemeen of voor de vereniging in het bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt, het predikaat ”erelid” verlenen.

8. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een natuurlijk persoon, die zich 
voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt, het predikaat ’lid van verdienste” verlenen.

9. Kandidaat-leden zijn  die meerderjarige personen die het bestuur schriftelijk hebben 
verzocht te worden opgenomen in een register van kandidaat-leden. Indien een tuin 
beschikbaar komt voor een kandidaat-lid doet het bestuur hiervan in principe schriftelijk 
mededeling onder het stellen van een termijn waarbinnen het kandidaat-lid een verzoek 
tot toelating tot het lidmaatschap kan indienen. Het bepaalde in lid 6 is dan van toepassing. 
Bij reglement of bestuursbesluit kunnen regels worden gesteld omtrent de rangorde van 
kandidaat-leden en nader aan hen te stellen voorwaarden. Van kandidaat-leden kan een 
jaarlijkse bijdrage worden verlangd.

10. Begunstigers zijn zij die jaarlijks een vrijwillige bijdrage conform artikel 19 lid 3 aan de 
vereniging doteren. 

Artikel 5. Rechten, plichten en verplichtingen van de leden
1. Leden van de vereniging zijn verplicht:
 a. de Statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van een orgaan na 

te komen;
 b. de belangen van de vereniging en/of van de volkstuinderij in het algemeen niet te 

schaden;
 c. de door de overheid terzake van het gebruik van tuinen aan de vereniging gegeven 

voorschriften en/of aanwijzingen na te leven;
 d. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke 

uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
2. Het bestuur is bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en andere aard op te 

leggen, en ook om ten behoeve van de leden verbintenissen aan te gaan, waaronder mede 
begrepen het op de leden van toepassing doen verklaren van de Statuten, reglementen en 
besluiten van het AVVN.

3. De vereniging kan, voorzover uit de Statuten niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve 
van de leden rechten bedingen en, voorzover dit in de Statuten uitdrukkelijk is bepaald, te 
hunnen laste verplichtingen aangaan. Tenzij een lid zich hiertegen verzet, kan de vereniging 
ten behoeve van een lid nakoming van die rechten en schadevergoeding vorderen.

4. Een lid is verplicht de door de algemene vergadering vastgestelde waarborgsom te voldoen. 
Per tuin wordt van één lid een waarborgsom geheven. Over de waarborgsom wordt geen 
rente vergoed. De waarborgsom kan worden benut ter verrekening van door het lid niet 
nagekomen verplichtingen. Indien geen verrekening plaatsvindt, wordt de waarborgsom na 
beëindiging van het lidmaatschap aan het lid terugbetaald.

5. Indien een lid niet tijdig aan zijn financiële verplichting(en) voldoet, is hij vanaf de 
vervaldatum in verzuim en aan de vereniging, naast zijn financiële verplichting(en), 
de wettelijke rente, alsmede een door de algemene vergadering vastgestelde boete 
verschuldigd. Indien hij na een nieuw gestelde termijn nog niet volledig aan zijn financiële 
verplichting(en) heeft voldaan, zal de vereniging een gerechtelijke procedure starten en 
is hij voorts 15% aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd wanneer de vereniging 
rechtsbijstand heeft ingeroepen. 
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Artikel 6. Rechten en verplichtingen met betrekking tot de tuin
1. Het bestuur geeft een lid voor de duur van het lidmaatschap een tuin in gebruik en bepaalt 

welke tuin. Het lid aanvaardt die tuin in de staat waarin deze verkeert en vrijwaart de 
vereniging voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

2. In de door het lid aan de vereniging verschuldigde contributie zijn begrepen alle op zijn 
tuin rustende lasten, waaronder door de vereniging aan derden, waaronder de overheid en 
het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AVVN) verschuldigde 
bedragen. De algemene vergadering stelt vast op welke wijze de lasten van de vereniging 
over de leden worden omgeslagen.

3. Het bestuur kan een lid toestaan om – na vooraf verkregen toestemming van het bestuur 
– op de aan het lid in gebruik gegeven tuin een tuinhuisje en andere bouwsels te plaatsen 
en beplanting aan te brengen, welke naar aard, omvang en gebruik moeten voldoen aan de 
door het bestuur en door de overheid daaraan gestelde eisen. Deze eisen worden in een 
Huishoudelijk/Tuinreglement vastgelegd, waarin tevens een termijn kan worden gesteld 
waarbinnen het bouwsel dient te zijn gerealiseerd.

4. a.  Een lid is verplicht zijn bouwsels en beplantingen in volle eigendom te bezitten en 
goed en regelmatig te onderhouden. Het is het lid niet toegestaan de bouwsels en 
beplantingen tot meerdere zekerheid aan anderen dan de vereniging in onderpand te 
geven of over te dragen.

 b.  Ter voldoening van al wat een lid op grond van zijn lidmaatschap aan de vereniging 
verschuldigd is, geeft het lid door aanvaarding van zijn lidmaatschap al zijn (toekomstige) 
bouwsels en beplantingen tot meerdere zekerheid aan de vereniging in pand. Bovendien 
verleent het lid door aanvaarding van zijn lidmaatschap een onherroepelijke machtiging 
aan de vereniging om tot verkoop of verwijdering van de bouwsels en beplantingen 
over te gaan indien hij in gebreke blijft aan enige financiële verplichting te voldoen, nadat 
hem door het bestuur een laatste termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te 
voldoen.

 c. Blijft het lid na die laatste termijn in gebreke aan zijn verplichtingen tegenover de 
vereniging te voldoen, dan is het bestuur gerechtigd om al wat de vereniging op grond 
van het lidmaatschap van het lid te vorderen heeft, te verrekenen met wat de vereniging 
van het lid onder zich heeft of zal krijgen en met de opbrengst van de verkoop van de 
bouwsels en beplantingen. De kosten van de verkoop en/of verwijdering komen voor 
rekening van het lid. 

 d. Het lid machtigt op voorhand het bestuur om in een voorkomend geval zijn tuin en 
bouwsels te betreden om uitvoering te geven aan het in dit artikel bepaalde.  

5. Met voorafgaande toestemming van het bestuur is een lid gerechtigd om bij beëindiging van 
zijn lidmaatschap zijn bouwsels en beplantingen aan een ander lid of een toe te laten lid te 
verkopen, dit met inachtneming van het in dit lid en in het  Huishoudelijk/Tuinreglement 
hierover bepaalde.

6. a. Indien geen verkoop of overdracht van bouwsels en beplantingen heeft plaatsgevonden, 
dient het lid op de datum van beëindiging van zijn lidmaatschap zijn tuin als “zwarte 
grond” (dat wil zeggen ontdaan van alle bouwsels en beplantingen) ten genoegen van 
het bestuur op te leveren.

 b. Blijft hij hiermede na een hem gestelde termijn in gebreke, dan wordt de tuin voor 
rekening van het lid in de vereiste staat van “zwarte grond” gebracht. In dat geval wordt 
het lid geacht onherroepelijk afstand te hebben gedaan van zijn eigendommen.

 c. In geval van royement of opzegging door de vereniging bepaalt het bestuur de datum 
waarop aan het in dit artikel bepaalde dient te zijn voldaan. Het lid is verplicht op die 
datum zijn tuin te hebben ontruimd.
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7.  a. Een lid is verplicht de door het bestuur vastgestelde en opgedragen werkzaamheden 
ten behoeve van het beheer en/of onderhoud van het gemeenschappelijk gedeelte 
en begrenzingen van het tuincomplex en/of van en aan de verenigingseigendommen 
te verrichten (het zogenaamde algemeen werk). Daartoe kan een rooster worden 
opgesteld. Het lid is verplicht het algemeen werk te verrichten op de in het rooster 
vermelde data en tijden. Bij verhindering is onderling ruilen toegestaan.

 b. Indien de lichamelijke gesteldheid van een lid aantoonbaar niet toelaat om het algemeen 
werk te verrichten, zal gezocht worden naar vervangende werkzaamheden. 

 c. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade, welke is ontstaan tijdens het 
algemeen werk van het lid of zijn vervanger. De vereniging is verzekerd tegen wettelijke 
aansprakelijkheid en ongevallen.

 d. De algemene vergadering kan een door het lid verschuldigde boete vaststellen voor 
elke keer dat hij in gebreke blijft algemeen werk te verrichten.

8. Het lid is verplicht zich bij zijn verblijf op het tuincomplex te gedragen met inachtneming 
van de belangen van de vereniging en van de andere leden van het tuincomplex en geen 
overlast te veroorzaken. Het lid is voorts verplicht zijn tuin, bouwsels en beplantingen 
goed te onderhouden, onkruid te verwijderen, zijn grond niet te vervuilen, schadelijke 
effecten voor het milieu te vermijden en alleen de door de vereniging toegelaten 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

9. Het niet voldoen aan het bepaalde in de leden 5, 6, 7 en 8 levert een overtreding op. Het bij 
herhaling niet voldoen aan bedoelde verplichting vormt voor de vereniging een grond om 
het lidmaatschap door opzegging te beëindigen. Deze bevoegdheid komt het bestuur toe.

10. Het is een lid niet toegestaan: 
 a. beroepsmatig of commerciële activiteiten op het tuincomplex te verrichten;
 b. de tuin en bouwsels aan een derde te verhuren of in gebruik te geven;
 c.  tussen 30 minuten na zonsondergang en 30 minuten voor zonsopgang op het 

tuincomplex aanwezig te zijn.

Artikel 7. Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door het overlijden van het lid, door opzegging of door royement. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap eindigt het gebruiksrecht van de tuin.
2.  a. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden te 

voldoen aan de vereisten die de Statuten aan het lidmaatschap stellen, wanneer een lid 
herhaaldelijk niet zijn verplichtingen nakomt, en ook met onmiddellijke ingang wanneer 
redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 
voortduren.

 b. Opzegging namens de vereniging gebeurt schriftelijk door het bestuur.
3.  a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur, met 

inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
 b. Een lid kan het lidmaatschap beëindigen:
  1.  met onmiddellijke ingang wanneer redelijkerwijs van hem niet kan worden gevergd 

het lidmaatschap te laten voortduren;
  2.  binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of 

verplichtingen zijn verzwaard, het lid is bekend geworden of meegedeeld, in welk 
geval het besluit dan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging 
komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in 
de Statuten en reglementen nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke 
rechten en verplichtingen daaronder begrepen.
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  3.  Binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de 
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of tot splitsing.

4. a. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het 
boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Is niet 
tijdig opgezegd dan eindigt het lidmaatschap aan het eind van het daarop volgende 
boekjaar, tenzij het bestuur anders beslist.

 b. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde 
van het boekjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, en ook onmiddellijk in de 
gevallen als bedoeld in de leden 2 en 3.b.

5. a. Royement (ontzetting) kan alleen worden uitgesproken door het bestuur wanneer een 
lid in strijd handelt met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of van 
één van haar organen, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 b. Het besluit tot royement wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na 
het besluit per aangetekende brief aan het lid medegedeeld.

 c. De betrokkene kan binnen een maand na ontvangst van de onder b. bedoelde 
mededeling in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn 
en hangende het beroep is het lid geschorst. Tijdens de periode van schorsing blijft het 
lid gehouden de verplichtingen na te komen en worden zijn rechten opgeschort.

6. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid zolang 
het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, of 
zolang enige andere aangelegenheid waarbij het lid betrokken is niet is afgewikkeld, de 
tenuitvoerlegging van een opgelegde straf, alsmede de verkoop of overdracht van zijn 
bouwsels en beplantingen daaronder begrepen. In bedoelde gevallen stelt het bestuur de 
datum vast waarop het lidmaatschap eindigt.

7. Indien het lidmaatschap van het lid eindigt, kan de partner met betrekking tot die tuin een 
schriftelijk verzoek indienen om het lidmaatschap voort te zetten.

Artikel 7a. Rechtspraak en geschillen
1. De in dit artikel bedoelde tuchtrechtspraak, arbitrage, bindend advies, mediation of 

bemiddeling is van toepassing op alle leden van de vereniging, indien en zodra het AVVN de 
mogelijkheid daartoe biedt.

2. In geval van een overtreding van de statuten,  van een reglement en/of van een besluit is er 
sprake van een overtreding en is het bepaalde van artikel 7 van toepassing.

3. Geschillen tussen leden welke samenhangen met of voortvloeien uit de doelstelling van de 
vereniging worden naar keuze van betrokkenen beslecht door:
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 a. arbitrage volgens het Arbitragereglement van het AVVN;
 b. bindend advies volgens het reglement Bindend advies van het AVVN;
 c. mediation volgens het reglement Mediation van het AVVN;
 d. bemiddeling volgens het reglement Bemiddeling van het AVVN.
4. Indien volgens een lid zich een geschil voordoet, komt hij met de andere betrokkene(n) tot 

overeenstemming over een in lid 3 vermelde wijze van geschillenbeslechting. Betrokkenen 
doen hiervan schriftelijk mededeling aan de directeur van het AVVN die het geschil in 
behandeling neemt met inachtneming van het toepasselijke reglement. De toepasselijkheid 
van genoemde reglementen van het AVVN gelden voor de leden als een verplichting die uit 
het lidmaatschap van de vereniging voortvloeit. De leden die bij het geschil zijn betrokken 
verklaren uitdrukkelijk het toepasselijke reglement van het AVVN op hen van toepassing 
en verklaren bedoeld reglement na te leven en zich daarbij te richten naar de aanwijzingen 
die door de directeur van het AVVN of de met onderscheidenlijk arbitrage, bindend advies, 
mediation of bemiddeling belaste personen aan hen worden gegeven.

5. Een overtreding van een in lid 3 genoemd reglement levert een overtreding op in de zin van 
lid 2 en kan met inachtneming van het bepaalde in lid 7 worden gestraft.

6. Geschillen tussen de vereniging en een lid kunnen alleen aan bemiddeling, zoals bedoeld in 
lid 3 onder d. worden onderworpen, voorzover geen inbreuk wordt gemaakt op de wet, de 
statuten, een reglement of op een besluit van een orgaan van de vereniging.

7.  De in lid 3 genoemde reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door het AVVN. Een 
wijziging in een in lid 3 genoemd reglement treedt in werking op de datum die is bepaald 
door het daartoe bevoegde orgaan van het AVVN.

Artikel 8. Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. De algemene vergadering stelt 

het aantal bestuursleden vast.
2. a. Het lidmaatschap van het bestuur is niet-verenigbaar met het lidmaatschap van de 

financiële commissie.
 b. Personen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren, kunnen niet tegelijkertijd in 

het bestuur zitting hebben.
3. a. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
 b. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door het bestuur uit hun midden 

in functie benoemd.
4. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste vijf leden.
5.  a. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar. Onder een jaar wordt 

in dit verband verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene 
vergaderingen. Elk jaar treedt zo mogelijk één derde van het aantal bestuursleden 
af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende leden zijn 
herbenoembaar, met in achtneming van het in dit artikel bepaalde.

 b. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats van zijn 
voorganger in en treedt af op de dag waarop deze zou zijn afgetreden. In een 
tussentijdse vacature wordt door de algemene vergadering zo mogelijk binnen vier 
maanden voorzien.

 c. Benoemde bestuursleden treden in functie op de dag na hun benoeming en treden af 
aan het eind van de dag waarop zij volgens het rooster gehouden zijn af te treden.

6. a. Tijdens de eerste vergadering na de benoeming van bestuursleden verdelen de 
bestuursleden de functies en doen hiervan aan de leden mededeling. 

 b. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling 
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van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of 
meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake 
van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest 
in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

7. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd gekozen, te allen tijde door de 
algemene vergadering met twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen worden 
ontslagen of geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste zes maanden. 
Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag, eindigt de schorsing 
door tijdsverloop of eerder door opheffing van de schorsing.

8. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, door ontslag en bedanken, en 
ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.

Artikel 9. Dagelijks bestuur en voorzitter
1. Het dagelijks bestuur bestaat in ieder geval uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. 
2. Het bestuur stelt de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast. Het dagelijks 

bestuur heeft de dagelijkse leiding van de vereniging.
3. De voorzitter heeft de algemene leiding van de vereniging. Hij is bij officiële 

vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder, tenzij hij deze taken aan een ander 
heeft opgedragen.

4. De voorzitter wordt in geval van verhindering vervangen door een door het bestuur aan te 
wijzen bestuurslid.

Artikel 10. Taken en bevoegdheden bestuur
1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het bestuur belast met het besturen van 

de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het 

is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de 
voorziening van de vacature(s) aan de orde komt.

3. a. Het bestuur is bevoegd taken en bevoegdheden te delegeren aan het dagelijks bestuur.
 b. Het bestuur is bovendien bevoegd werkzaamheden – al dan niet tegen betaling – door 

derden te laten verrichten.
4. Het bestuur is bevoegd werknemers aan te stellen, te schorsen en te ontslaan en hun 

arbeidsvoorwaarden te bepalen.
5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring 
van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich 
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het vorenstaande is niet van 
toepassing op het in gebruik geven van tuinen of op het verpachten van opstallen van de 
vereniging.

6. Het bestuur is niet bevoegd beslissingen te nemen, waarvan de financiële verplichtingen de 
voor dat boekjaar vastgestelde begroting in totaal met meer dan 15 % van de begroting van 
dat boekjaar overschrijden.
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Artikel 11. Vertegenwoordiging
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en voorts 

door twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk.
2. Personen aan wie hetzij op grond van deze Statuten, hetzij op grond van volmacht 

vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan 
nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende 
rechtshandeling is besloten.

Artikel 12. Commissies
1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies 

in te stellen, alsmede hun benoeming, samenstelling, taken en bevoegdheden te regelen, 
voorzover deze niet geregeld zijn in de Statuten of in andere reglementen. Commissies zijn 
verantwoording schuldig aan het orgaan dat hen heeft ingesteld.

2. Tenzij anders wordt bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit minimaal drie leden. 
Tenzij de leden van bedoelde commissie in functie zijn gekozen, benoemt elke commissie uit 
haar midden een voorzitter en een secretaris.

3. Tenzij anders wordt bepaald, worden leden van commissies benoemd voor de duur van 
drie jaar. De leden treden af volgens een door de commissie opgesteld rooster en zijn 
aansluitend herbenoembaar.

4. Het lidmaatschap van de kascommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het 
bestuur.

Artikel 13. Besluitvorming 
1. De voorzitter van het bestuur leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen. De 

voorzitter stelt in de vergaderingen de orde van de vergadering vast, behoudens het 
recht van genoemde vergaderingen om daarin wijziging te brengen. De voorzitter sluit de 
beraadslagingen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, maar is verplicht 
deze weer te openen, indien één derde van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
leden het verlangen hiertoe kenbaar maakt.

2. a. Tenzij in de Statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in 
besturen, vergaderingen en commissies genomen met een meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen, met dien verstande dat ter bepaling van die meerderheid 
van het aantal uitgebrachte stemmen de ongeldige stemmen als bedoeld onder b. 
worden afgetrokken.
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 b. Ongeldige stemmen zijn die:   
  - blanco zijn;
  - zijn ondertekend;
  - onleesbaar zijn;
  - een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  - de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
  - voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  - meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 c. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige 

stemmen.
 d. Indien de stemmen staken, is geen meerderheid behaald en is het voorstel verworpen.
3.  a. Ieder lid brengt in een vergadering één stem uit.
 b. Een lid kan een ander lid machtigen namens hem in een vergadering zijn stem uit te 

brengen, met dien verstande dat ieder lid slechts door één lid kan worden gemachtigd.
 c. Een volmacht kan alleen schriftelijk worden verleend en dient voor de aanvang van de 

vergadering aan de voorzitter te zijn overhandigd.
4. a. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes, tenzij de 

betreffende vergadering een schriftelijke stemming niet nodig acht.
 b. De stemming over zaken gebeurt mondeling, tenzij de voorzitter of de vergadering een 

schriftelijke stemming gewenst acht.
 c. De betreffende vergadering kan ook bij acclamatie besluiten, tenzij een lid zich 

daartegen verzet.                                                                 
 d. Ingeval van een schriftelijke stemming tijdens de algemene vergadering benoemt de 

voorzitter een stembureau van drie personen, niet zijnde bestuursleden.
5.  a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede 
stemming gehouden. 

 b. De stemming gaat dan tussen de persoon die het hoogste aantal en de persoon die 
het op één na hoogste aantal stemmen heeft gekregen. Zijn er meer personen die het 
op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt tussen hen eerst een 
tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat is voor de herstemming.

 c. Zowel bij tussenstemming als herstemming(en) is hij benoemd die de meerderheid 
van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de 
stemmen, dan beslist het lot.

6. In de vergaderingen van het bestuur, commissies en de algemene vergadering kunnen 
geen besluiten worden genomen of stemmingen worden gehouden over onderwerpen 
die niet op de agenda zijn geplaatst, tenzij tenminste twee derden van respectievelijk de 
bestuursleden, commissieleden of leden van de algemene vergadering instemmen met de 
behandeling van het onderwerp. 

7. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van de stemming is 
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd 
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan 
betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe 
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of – wanneer 
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde – wanneer een 
lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming.
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Artikel 14. Algemene vergadering
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 

de wet of door de Statuten aan het bestuur of aan andere organen zijn opgedragen.
2. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks één of meer afgevaardigden die de vereniging 

vertegenwoordigen in de algemene vergadering van het AVVN.
4. Een door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van het verhandelde in een 

algemene vergadering. De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende 
algemene vergadering en worden na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris.

Artikel 15.  Bijeenroeping algemene vergadering
1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering 

gehouden. De algemene vergadering wordt bij voorkeur gehouden in de gemeente waarin 
de vereniging haar zetel heeft.

2. a. De bijeenroeping gebeurt door publicatie op het mededelingenbord, in het 
verenigingsblad of per brief of email aan de bij de vereniging bekende adressen van de 
leden.

 b. De termijn van oproeping bedraagt tenminste twee weken, de dag van de oproeping en 
die van de vergadering niet meegerekend. In bijzondere gevallen – dit ter beoordeling 
van het bestuur – kan deze termijn worden bekort.

3. a. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig 
oordeelt of tenminste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van één tiende 
gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering hierom verzoekt. In laatstbedoeld 
geval moet de wens daartoe onder opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien 
van een toelichting, schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

 b. Indien het bestuur niet binnen zeven dagen na ontvangst van het onder a. bedoelde 
verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 
overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept of bij 
advertentie in tenminste één ter plaatse veel gelezen dag- of weekblad. De verzoekers 
kunnen dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en 
het opstellen van de notulen.

Artikel 16. Toegang algemene vergadering
1. De algemene vergaderingen zijn in principe openbaar. Leden die geschorst zijn hebben geen 

toegang. Het bestuur beslist of anderen dan de leden toegang hebben tot de algemene 
vergadering.

2. Een algemene vergadering gaat in besloten zitting over indien de voorzitter, twee leden van 
het bestuur of vier leden dit wensen. Tot een besloten zitting hebben toegang: het bestuur, 
de leden en diegenen die door de algemene vergadering daartoe worden toegelaten.

3. De algemene vergadering beslist in een besloten zitting of de redenen die tot het aanvragen 
van de besloten zitting hebben geleid voldoende zijn geweest.

4. Over wat in een besloten zitting is behandeld kan geheimhouding worden opgelegd aan hen 
die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.
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Artikel 17. Agenda
1. De agenda van de algemene vergadering wordt tegelijk met het bijeenroepen van de 

algemene vergadering in het verenigingsblad gepubliceerd en/of per email of brief ter kennis 
gebracht van de leden.

2. De agenda van de algemene vergadering bevat, ter vaststelling en goedkeuring, onder meer:
 a. de notulen van de vorige algemene vergadering;
 b. het jaarverslag van het bestuur;
 c. het financieel verslag, onder andere inhoudende de balans en de staat van baten en 

lasten over het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar;
 d. het verslag van de kascommissie;
 e. déchargeverlening aan het bestuur;
 f. het beleid van het bestuur;
 g. de contributies en bijdragen;
 h. de voorziening in vacatures, waaronder de benoeming van de leden van de 

kascommissie;
 i. eventuele wijzigingen in statuten of reglementen;
 j. de voorlopige agenda voor de algemene vergadering van het AVVN;
 k. de benoeming van afgevaardigden naar de algemene vergadering van het AVVN;
 l. rondvraag.
3. Voorstellen voor de algemene vergadering dienen uiterlijk vier weken voor de datum van 

de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.
4. Amendementen dienen te zijn voorzien van een toelichting en uiterlijk één week vóór 

de dag van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend door 
tenminste vier leden.

Artikel 18. Rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening 

te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering, behoudens verlenging met een termijn 

van vijf maanden door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van 
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt het financieel 
verslag ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden 
ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een bestuurslid, 
dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

 b. Indien het bestuur niet in de algemene vergadering, of bij verlenging niet binnen de 
gestelde termijn, overeenkomstig het bepaalde heeft gehandeld, kan ieder lid van de 
gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

3. a. Het bestuur is verplicht jaarlijks het financieel verslag te doen onderzoeken door 
de kascommissie, die hiervan schriftelijk verslag uitbrengt aan het bestuur en aan de 
algemene vergadering.

 b. De kascommissie bestaat uit tenminste drie leden die door de algemene vergadering 
worden benoemd en die geen bestuurslid mogen zijn.

 c. Het bestuur is verplicht de kascommissie voor haar onderzoek alle door haar gewenste 
inlichtingen te verschaffen, hen desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage 
van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en het financieel verslag 
gebeurt nadat, voor wat betreft het financieel verslag, is kennisgenomen van het verslag 
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van de kascommissie en strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen die uit de 
verslagen blijken.

5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaren te bewaren.

Artikel 19. Financiën
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
 a. contributies, bijdragen en entreegelden;
 b. de waarborgsommen;
 c. overige afdrachten van de leden en baten.
2. Het boekjaar, tegelijk verenigingsjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.
3. De bijdrage voor kandidaat-leden en begunstigers wordt jaarlijks door de algemene 

vergadering vastgesteld.
4. De leden zijn jaarlijks gehouden tot betaling van de door de algemene vergadering 

vastgestelde contributie en bijdragen.
5. Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het boekjaar vindt geen terugbetaling plaats van 

contributie en andere door het lid reeds betaalde bedragen.

Artikel 20. Reglementen en uitvoeringsbesluiten
1. a.  De algemene vergadering stelt vast en wijzigt de volgende reglementen:
  - de Statuten;
  - het Huishoudelijk/Tuinreglement;
  - eventueel nader gewenste reglementen.
 b. Met uitzondering van de Statuten worden alle reglementen vastgesteld en gewijzigd bij 

gewone meerderheid van stemmen.
2. De organisatie van de vereniging en de taken en bevoegdheden van haar organen worden 

nader uitgewerkt in de reglementen.
3. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de 

eenentwintigste dag na de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot vaststelling 
c.q. wijziging van het reglement heeft aangenomen, tenzij de algemene vergadering anders 
bepaalt.

4. Van iedere vaststelling of wijziging van deze Statuten of van een reglement wordt 
mededeling gedaan in het verenigingsblad onder vermelding van de datum van 
inwerkingtreding en met de letterlijke weergave van de tekst van de aangenomen of 
gewijzigde bepaling(en). In plaats van een mededeling in het verenigingsblad kan bedoelde 
mededeling ook worden gedaan door een brief of email aan de leden. In gevallen waarin 
de Statuten en een reglement niet voorzien beslist het bestuur, met de verplichting zijn 
beslissing ter goedkeuring aan de eerstvolgende algemene vergadering voor te leggen.

5. Het bestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen voor de duur van ten hoogste één 
jaar een uitvoeringsbesluit vast te stellen, welk besluit op de eerstvolgende algemene 
vergadering ter bekrachtiging dient te worden voorgelegd. Het uitvoeringsbesluit bindt de 
leden vanaf de dag nadat dit besluit aan de leden bekend is gemaakt.

Artikel 21. Statutenwijziging
1. In de Statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit 

van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een 
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zodanige vergadering bedraagt tenminste twee weken.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel 

tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste één week vóór de algemene 
vergadering een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk 
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 
afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts op een algemene vergadering  met 
tenminste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen worden genomen.

4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene 
stemmen wordt genomen.

5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd, dat bevoegd is 
de vereniging te vertegenwoordigen.

6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de 
gewijzigde Statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel, waarin de vereniging is ingeschreven.

Artikel 22. Ontbinding en vereffening
1. a. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een 

daartoe speciaal te houden algemene vergadering.
 b. Het bepaalde in artikel 21 is van overeenkomstige toepassing, dit met uitzondering van 

het bepaalde in lid 4 van artikel 21.
2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de 

bestuursleden als zodanig als vereffenaars op, tenzij de algemene vergadering de vereffening 
aan een derde opdraagt.

3. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de 
vereniging zal bewaren tot zeven jaar na afloop der vereffening. De algemene vergadering 
kan de bewaarder een bewaarloon toekennen.

4.  Tenzij de algemene vergadering bij haar besluit tot ontbinding een andere bestemming 
voor het batig saldo vaststelt, vervalt het batig saldo na vereffening aan de leden. Ieder lid 
ontvangt dan een gelijk deel. 
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B. Huishoudelijk/Tuinreglement

B1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1. Lidmaatschap
Bij de aanvraag van het lidmaatschap dienen in ieder geval de volgende gegevens te worden 
verstrekt:
1. achternaam en voornamen 
2. adres 
3. postcode en woonplaats 
4. telefoonnummer
5. kopie geldig legitimatiebewijs. 

Artikel 2. Kandidaat-leden en vrijgekomen tuinen
1. Een kandidaat-lid kan zich schriftelijk bij het bestuur aanmelden met het verzoek om in 

aanmerking te komen voor het gebruik van een tuin.
2. Als kandidaat-lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen die 

schriftelijk te kennen hebben gegeven een tuin in gebruik te willen  nemen, maar voor wie 
nog geen tuin beschikbaar is.

3. Na ontvangst van de aanvraag, het entreegeld en de contributie worden kandidaat-leden 
door het bestuur op een wachtlijst geplaatst in volgorde van ontvangst.

4. Een kandidaat-lid betaalt jaarlijks 50 % van de contributie voor leden én eenmalig 50% van 
de contributie als entreegeld.

5. Vrijgekomen tuinen worden in volgorde van de ontvangst van de aanmelding aangeboden 
aan kandidaat-leden. Echter indien een lid een tuin wenst te ruilen prevaleert een dergelijk 
verzoek in bovengenoemde rangorde.

6. Toewijzing van een tuin geschiedt, voorzover mogelijk, conform de wensen van de aanvrager. 
7. Het bestuur c.q. de daartoe gemachtigde secretaris beslist bij weigering over het al dan 

niet handhaven van het desbetreffende kandidaat-lid op de wachtlijst dan wel over het 
terugplaatsen van het kandidaat-lid op de wachtlijst.

8. De vereniging schept faciliteiten ter bevordering van het tuinieren door leden ouder dan 50 
jaar.

Artikel 3. Begunstigers
Begunstigers zijn natuurlijke - en rechtspersonen die de vereniging steunen  met een jaarlijkse 
bijdrage zonder dat daaruit enige verplichting voortvloeit voor de vereniging.



pag ina 21 

Artikel 4a. Jaarlijkse financiële verplichtingen
1. De vergoeding voor het gebruik van een tuin, de contributie en andere (jaarlijkse) 

vergoedingen, zoals vermeld in artikel 19 van de statuten, moeten vóór 1 november 
voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar aan de penningmeester zijn voldaan, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met het bestuur.

2. Wijziging van de in lid 1 van dit artikel genoemde vergoeding zal uitsluitend kunnen 
geschieden bij het ingaan van een nieuw verenigingsjaar per 1 januari, mits het lid 3 
maanden van tevoren schriftelijk bericht daarover van de vereniging  heeft ontvangen.

3. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap zal geen restitutie van de in lid 1 van 
dit artikel genoemde vergoeding, contributie en eventuele andere verenigingsbijdragen 
plaatsvinden.

4. Een lid kan geen vermindering, kwijtschelding of teruggaaf van vergoedingen of bijdragen 
verlangen.

Artikel 4b. Overige verplichtingen
1. Tuinen van andere leden mogen niet zonder toestemming van het desbetreffende lid 

betreden worden.
2. Een lid dient het bestuur of diens gemachtigde(n) altijd toe te laten op de tuin.
3. Een lid dient in te stemmen met de inhoud van de statuten en het  Huishoudelijk/

tuinreglement, alsmede met de besluiten door de diverse organen genomen. Door de 
vereniging worden de statuten, reglementen e.d. aan het kandidaat-lid verstrekt.

4. Het hek dat toegang geeft tot het complex dient altijd te worden gesloten. Het hek moet 
op slot worden gedaan als er geen auto meer op het parkeerterrein staat.

5. Opslag van materialen, die niet gebruikt worden voor het tuinieren, is niet toegestaan.

Artikel 5. Kandidaatstelling bestuursfunctie(s)
De kandidaatstelling voor een bestuursfunctie ondertekend door tenminste vijf leden (artikel 8 
punt 4 van de statuten) dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur uiterlijk vier weken voor 
de algemene vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden.

Artikel 6. De voorzitter
1. De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging. Hij leidt de 

vergaderingen, is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging naar 
buiten.

2. Hij houdt met de overige bestuursleden toezicht op de naleving van de statuten en het  
Huishoudelijk/tuinreglement alsmede van de besluiten door de diverse organen genomen.
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Artikel 7. De secretaris
De secretaris is belast met de gehele administratie van de vereniging, met uitzondering van de 
financiële administratie, waaronder toezicht houden op en het voeren van de correspondentie, 
de centrale ledenadministratie, de notulen van de vergaderingen, de convocaties, de presentie-
lijsten, het jaarverslag en het archief.

Artikel 8. De penningmeester
De penningmeester is belast met:
1. het zorgvuldig beheren en bewaken van de (geld)middelen van de vereniging en het voeren 

van de administratie hiervan;
2. het innen van de in artikel 19 van de statuten genoemde geldmiddelen en het verrichten 

van de betalingen;
3. het opmaken van het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid met de daarbij 

behorende balans en staat van baten en lasten;
4. het opstellen van de begroting en het bewaken van de door de algemene vergadering 

goedgekeurde begroting.

Artikel 9. Overige bestuurders
De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen met instemming van de overige 
bestuurders een deel van hun werkzaamheden overdragen aan een andere bestuurder. 

Artikel 10.  Benoeming, samenstelling, taken, bevoegdheden, 
commissies 

1. De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies en hun leden benoemen.
2. Tot lid van een commissie kunnen alleen leden van de vereniging worden benoemd. 
3. Een commissie kan worden ingesteld voor het uitvoeren van een taak van respectievelijk 

de algemene vergadering of het bestuur of ter advisering van respectievelijk de algemene 
vergadering of het bestuur.

4. De taakstelling, bevoegdheden en benoemingsperiode van commissies  worden respectie- 
velijk door de algemene vergadering of het bestuur bij de instelling nader bepaald.

5. Een commissie benoemt uit haar midden zonodig een voorzitter en secretaris. 
6. De commissie dient regelmatig haar bevindingen aan het bestuur voor te leggen.
7. Het orgaan dat de commissie en haar leden heeft benoemd, is bevoegd tot het schorsen en 

ontslaan van leden van die commissie. 
8. Het orgaan dat de commissie heeft benoemd kan door hem benoemde commissies 

ontbinden.

Artikel 11.  Aard van de commissies
1. De vereniging kent de volgende vaste commissies:
 a. de tuincommissie
 b. de kascommissie
2. De algemene vergadering dan wel het bestuur kan andere vaste dan wel ad hoc commissies 

benoemen.



pag ina 2� 

Artikel 12a. Tuincommissie
1. De taak van de tuincommissie bestaat uit de controle op de naleving door de leden van de 

voorschriften van het  Huishoudelijk/tuinreglement. 
 De tuincommissie loopt haar controleronde zo vaak als zij dit nodig acht.
2. Een commissielid, dat zijn lidmaatschap beëindigt, zal uiterlijk 14 dagen na datum van 

beëindiging van het lidmaatschap, alle in zijn bezit zijnde gegevens, de werkzaamheden 
betreffende, aan een medecommissielid overhandigen.

3. Een lid van de commissie kan zijn lidmaatschap tussentijds beëindigen door dit tijdig 
schriftelijk aan het bestuur bekend te maken.

 

Artikel 12b. Kascommissie
1. De kascommissie komt bijeen zo dikwijls zij dit nodig acht.
2. Een commissielid, dat zijn lidmaatschap beëindigt, zal uiterlijk 14 dagen na datum van 

beëindiging van het lidmaatschap, alle in zijn bezit zijnde gegevens, de werkzaamheden 
betreffende, aan het bestuur overhandigen of bij aangetekende brief toezenden.

3. Een lid van de commissie kan zijn lidmaatschap tussentijds beëindigen door dit tijdig 
schriftelijk aan het bestuur bekend te maken.

Artikel 13. Vergaderbijeenkomsten
De vergaderingen worden onderscheiden in:
a. algemene vergadering;
b. bestuursvergadering,
c. commissievergadering.

Artikel 14.  Algemene vergadering
1. In een algemene vergadering voert een lid alleen het woord wanneer de voorzitter het hem 

heeft verleend.
2. Indien een lid het woord is verleend, dient hij zich te houden aan het onderwerp van 

beraadslaging. Wijkt hij hiervan af dan kan de voorzitter hem het woord ontnemen.
3. De voorzitter verleent in beginsel aan niemand meer dan tweemaal het woord over 

eenzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter anders besluit.
4. De voorzitter kan een maximale spreektijd per spreker vaststellen.
5. Maakt een lid zich bij herhaling schuldig aan verstoring van de orde tijdens een algemene 

vergadering, dan kan het bestuur bij monde van de voorzitter besluiten hem de verdere 
aanwezigheid op de algemene vergadering te ontzeggen.

6.  Tijdens de beraadslaging kan via een door een lid ingediende motie van orde worden 
besloten het desbetreffend onderwerp zonder verdere bespreking in stemming te brengen.  
Moties van orde worden tijdens de discussies ingediend. Een motie van orde wordt 
onmiddellijk in stemming gebracht.

7.  De schriftelijke stemming heeft plaats door middel van gewaarmerkte en te sluiten briefjes.
8.  Bij een schriftelijke stemming wijst de voorzitter met goedkeuring van de algemene 

vergadering drie leden aan - dit mogen geen bestuurders zijn - die gezamenlijk als 
stemcommissie optreden. De voorzitter benoemt een van de leden van de stemcommissie 
tot voorzitter van de stemcommissie. De stemcommissie onderzoekt of het aantal 
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stembriefjes gelijk is aan de aanwezige stemgerechtigde leden en het aantal eventueel afge-
geven machtigingen (volmachten). De voorzitter van de stemcommissie maakt na het tellen 
van de stemmen de uitslag bekend aan de secretaris.

9. Bij de rondvraag wordt de leden de gelegenheid geboden vragen te stellen over 
onderwerpen die niet als afzonderlijk punt van bespreking op de agenda voorkomen. 

10. De voorzitter schorst of verdaagt zo nodig de vergadering.

Artikel 15. Bestuursvergaderingen
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig acht.
2. Op voorstel van de voorzitter of op voorstel van ten minste twee bestuurders wordt 

binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen 21 dagen een bestuursvergadering 
uitgeschreven.

3. De oproep voor een vergadering dient ten minste vijf dagen voor de datum van de 
vergadering verzonden te worden.

4. Er wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders wenselijk acht.
5. Ieder bestuurslid heeft één stem.
6. Alle besluiten dienen te worden genomen bij meerderheid.
7. Bij het staken van de stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 16. Commissievergaderingen
1. Commissievergaderingen worden gehouden zo dikwijls als nodig geacht wordt voor 

een goed functioneren van de commissie. In eerste instantie schrijft de secretaris van de 
commissie de vergaderingen uit.

2. Er wordt mondeling gestemd.
3 Ieder lid heeft één stem.

Artikel 17. Boetes en/of andere maatregelen
1. Conform artikel 6 lid 7d van de statuten is de algemene vergadering bevoegd tot het 

instellen van een boeteregeling en/of andere maatregelen.(Voor de bedragen, welke een lid 
verschuldigd is, zie bijlage).

2. Het bestuur kan overgaan tot het opleggen van boetes indien een lid:
 a. zonder voorafgaande schriftelijke opgave van redenen de hem opgedragen algemene 
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werkzaamheden niet of niet naar behoren uitvoert;
 b. zijn tuin en de daarop aanwezige opstallen niet of niet naar behoren onderhoudt;
 c. zich niet aan de bepalingen in de statuten, reglementen, besluiten van de algemene 

vergadering en/of openbaar bekendgemaakte bestuursbesluiten houdt.
3. Het bestuur kan een termijn bepalen waarbinnen de in lid 2 van dit artikel genoemde 

nalatigheden alsnog kunnen worden uitgevoerd of worden hersteld, maar is hiertoe niet 
verplicht.

4. Het opgelegd krijgen van een boete en/of andere maatregel en het voldoen hieraan ontslaat 
een lid niet van zijn verplichting(en).

5. Het opleggen van boetes en/of andere maatregelen ontneemt het bestuur niet de 
mogelijkheid om over te gaan tot beëindiging van het lidmaatschap van het desbetreffende lid.

Artikel 18. Overgangsregeling lidmaatschap
1. Voor leden die niet meer voldoen aan de huidige criteria voor het lidmaatschap, zoals 

vermeld in de statuten onder artikel 4 lid 4, geldt een overgangsregeling. Zij kunnen lid 
blijven tot 1 januari 2012.

2. Voor ex seniorenleden die op 18 juli 2006 al een tuin in gebruik hadden en geen lid wensen 
te worden, geldt ook een overgangsregeling. Willen zij een tuin blijven gebruiken dan 
moeten zij uiterlijk op 1 januari 2012 lid zijn.

Artikel 19. Onvoorzien
Voor al datgene waarin dit reglement niet voorziet is het bestuur door de algemene 
vergadering gemachtigd naar bevind van zaken te handelen.

B2. TUINREGLEMENT 

Artikel 20. Volkstuinencomplex
Ter realisering van haar doelstelling, zoals verwoord in artikel 3 van de statuten, heeft de 
vereniging het volkstuinencomplex (verder te noemen het complex) gehuurd van de Gemeente 
Barendrecht.
Het complex is een niet openbaar toegankelijk complex. Voor de leden en hun bezoekers is het 
complex geopend van 30 minuten voor zonsopgang tot 30 minuten na zonsondergang.

Artikel 21. Vervoer en voertuigen
Het is niet toegestaan:
1. zonder toestemming van het bestuur met auto´s of motorvoertuigen het complex op te 

rijden en of te parkeren anders dan op de daartoe bestemde parkeerplaatsen;
2. fietsen, brom- en snorfietsen, bakfietsen, karren of enig ander vehikel zodanig te plaatsen of 

te parkeren dat de doorgang wordt belemmerd;
3. op het complex of op de parkeerplaatsen die in beheer zijn van de vereniging caravans, 

vaartuigen, aanhangwagens of enig ander voertuig te plaatsen of te parkeren.
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Artikel 22. Gedragsregels
Het is niet toegestaan:
1. zonder toestemming de tuin van een ander lid of een leegstaande tuin te betreden;
2. bestuursleden, commissieleden, andere leden, hun gasten of bezoekers van het complex op 

onheuse wijze te bejegenen of te bedreigen;
3. op enigerlei wijze overlast te veroorzaken voor andere tuinders. Hieronder wordt onder 

meer verstaan geluidshinder, muziek, rook- en stankoverlast als gevolg van het voorbereiden 
van maaltijden e.d. Leden dienen ervoor te zorgen dat ook hun gasten geen overlast 
veroorzaken;

4. propaganda te maken voor politieke, kerkelijke of enig andere instelling of overtuiging.

Artikel 23. Gemeenschappelijk groen en andere voorzieningen
Het is niet toegestaan:
1. zonder toestemming van het bestuur beplanting uit het gemeenschappelijk groen te 

verwijderen;
2. afval te storten in het gemeenschappelijk groen of  de gemeenschappelijke voorzieningen, 

met uitzondering van de daartoe bestemde plaatsen;
3. een composthoop of andere voorziening in het gemeenschappelijk groen te plaatsen;
4. materialen van welke aard dan ook te storten of op te slaan in het gemeenschappelijk 

groen of de gemeenschappelijke voorzieningen, met uitzondering van de daartoe bestemde 
plaatsen;

5. afrasteringen te verbreken, grenspalen te verwijderen of te verplaatsen;
6. paden, sloten, slootkanten of andere gemeenschappelijke voorzieningen te versperren of 

hierin te graven;
7. zonder toestemming van het bestuur wijzigingen aan te brengen in de nutsvoorzieningen en 

hun systeem.

 Artikel 24. Verenigingsvoorzieningen en -eigendommen
1. Indien een lid tijdens het gebruik van een voorziening op welke wijze dan ook overlast voor 

anderen veroorzaakt kan het bestuur of de beheerder hem de toegang op dat moment 
ontzeggen. Bij herhaling van dit gedrag kan de toegang voor bepaalde of onbepaalde tijd 
ontzegd worden.

2. Uitsluitend met toestemming van het bestuur kunnen leden gereedschappen van de 
vereniging in leen of bruikleen ontvangen.

3. Leden zijn aansprakelijk voor de door hen van de vereniging geleende of in bruikleen 
ontvangen gereedschappen.

4. Het uitgeleende of in bruikleen gegeven gereedschap dient op dezelfde dag waarop het in 
leen of bruikleen is gegeven schoon en onbeschadigd terug te worden gebracht.
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Artikel 25. Milieu
1. Uitgangspunt van de vereniging is het natuurlijk tuinieren.
2. Al het afval op de tuin, dat geschikt is voor composteren, dient in een eigen compostbak 

of composthoop te worden opgeslagen. Een mesthoop op de tuin moet vanaf 1 april tot 1 
oktober afgedekt zijn, liefst met landbouwplastic.

3. Afval van takken, hout, glas, e.d. dient primair door de betrokkene te worden afgevoerd.
4. Op het complex of op de tuinen mag geen afval worden verbrand of open vuur worden 

gestookt.
5. Er mogen geen activiteiten worden verricht die een risico voor de verontreiniging van 

bodem, water of lucht met zich meebrengen.
6. Er mag geen afvalwater in de greppels, sloten of ander oppervlaktewater geloosd worden.
7. LPG (autogas) mag ongeacht de soort opslagtank niet worden opgeslagen of gebruikt.
8. Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

Artikel 26 Dieren
1. Honden, katten en andere huisdieren dienen buiten en in de eigen tuin aangelijnd te worden 

gehouden. Op deze regeling geldt een uitzondering voor honden, indien de tuin van het lid 
naar het oordeel van het bestuur afdoende is omheind.

2. Uitwerpselen van de huisdieren dienen onmiddellijk  te worden opgeruimd.
3. Huisdieren mogen geen overlast voor anderen veroorzaken.
4. Het is niet toegestaan om vee, kleinvee, pluimvee, andere vogels e.d. op het complex of op 

de tuin te houden.
5. Bijen mogen niet worden gehouden.

Artikel 27. Afscheidingen
1. Op de denkbeeldige scheidingslijn tussen de tuinen moeten door de vereniging voor en 

achter paaltjes worden geplaatst. De paaltjes mogen maximaal 30 cm boven het maaiveld 
uitkomen en moeten in de lengterichting van de tuin worden geplaatst. Iedere vorm van 
tuinafscheiding anders dan beplanting is verboden, tenzij anders in onderling overleg en met 
goedkeuring van het bestuur wordt overeengekomen.

2. Op de scheiding mag een afrastering van gaas of latwerk (lichtdoorlatend) worden geplaatst 
met een maximale hoogte van 0,90 meter.

3. Een scheiding van rietmatten, schutting of beplanting tot een maximale hoogte van 0,90 
meter dient tenminste 0,50 meter van de scheidingslijn verwijderd te zijn.

4. Windschermen en beplanting hoger dan 0,90 meter en met een maximale hoogte van 2 
meter na de jaarlijkse snoei dienen tenminste 1,50 meter uit de scheidingslijn te staan. 
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Artikel 28. Algemeen
Leden zijn verplicht:
1. verordeningen en/of voorschriften die zijn of nog worden uitgevaardigd ten aanzien van de 

bestrijding van besmettelijke plantenziekten (zoals aardappelmoeheid) of parasieten stipt op 
te volgen;

2. door ziekte en/of ongedierte aangetaste beplanting, indien nodig geacht door bestuur/
tuincommissie, te vernietigen;

3. de gehele tuin vrij te houden van vuilnis en rommel, zulks ter beoordeling van het bestuur/
tuincommissie;

4. materialen op te slaan in hun tuinhuis, kasje, schuur, gereedschapskist, e.d.;
5. ervoor te zorgen dat het door de vereniging beschikbaar gestelde tuinnummerbord op de 

door het bestuur aangegeven plaats en zichtbaar vanaf het pad geplaatst wordt;
6. op hun tuin werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor de instandhouding of 

verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen noodzakelijk acht;
7. bij beëindiging van het lidmaatschap hun tuin “zwart” en ontdaan van alle opstallen, 

bouwwerken en overige eigendommen op te leveren. Dat wil zeggen, dat alle opstallen 
(inclusief fundering), eigendommen, dode materialen en beplanting inclusief wortelstelsels 
verwijderd en afgevoerd dienen te worden. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het 
verkrijgen van eventueel noodzakelijke kapvergunningen. Daar waar nodig dient de grond 
met schone grond te worden aangevuld en dient de tuin te worden geëgaliseerd. Het 
bestuur kan bepalen dat waardevolle beplanting en/of opstallen kunnen blijven staan. 

8. Een lid kan zijn opstal(len) met goedkeuring van de vereniging verkopen. Overdracht van de 
opstallen dient plaatst te vinden op de datum van opzegging van het lidmaatschap.

9. De leden met een tuin kleiner dan 150 m² hebben recht van overpad (tegelbreed) over de 
betreffende aangrenzende tuin(en) om naar het dichtstbijzijnde aftappunt te gaan.

10. Voor leden die ouder zijn dan 50 jaar en een tuin hebben van 35 m² of minder wordt 
hun tuin door de vereniging gespit en bemest. Bovendien staat het gereedschap in de 
gereedschapskist te hunner beschikking.

11. Voor personen die per de ingangsdatum van dit reglement een tuin van 35 m2 of minder in 
gebruik hebben geldt als overgangsregeling dat zij tot 1 januari 2012 geen borg behoeven te 
betalen en in principe niet verplicht zijn tuinbeurten te vervullen.

Artikel 29.  Verboden
Het is verboden:
1. ontsierende composthopen, -bakken en/of andere opslagvoorzieningen voor anderen 
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zichtbaar op de tuin te plaatsen;
2. beplantingen te hebben die naar oordeel van het bestuur hinder aan derde(n) kunnen 

veroorzaken (maximale hoogte 2,00 m. na de jaarlijkse snoei);
3. op de tuinen enigerlei variëteit van de plant cannabis, voor welke doeleinden dan ook, 

te zaaien en/of te kweken. Eveneens is het niet toegestaan om andere gewassen, waaruit 
of waarvan psychotogene (geestverruimende) middelen kunnen worden gefabriceerd, te 
verbouwen;

4. het talud op enigerlei wijze te beschadigen.

Artikel 30. Aansprakelijkheid
Leden zijn aansprakelijk voor de gedragingen en activiteiten van hun gasten.

Artikel 31 Opstallen en overige bouwwerken
1. Onder opstallen worden verstaan tuinhuizen inclusief luifel/overstek, serre, waranda, abri’s, 

kassen (incl. plastic kassen), schuren, e.d.
2. Onder overige bouwwerken worden verstaan gereedschapskisten, terrassen, windschermen, 

pergola´s, platte bakken/broeibakken,  kisten voor accu´s, gasflessen, e.d.
3. Op de opstallen, overige bouwwerken dan wel elders in de tuin mogen geen antennes of 

schotelantennes geplaatst worden.
4. Voor opstallen of bouwwerken die in dit artikel niet met naam worden genoemd is separaat 

goedkeuring van het bestuur nodig. Het bestuur beslist per geval met inachtneming van 
overheidsvoorschriften, de geldende reglementen en regels en de beleidslijnen van de 
vereniging en/of het bestuur.

5. De opstallen mogen niet worden gebruikt voor bewoning of overnachting.
6. De opstallen moeten naar genoegen van de vereniging worden onderhouden.

Artikel 32. Maximum oppervlakten en maten 
Maximaal 15% van de oppervlakte van de tuin mag, met een maximum van 30 m², bebouwd 
worden met opstallen, met dien verstande dat op een tuin kleiner dan 150 m² geen tuinhuisje 
mag worden gebouwd.

Artikel 33. Aanvragen voor bouw/verbouw opstallen
1. De aanvraag voor toestemming voor de bouw of verbouw van een opstal dient te worden 

ingeleverd bij het bestuur en vergezeld te gaan van een bouwtekening op schaal 1:50.
2. Tevens moet een situatietekening van de tuin bij de bouw van een opstal op schaal 1:100 

worden bijgevoegd, waarop, in ieder geval, worden aangegeven:
 * afstand opstal - tuinscheiding;
 * afstand opstal - pad;
 * afstand met overige opstallen en andere bouwwerken op de tuin;
 * de Noordpijl.
3. Nadat de aanvraag door het bestuur schriftelijk is goedgekeurd, kan deze worden ingediend 

bij de betreffende gemeentelijke instantie.
4. Zodra de gemeentelijke goedkeuring door het lid aan het bestuur is overlegd, zal het bestuur 

haar schriftelijke toestemming afgeven, waarna het lid met de bouwactiviteiten kan beginnen.



pag ina �0 

Artikel 34. Tuinhuisje
1. Een tuinhuisje dient aan alle zijden minimaal 2,00 meter uit de perceelgrens te blijven, met 

dien verstande dat aan de kant van het pad (rooilijn) precies 5,00 meter dient te worden 
aangehouden. Met andere woorden: de afstand tussen het pad en het tuinhuisje moet 
precies 5,00 meter zijn.

2. De maximale goothoogte van een tuinhuisje is 2,00 meter en de maximale nokhoogte 2,50 
meter.

3. Een tuinhuisje dient in gedekte kleuren te zijn geverfd. 

Artikel 35. Kas(je) en plastic kas(je)
1. Een (plastic) kasje dient tenminste 2,00 meter verwijderd te blijven van de perceelgrens van 

de buren links, rechts en achter en tenminste 5,00 meter van het pad.
2. De maximale goothoogte van een (plastic) kasje is 2,00 meter en de maximale nokhoogte 

2,75 meter.

Artikel 36. Gereedschapskist
De hoogte van een gereedschapskist mag niet meer bedragen dan 0,90 meter gemeten vanuit 
het maaiveld.

Artikel 37. Platglasbak
De maximale nokhoogte van een platglasbak bedraagt 0,90 meter.

Artikel 38. Andere bouwsels
Voor het plaatsen van andere bouwsels, zoals bijv. abri’s en abri’s met gereedschapskist, dan 
vermeld in artikel 34 t/m 37 van dit reglement dient te allen tijde vooraf overleg met het 
bestuur plaats te vinden; dit ter verkrijging van eventuele toestemming. 

Artikel 39. Wijziging reglementen
1. In het huishoudelijk/tuinreglement kan geen verandering worden aangebracht dan door een 

besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van de reglementen zal worden voorgesteld.

2. Een besluit tot wijziging van de reglementen behoeft een meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen.

Artikel 40. Ingangsdatum reglementenwijziging
Een reglementswijziging treedt in werking op de eerste van de maand volgend op de 
ledenvergadering waarin deze wijziging is goedgekeurd.
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