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Huishoudelijk reglement De Bongerd
Artikel 1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
De Bond:
De Bond van Volkstuinders Amsterdam.
Het
Het bestuur van de Bond.
bondsbestuur:
Afdeling:
Een organisatorische eenheid van personen,
die als lid van de Bond een volkstuin bij de
Bond huren op een en hetzelfde tuincomplex
of buitenlid zijn.
Tuingroep:
De afdeling De Bongerd.
Het bestuur:
Het bestuur van de afdeling "De Bongerd".
Het lid (de leden): De leden van de Bond die huurders zijn van
een tuin op volkstuinpark "De Bongerd".
De Statuten:
De Statuten van de Bond.
De Reglementen: Het Algemene Reglementen (AR) van de Bond.
Het Reglementen voor de Afdelingen (RvdA)
Het Tuinreglement (HR)
De Bouwvoorschriften (BV)
Het Tuchtreglement (GR)
Artikel 2.
Overtreding van enige verbodsbepaling en/of niet nakoming van enige verplichting, aan de leden
“opgelegd in de statuten en de daaruit voortvloeiende reglementen” en/of dit supplement, is het
Tuchtreglement van toepassing, onverminderd de maatregelen die het bestuur ingevolge de bepaling
in enige artikel van dit supplement tegen hen kan nemen.
BESTUUR EN VERGADERING
Artikel 3.
Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur benoemd van ten minste 3 personen bestaande uit
Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.
Bij ontstentenis zal de plaats worden opgevuld met een bestuurder.
Het dagelijks bestuur treedt namens het bestuur op in dringende gevallen die geen uitstel gedogen en
legt verantwoording af bij de eerst volgende bestuursvergadering.
Artikel 4.
Het bestuur is tot het nemen van besluiten op een bestuursvergadering bevoegd, indien de
meerderheid der bestuursleden aanwezig is, waaronder minimaal twee dagelijks bestuurders.
LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
Voor aanvaarding van een tuin dient men een uittreksel uit het bevolkingsregister te overhandigen,
hetwelk niet ouder is dan drie maanden en een geldig op zijn/haar naam gesteld legitimatiebewijs te
overleggen.
Artikel 6.
Indien een lid bij beëindiging van het lidmaatschap niet akkoord gaat met de verkoopwaarde van de
opstallen en/of tuin, dan kan hij/zij in beroep gaan bij het Bondsbestuur, in wiens opdracht een
hertaxatie plaatsvindt door de Bondsbouwcommissie c.q. de Bondstuincommissie. De financiële lasten
van deze hertaxatie(s) moeten door de aanvrager van de hertaxatie tegelijkertijd met het verzoek tot
hertaxatie aan het Bondsbestuur worden voldaan.
De uitspraken van deze bondscommissies zijn bindend.

Artikel 7.
Beëindiging van de huurovereenkomst ontslaat het lid niet van zijn verplichtingen, die pas eindigen op
de datum dat het lidmaatschap daadwerkelijk eindigt. Wanneer een vertrekkend lid niet aan zijn
verplichtingen voldoet, zullen alle kosten die worden gemaakt om de tuin en eventuele opstallen te
onderhouden dan wel te verwijderen op hem worden verhaald.
Zie aanvullende bepaling Artikel 117.
Artikel 8.
Tuinruil op het complex kan alleen plaatsvinden, indien het bestuur daartoe schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Artikel 9.
Een kandidaat-huurder kan zich de eerste zaterdag van elke maand laten inschrijven op de wachtlijst,
mits hij/zij zich VOORAF heeft laten inschrijven bij de Bond van Volkstuinders.
De kosten van inschrijving zijn vermeld in de aanvullende bepaling Artikel 122
Artikel 10.
Indien een tuin niet via de wachtlijst kan worden verhuurd zal deze 2 weken lang worden aangeboden
op het mededelingsbord.
Hierna is het bestuur gerechtigd de tuin aan zich meldende gegadigde te verhuren.

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 11.
De leden dienen de verschuldigde tuinhuur, contributie en verdere lasten jaarlijks vóór 28 februari te
hebben voldaan aan de penningmeester van de afdeling of aan degene die hem vervangt. Het
girorekeningnummer van de tuingroep is 5051028. In bijzondere gevallen kan door het bestuur een
afwijkende regeling worden getroffen.
Artikel 12.
Leden, die niet of niet tijdig voldoen aan het onder artikel 11 gestelde, ontvangen een aanschrijving
van het bestuur. In de aanschrijving zal vermeld zijn vóór welke datum één en ander in orde moet zijn.
Indien aan deze aanschrijving geen gevolg wordt gegeven, kan het bestuur aan de tuinder
administratiekosten in rekening brengen.
VERPLICHTINGEN ALGEMEEN WERK
Artikel 13.
Leden, niet ouder dan 75 jaar, zijn verplicht om jaarlijks 5 (vijf) werkbeurten van 3 (drie) uur dienst te
verlenen aan het Algemeen Werk. Dit kan binnen een commissie, cluster of het algemeen werk op
zaterdagmorgen. De werkbeurt mag slechts door 1 persoon/lid verricht worden en niet opgedeeld in 2
personen/leden van elk 1,5 uur.
Leden in de leeftijd 70 t/m 75 dienen ook te voldoen aan het in art 11 sub. 3 van het tuinreglement van
de Bond van Volkstuinders gestelde eisen.
De koffie/thee pauze vindt plaats rond 11.00 uur.
Voor clubhuisschoonmaak geldt 8 (acht) werkbeurten van 2 (twee) uur. Dit mag door een
vervanger met een minimale leeftijd van 18 jaar worden gedaan.
Als een lid denkt door problemen aan deze verplichting niet te kunnen voldoen, en deze ook geen
partner (vervanger) heeft, kan het bestuur hem/haar per jaar aangepast werk geven of andere
afspraken maken.
Artikel 14.
De deelname aan het algemeen werk wordt geregeld door de commissie algemeen werk, in overleg
met het bestuur. Leden en commissieleden kunnen door het bestuur tijdelijk worden vrijgesteld van
deelname aan het algemeen werk.
Artikel 15.
Het bestuur is gerechtigd leden een vaste taak, voor de periode van 1 (één) jaar, een zogenaamd
vaste taak in het gemeenschappelijk werk toe te kennen. Leden die hiervoor in aanmerking wensen te
komen, moeten dit schriftelijk bij het bestuur aanvragen. Het verzoek moet de reden tot verkrijging van
een vaste taak vermelden.
Artikel 16.
Leden, die zonder afmelding VOORAF niet zijn opgekomen op de door het bestuur vastgestelde
datum, krijgen te maken met een administratief correctie vermeld in de aanvullende bepaling, artikel

116a
Daarnaast moet de verzuimde werkbeurt worden ingehaald na overleg met de betrokken commissie of
het bestuur.
Voor achterstallige werkbeurten bij beëindiging van het lidmaatschap, wordt aan het betrokken lid een
bedrag per werkbeurt in rekening gebracht. Dit bedrag wordt vastgesteld door de
afdelingsvergadering.
Zie aanvullende bepaling artikel 116b
Artikel 17.
Leden, die een vaste taak in het onderhoud toegewezen hebben gekregen en deze taak naar de
mening van het bestuur niet correct uitvoeren, worden
van de vaste taak ontheven en gaan gewoon weer deelnemen aan het algemeen werk op de door het
bestuur aangewezen datum.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 18.
De leden zijn verplicht:
A. Bomen, heesters en/of andere gewassen, die door aantasting van dierlijke of plantaardige
parasieten gevaar opleveren voor andere gewassen, op eerste aanschrijving van het bestuur
te verwijderen en zo nodig op afdoende wijze te vernietigen.
B. De helft van het pad langs de tuin te onderhouden en te zorgen, dat zij vrij van gras en
onkruid zijn.
C. De slootkant van de tuin te voorzien van een deugdelijke, rechte beschoeiing, welke vooraf
uitgezet moet zijn door de bouwcommissie. De beschoeiing moet dezelfde zijn als de
bestaande (en tegen betaling verkrijgbaar bij het afdelingsbestuur).
D. De slootkant van de tuin vrij te houden van onkruid en vlonders en/of obstakels.
E. De sloot jaarlijks vóór 1 oktober uit te baggeren tot 50 cm. in het midden en 20 cm. aan de
kant, (bij sloten tot 2 ½ meter, overige diepte van sloten is 1/5 deel van de breedte) de sloot
vrij te houden van obstakels zoals latten, balken en vlonders; waterplanten niet verder dan 30
cm. uit de kant te laten groeien.
F. Langs de voorzijde en indien aanwezig zijkant van de tuin een strook van 60 cm te beplanten
met laag blijvende of planten welke niet hoger mogen groeien dan 60 cm. In het najaar kan
men deze strook opvullen met bollen en in het voorjaar zomergoed. Hierdoor ontstaat een
ruimtelijke effect op het pad.
G. De toegang tot de tuin te voorzien van een naar binnen draaiend toegangshek. Hoogte van
het toegangshek maximaal 1.20 m. De plaats van het toegangshek mag alleen met
toestemming van het bestuur worden gewijzigd. Plaats van het hek 60 cm vanuit het pad gelijk
met plantenstrook. Tuinnummer dient naast toegangshek geplaatst te worden op een paaltje
van 40 cm hoog of aan het tuinhek.
H. Ervoor te zorgen dat aangrenzende tuinen of paden geen hinder ondervinden van
overhangende takken of overmatige schaduw veroorzaakt door bomen en/of beplanting.
I. De tuin en de daarop bevindende opstallen vanaf de aanvang der huur in goede staat te
brengen en te onderhouden.
J. Aan het bestuur schriftelijk toestemming te vragen voor het verwijderen van bomen.
K. Mest en composthopen op afdoende wijze aan het oog te onttrekken.
L. Van de tuingroep in gebruik of in bruikleen ontvangen gereedschappen of andere materialen
onbeschadigd en goed schoongemaakt onmiddellijk na het gebruik in te leveren op de
daarvoor gestelde plaats. De gereedschappen of materialen mogen niet anders dan op het
terrein van de tuingroep worden gebruikt en mogen niet zonder toestemming van degene, die
de gereedschappen of materialen heeft uitgegeven, aan anderen in gebruik worden gegeven.
M. Waterstand wordt door het bestuur opgenomen in de maand oktober en de afrekening vind
plaats op de jaarnota.
N. De algemene werkkaart dient zorgvuldig bewaard te worden want deze dient als bewijs dat u
alle werkbeurten heeft gedaan.
Leden die niet of niet tijdig voldoen aan de in dit artikel bepaalde punten, ontvangen een aanschrijving
van het bestuur, of van de door het bestuur daarvoor aangewezen commissie, in welke aanschrijving

vermeld zal zijn, voor welke datum één en ander in orde gemaakt moet zijn. Indien aan deze
aanschrijving geen gevolg wordt gegeven, volgen er administratiekosten.
Het bestuur kan bij herhaling artikel 2 van dit supplement toepassen.

ORDEBEPALINGEN
Artikel 19.
Het is verboden,
A. Op het tuincomplex te verblijven in de maanden oktober t/m maart na zonsondergang tot
zonsopkomst.
B. De tuin en/of opstallen te gebruiken als opslagplaats of voor het uitoefenen van een bedrijf.
C. Een groter oppervlak dan 30% van de tuin te reserveren voor bebouwing en/of verharding.
D. Gebouwen, banken, afrasteringen, hagen, aanplantingen of andere verfraaiingen op het
tuincomplex, te verwijderen of te beschadigen en nummer of grenspalen te verplaatsen.
E. De paden van het tuincomplex te berijden anders dan met de tractor van de Bongerd,
rijwielen, kruiwagens, trekwagens op luchtbanden en scootmobiel (na toestemming van het
bestuur). Het berijden op het complex met een auto wordt dan ook streng gestraft.
Zie aanvullende bepaling. Artikel 119
F. Op de tuinen materialen te verbranden.
G. Erfscheidingen te maken met prikkeldraad en/of materialen, die het zonlicht belemmeren.
H. Op de paden zand, grint, aarde of puin te storten, of specie/mortel daarop aan te maken.
I. Waterkeringen te maken of in de paden te graven.
J. Op de tuin vee of pluimvee te houden.
K. Honden en katten onaangelijnd te laten lopen buiten de eigen tuin, deze op het complex uit te
laten en/of hun uitwerpselen te laten liggen.
L. Zonder toestemming van de rechthebbende diens tuin te betreden, uitgezonderd het bestuur
en daartoe door het bestuur aangewezen min. 2 personen.
M. Drukwerken en plakkaten op het terrein van de tuingroep te (doen) verspreiden of aan te
plakken, aankondigingen op borden of anderszins te stellen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het bestuur.
N. Andere dan nationale, stedelijke, bond- of tuingroepsvlaggen uit te steken of op te hijsen.
O. Te collecteren op het terrein zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.
P. Buiten de vastgestelde tijden vuilnis te storten, dit geldt voor alle soorten vuilnis. De storttijden
van vuilnis worden door het bestuur vastgesteld.
Zie aanvullende bepaling art 19
Q. Vuilnis te storten anders dan op de aangegeven plaatsen.
Zie aanvullende bepaling art. 19
R. Vliegers op de tuingroep op te laten of andere voor anderen hinderlijke spelen te beoefenen.
S. Radio's of muziek in welke vorm dan ook zodanig te spelen, dat dit voor anderen hinderlijk is.
T. Op het terrein caravans c.q. aanhangwagens en/of windmolens te plaatsen.
Leden, die niet of niet tijdig voldoen aan het in dit artikel bepaalde, ontvangen een aanschrijving van
het bestuur of de door het bestuur daarvoor aangewezen commissie, in welke aanschrijving vermeld
zal zijn, voor welke datum één en ander in orde gemaakt moet zijn. Indien aan deze aanmaning geen
gevolg wordt gegeven, volgen er administratiekosten.
Zie aanvullende bepaling sup. 5. Artikel 119
Het bestuur kan bij herhaling artikel 2 van dit reglement toepassen.
U. Schuurmachines, zaagmachines en andere geluidoverlast bezorgende machines mogen
alleen gebruikt worden in de maanden:
April, Mei, juni en september van maandag tot zaterdag 10.00 u. tot 14.00 u
Juli en augustus alleen op Zaterdagen van 09.00 tot 14.00 uur.
Iedereen wordt verzocht de zondags-rust te respecteren.
Van 1 Oktober tot 1 April zijn er geen beperkingen.
Bij overtreding van punt U zal aanvullende bepaling Art. 19 sub. U van kracht zijn.

V. Op ‘Kabouterland’ is het verboden takken en vuil te storten.
Takken zullen op de tuinen worden verhakkeld na verzoek van de tuinder.
Bij overtreding van punt V zal aanvullende bepaling Art.19 punt V van kracht zijn.

COMMISSIES
Artikel. 20.
De onderstaande commissies worden als permanent aangemerkt:
l. Kascommissie
2. Inkoop/winkelcommissie
3. Bouwcommissie
4. Technische Dienst Commissie
5. Tuintaxatie commissie
6. Tuincontrolecommissie
7. Algemeen Werk commissie
8. Clubhuiscommissie
9. Activiteitencommissie
De kascommissie is samengesteld en functioneert zoals is vermeld in het afdelingsreglement van de
Bond van Volkstuinders art. 16 sub. 1, 2, 3, en 4.
De overige commissies bestaan uit ten minste 3 leden.
Alle commissies brengen regelmatig verslag uit aan het afdelingsbestuur.
Artikel 21. Inkoop/winkelcommissie.
Haar taak bestaat uit het bij voldoende vraag inkopen van door de leden gewenste artikelen, welke
aan hen worden geleverd. De verkoopprijs van de artikelen wordt door het bestuur vastgesteld.
Artikel 22. Bouwcommissie
Taakbeschrijving staat vermeld in het afdelingsreglement van de BVV.
Artikel 23. Technische commissie.
Taakbeschrijving staat vermeld in het afdelingsreglement van de BVV.
Artikel 24. Tuintaxatie- en controlecommissie.
Taakbeschrijving staat vermeld in het afdelingsreglement van de BVV.

Artikel 25.
Algemeen Werk Commissie.
Haar taak bestaat uit het begeleiden van de tuinleden bij het uitvoeren van het verplicht
gemeenschappelijk algemeen werk. (Zie artikel 12 t/m 16). Zij verzorgt de deelnameroosters en zorgt
ervoor, dat na de uitvoering de werkbeurtkaarten correct door de tuinders worden ingevuld. Verder
informeert zij het bestuur omtrent leden, die hun plicht ten aanzien van het gemeenschappelijk werk
niet nakomen.
Artikel 26.
Clubgebouwcommissie.
Haar taak bestaat uit het beheren van het clubgebouw, tevens zorgt zij ervoor dat de beschikbare
ruimten zo efficiënt mogelijk worden gebruikt door de diverse commissies en leden. Tevens hoort tot
haar werkzaamheden het verzorgen van koffie, consumpties, etc. tijdens de vergaderingen en
bijeenkomsten in het clubgebouw. Het bijbehorende inkoop en verkoopbeleid van de eerder
genoemde consumpties geschiedt in nauw overleg met het bestuur.
Artikel 27.
Activiteitencommissie.
Haar taak is het organiseren en verzorgen van evenementen en educatieve voorlichting t.b.v. de

leden. Evenementen dienen het tuinieren te bevorderen, en in het zomerseizoen een recreatief
karakter te hebben. De activiteitencommissie werkt nauw samen met het bestuur en
clubgebouwcommissie.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 28.
Gevallen, waarin de Statuten, de reglementen of dit supplement niet voorzien, worden door het
tuingroepsbestuur geregeld, in overleg met het Bondsbestuur en onder nadere goedkeuring van de
eerstvolgende ledenvergadering.
Artikel 29.
Aanvulling en wijzigingen van dit reglement vinden plaats door de ledenvergadering der tuingroep met
gewone meerderheid van stemmen.
Goedgekeurd door de ledenvergadering d.d. 20 april 1991
Goedgekeurd door het Bondsbestuur d.d. 23 december 1991
Wijzigingen goedgekeurd door de extra ledenvergadering d.d.18 maart 1998 en door het
bondsbestuur op 1 november 1998.
Wijzigingen goedgekeurd door de ledenvergadering d.d.19 april 2000.
Wijzigingen goedgekeurd door de ledenvergadering d.d.20 oktober 2001
Goedgekeurd door het Bondsbestuur d.d. 11 juni 2002
Goedgekeurd door het Bondsbestuur d.d. ………….
Wijzigingen goedgekeurd door de ledenvergadering d.d 25 Sept. 2010

AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ HET REGLEMENT
Sup.1
Artikel 117: schoonmaken tuin na opzegging; bij het in gebreke blijven door het lid:. € 12.50 per
man/per uur. Afvoeren afval € 30,00 per 1000 liter container.
Sup.2
Artikel 112: administratiekosten € 3,00 (incl. portokosten), na 2 weken controle en geen gehoor
hebben gegeven aan de opgelegde veranderingen, € 12,00 per week met een max. van 13 weken.
Artikel 116-a: boetebedrag € 71,00 per verzuimde werkbeurt.
Artikel 116-b: achterstallige werkbeurten bij opzegging van tuin € 100,00 per verzuimde werkbeurt.
sup.4
Artikel 118: aanschrijfkosten € 3,00 (incl. portokosten). Bij een opeenvolgende aanschrijving wordt
het boetebedrag verhoogd met € 12,00 per week, met een max. van 13 weken.
sup.5
Artikel 119: aanschrijfkosten € 3,00 (incl. portokosten). Bij een opeenvolgende aanschrijving wordt
het boetebedrag verhoogd met € 12.= per week met een max. van 13 weken
Artikel 19: sub e, zonder aanschrijving € 45,Artikel 19 sub U: per overtreding € 45,- en/of tijdelijke uitsluiting van elektra.
Artikel 19 sub V: per overtreding € 45,- en/of € 30,- opruimingskosten.
Artikel 19: sub p en sub q € 15,Artikel 120: Hertaxatie bij de bond € 50,Artikel 121: Vergoeding afdelingstaxatiekosten (Een verkoop is altijd definitief maar er kunnen
omstandigheden voorkomen dat een verkoop niet doorgaat, dit ter oordeel door het bestuur.)
€ 12.50 per man/ per uur.

AANHANGSEL VOOR DE NUTSTUINEN
De statuten van de afdeling gaan voor het aanhangsel
Artikel 1
De tuinnummers 152 tot en met 199 worden aangewend als nutstuinen. De leden zijn gehouden de
tuinen goed te onderhouden en te gebruiken overeenkomstig de bestemming voor het kweken van
aardappelen, groenten en bloemen. Grasveld is toegestaan met een maximum van 8m2.
Artikel 2
De leden zijn vrij in de inrichting van hun tuin met dien verstande dat overeenkomstig de wettelijke
bepaling niet meer dan 1/3 van de beschikbare grond, beplant mag worden met aardappelen. Het met
aardappelen beplante deel moet elk jaar op een andere plek gesitueerd worden.
In het vierde jaar mag de eerste plek weer benut worden.
Dit geldt voor alle wisselproducten.
Artikel 3
Op dit complex mogen geen opstallen maar wel schuurtjes en kweekkassen worden geplaatst, de
afmeting hiervan is 3 bij 2 meter. Verder het plaatsen van een of meer (maximaal vier)broeibakken
afgedekt met een ruiter. Maximale oppervlakte 3 meter in het vierkant, hoogte 60 cm. De bak(ken) te
plaatsen minimaal 50 cm vanaf de padzijde en 25 cm vanaf de erfscheiding. Gereedschapskisten
en/of broeibakken dienen bruin of groen van kleur te zijn.
Sinds 1 april 2010 is het toegestaan de broeibakken te vervangen door een hoge kweekkas.
Hiervoor dient u toestemming te vragen bij de bouwcommissie.
Artikel 4
Het bestuur heeft de bevoegdheid beplantingen af te keuren die hinder aan derden kunnen
veroorzaken. Niet toegestaan is het op opvallende plaatsen hebben van composthopen, silo’s of
bakken. Er mag niet dieper gespit worden dan 50 cm of twee spaden diep. Eventuele kosten van het
opheffen van beschadigingen aan riool en/of waterleiding komen voor rekening van het lid dat de
schade heeft veroorzaakt.
Artikel 5
De leden zijn verplicht op de gehuurde tuin werkzaamheden toe te staan die voor de instandhouding
of verbetering van het complex dan wel de aangrenzende tuinen noodzakelijk zijn. Het bestuur is
gehouden de leden zo vroeg mogelijk van dergelijke ophanden zijnde werkzaamheden in kennis te
stellen.
Artikel 6
Het onderhoud aan paden, slootkanten en taluds, grenzende aan de gehuurde tuin dient door het lid
verzorgd te worden. Het bestuur is bevoegd de stand van het onderhoud te controleren en ter zake
aanwijzingen te geven.
Artikel 7
Ten behoeve van het onderhoud van het algemene gedeelte, waaronder begrepen de toiletgroep, is
het bestuur bevoegd werkzaamheden aan de leden op te dragen, (HR artikel 15). Zo vroeg mogelijk in
het seizoen wordt een rooster van deze werkzaamheden opgesteld en ter kennis gebracht aan de
leden.
Artikel 7a
Op een door het bestuur van tuingroep de Bongerd vast te stellen dag is er 3 keer per jaar drie uur
verplicht algemeen werk. (Kan eventueel ook plaatsvinden op de Verblijfstuinen van de Bongerd en/of
omgekeerd.)
Voor elk zonder geldige reden gemiste werkbeurten krijgt men een boete van € 71,00 en alsnog de
verplichting de uren in te halen.
Artikel 8

Mocht een lid om welke reden dan ook zich niet in staat acht de onder artikel 7 bedoelde
roosterwerkzaamheden te verrichten dan dient hij/zij het bestuur hiervan in kennis te stellen.
In goed onderling overleg zal naar een oplossing gestreefd worden.
Artikel 9
Bij slecht weer zullen de roosterwerkzaamheden als bedoeld in art.7 worden uitgesteld.
De leden ontvangen hiervan geen bericht maar zijn gehouden omtrent eventueel uitstel zich in
verbinding te stellen met het bestuur of met de door het bestuur aangewezen contact persoon.
Artikel 10
Voor werkzaamheden van enige omvang kan van onder art. 7 bedoelde rooster worden afgeweken en
kunnen alle leden opgeroepen worden door of namens het bestuur voor een extra werkbeurt. Het
bepaalde onder art.8 zal ter zake overeenkomstige toepassing vinden.
Artikel 11
De oppervlakte van het gehuurde is door de Bond van Volkstuinders vastgesteld. De aldus
vastgestelde oppervlakte per tuin vormt de basis voor de vaststelling van de jaarhuur.
Artikel 12
Het tuinnummerbord dient op de vastgestelde plaats bevestigd te zijn en te blijven en moet vanaf het
pad zichtbaar blijven.
Artikel 13
Op de denkbeeldige scheidslijnen tussen de tuinen moeten voor en achter grenspaaltjes aanwezig te
zijn.
Iedere zichtbare vorm van tuinafscheiding is verboden tenzij in onderling overleg en na verkregen
goedkeuring door het bestuur.
Het tuinhek mag maximaal 1 meter hoog zijn.
Artikel 14
Het is verboden grenspalen te verwijderen of te verplaatsen.
Artikel 15
De jaarhuur is verschuldigd over de periode 1 januari tot en met 31 december. Ieder jaar zal de
penningmeester in de maand december aan de leden een rekening zenden betreffende de tuinlasten
voor het volgende jaar.
Artikel 16
Het verschuldigde bedrag voor de jaarhuur dient te zijn voldaan uiterlijk op 28 februari van het
volgende jaar.
Artikel 17
Indien op het tijdstip als bedoeld onder art.16 de verschuldigde huur niet is ontvangen zal het bestuur
hiervoor nog een herinnering sturen aangevuld met een boete waarvan de hoogte is vastgesteld door
de ledenvergadering.
Bij ondanks herhaalde waarschuwingen niet nakomen van de verplichtingen kan gebruikt gemaakt
worden van artikel 2 van het supplement.
Artikel 18
Beëindiging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te gebeuren en wel drie maanden voor
de voorgenomen beëindiging van het lidmaatschap (weg). Als regel zal een lidmaatschap pas kunnen
eindigen per 31 december en zullen reeds betaalde huurpenningen niet worden gerestitueerd. Het
bestuur is bevoegd in speciale gevallen ten gunste van het lid af te wijken van het bepaalde in de
vorige zin.
Artikel 19
Het bedrag van de jaarhuur wordt samengesteld uit:
De specificatie die u jaarlijks in december wordt toegestuurd.
Artikel 20
De daarvoor in aanmerking komende opslagen zullen jaarlijks op voorstel van het bestuur worden
vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de afdeling.
Artikel 21
Alle vuil, zowel tuinvuil als het overige vuil, dient door de leden te worden verwijderd.
Artikel 22
Het is verboden op de tuin, feestjes en partijen te geven, met dien verstande dat samengroepen met
meer dan 10 personen verboden is.
Artikel 23
Er mag op het complex onder geen beding vuil worden verbrand.
Barbecuen is alleen toegestaan met gebruik van houtskool en briketten onder geen beding mag men
barbecuen met alleen hout.
Artikel 24

Zonder voorafgaande toestemming van het bestuur is het verboden materialen afval, vuilnis te
plaatsen of te doen plaatsen op de gemeenschappelijke paden en/of andere plaatsen.
Artikel 25
Na het afsterven van gewassen dienen o.a. bonenstaken en/of andere lei middelen(weg)zo snel
mogelijk te worden opgeruimd.
Artikel 26
De toegang tot het complex is in principe mogelijk voor tuinleden en hun gezin.
In de zomermaanden tussen 1 april en 1 oktober is het voor iedereen toegankelijk.
Artikel 27
Indien een lid als gevolg van ziekte of tijdelijke afwezigheid een niet lid bereid heeft gevonden de tuin
te onderhouden of bepaalde werkzaamheden ten behoeve van het lid te verrichten is het noodzakelijk
dit bij het bestuur te melden.
Artikel 28
Het bestuur is zonder meer bevoegd, onbevoegden van het complex te laten verwijderen.
Artikel 29
De leden zijn en blijven aansprakelijk voor hetgeen door op het complex verblijvende personen als
genoemd in HR artikel 5 lid 6 in strijd met dit supplement wordt verrichten. Het bestuur heeft de
bevoegdheid indien de goede orde op het complex of de redelijkheid zulks vereisen dergelijke
personen verdere verblijf of toegang te ontzeggen, Eventueel aangerichte schade kan op het
betreffende lid worden verhaald worden (HR artikel 6 lid 6).
Artikel 30
In alle gevallen waarin dit supplement niet voorziet zal het bestuur de noodzakelijke maatregelen
nemen om nadere goedkeuring van de eerstvolgende ledenvergadering met inachtneming van artikel
26 lid 1 van het reglement van de afdelingen.
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