
Verkort Reglement 
 
Aanvang lidmaatschap: 
1. Bij het in gebruik nemen van een tuin word teen 
waarborgsom gestort. Indien de tuin bij beëindiging in goede 
staat wordt achtergelaten wordt de borg teruggestort. 
2. De verschuldigde huur en contributie moeten voor februari 
van het contributiejaar worden voldaan; bij een tweede 
herinnering mag het bestuur administratiekosten in rekening 
brengen; bij voortdurende wanbetaling volgt royement. 
3. Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 2 maanden 
voor einde kalenderjaar schriftelijk bij de secretaris 
opgegeven worden. Op 1 januari uiterlijk moet alles van de 
tuin zijn verwijderd. 
 
Verplichtingen: 
Ieder heeft de beschikking over de hem/haar verhuurde 
grond, maar is verplicht: 
1. Zijn/haar tuin vanaf het begin af in goede staat te brengen. 
2. De tuin elk jaar voor 15 mei schoon en plantklaar te 
houden. 
3. Zijn/haar tuin zodanig te beplanten dat zijn/haar naaste 
buren geen hinder ondervinden van deze beplanting. 
4. Pootaardappelen te kopen bij de inkoopcommissie van de 
vereniging. 
5. Voor het planten van hoog opgaand geboomte, ook 
vruchtbomen, schriftelijk toestemming te vragen aan het 
bestuur van de vereniging. 
6. Zich te houden aan de landelijke voorschriften t.b.v. de 
wisselteelt voor aardappelen. Deze houden in dat men slechts 
om de drie jaar aardappelen mag telen op een perceel. Het 
bestuur zal jaarlijks aangeven op welk perceel men 
aardappelen mag telen. Uitzonderingen worden gemaakt bij 



wisselteelt langer dan 3 jaar. Hiervoor dient men een 
teeltplan in te dienen. 
 
Ieder lid is verplicht: 
a. De sloot, slootkant, greppel en greppelkant langs de tuin 
het gehele jaar schoon te houden. 
b. Een meter langs de greppel en paden de tuin vrij te houden 
van opstallen en opslag van materialen. 
c. Het pad gedeelte dat voor en/of naast zijn/haar tuin ligt vrij 
te houden van onkruid. 
d. De greppels langs de tuin schoon en geschikt te houden 
voor een behoorlijke afwatering. 
e. Drie maal per jaar gemeenschappelijk werk te verrichten. 
De uren waarop de gemeenschappelijke arbeid moet worden 
verricht worden bepaald door de tuincommissie. 
f. Zieke bomen en/of gewassen welke een gevaar vormen 
voor andere bomen en/of gewassen te bestrijden en/of te 
verwijderen. 
 
De tuin is ter ontspanning, commerciële activiteiten zijn 
verboden tenzij incidentele toestemming van het bestuur 
(bijvoorbeeld tijdens het najaar treffen). Reclame-uitingen op 
het terrein zijn ongewenst. Alleen in het verenigingsblad 
wordt ruimt gemaakt voor advertenties. 
 
Het is ten strengste verboden: 
a. Te Collecteren zonder toestemming van het bestuur. 
b. Plakkaten of drukwerk aan te brengen of te verspreiden 
zonder voorkennis en goedkeuring van het bestuur. 
c. Buiten de tuin vuilnis of afval te werpen, sloten, greppels of 
paden te versperren of te verontreinigen. 
d. Greppels te dichten en/of te graven. 
e. Afval te verbranden. 



f. Afrastering te verbreken en grenspalen te beschadigen of te 
verplaatsen. 
g. Ongevraagd of zonder toestemming de tuin van een ander 
te betreden of op enigerlei wijze iets te doen op diens tuin 
tegen diens wil. 
h. Op de tuin dieren te houden. 
i. Loslopende honden op het terrein te hebben of vuil van 
deze dieren buiten de eigen tuin te laten liggen. 
j. Fietsen of motorrijwielen te plaatsen tegen hekken, heggen 
of op de paden. 
k. Propaganda te maken voor politieke, kerkelijke of andere 
instellingen. 
l. Op de paden afval of andere spullen te deponeren. 
m. De gehuurde tuin als opslagplaats gebruiken. 
n. Beschoeiingen of vlonders te maken zonder schriftelijke 
toestemming van het bestuur. 
o. Zonder toestemming met motorvoertuigen te rijden op het 
tuincomplex. 
 
Mechanisch materiaal wordt niet uitgeleend, 
Niet-mechanisch tuinmateriaal van de vereniging mag met 
toestemming van het bestuur geleend worden, uitgifte en 
teruggave wordt genoteerd op een lijst in de werkplaats. 
 
Tenminste een maal per jaar is er een algemene 
ledenvergadering. 
 
Klachten dienen schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat 
te worden gericht. 
 
De tuinen worden begrensd door tuinstraten, paden, sloten 
en greppels. Deze zijn vrij toegankelijk voor alle leden en 



dienen vrij te blijven van obstakels, ook van te dicht 
geplaatste hekken en schuttingen.  
Windsingels dienen vrij van obstakels te blijven, behalve 
enkele gedoogsituaties.  
De paden dienen door de aangrenzend tuinende leden 
onderhouden te worden. 
De sloten moeten door kunnen stromen, vrij van riet en 
woekerende planten gehouden worden. Ook dit onderhoud 
hoort bij de aangrenzende tuinder. 
Bestrijdingsmiddelen dienen spaarzaam gebruikt te worden 
en mogen niet in het (bodem-)water terechtkomen; minimaal 
1 meter uit de slootkant wegblijven. 
 
Het volledige reglement vindt u terug in het groene boekje. 
 
 
  


