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HUISHOUDELIJK REGELEMENT
Overeenkomstig de statuten van de VTV “Jardinga”, bij notariële akte verlijd d.d. 4 februari 1998
(Artikel 20) kunnen bij Huishoudelijk Reglement nadere uitwerkingen van de statuten, bepalingen,
richtlijnen etc. worden vastgesteld.
Het Huishoudelijk Reglement (HHR) mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten.
Aanvullingen op de statuten zijn wel toegestaan. De statuten zijn pas rechtsgeldig na het verlijden van
de akte via een notaris.
Voor een HHR geldt die verplichting niet. De Algemene Ledenvergadering besluit het HHR geldig te
verklaren en wanneer het van kracht wordt. Ook aanpassingen/wijzigingen in het HHR moeten door de
Ledenvergadering worden bekrachtigd.
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Let op! - Met huurder wordt ook huurster bedoeld; met hij (hem) wordt ook zij (haar) bedoeld.

A. DOELSTELLING
Artikel 1
De in de statuten verwoorde algemene doelstelling van de Volkstuinvereniging “Jardinga” wordt als
volgt geconcretiseerd:
De vereniging streeft er naar om het amateur-tuinieren in brede zin te bevorderen. Het gezamenlijk
bezig zijn in de natuur met beweging o.a. planten en zaaien, staat voorop. Zo vervult de vereniging
naast een belangrijke sociale functie ook een educatieve functie. Om die doelstelling te bereiken
wordt binnen de vereniging gedacht aan de volgende middelen:

a. Het verkrijgen, behouden en beheren van terreinen, beschikbaar gesteld door de gemeente
Ooststellingwerf.

b. Het in goed overleg met de gemeente realiseren van voorzieningen die de tuinders helpen om
succesvol bezig te zijn met tuinieren in brede zin.

c.
d.
e.
f.

Het organiseren van gezamenlijke inkoop van zaden, planten, meststoffen etc..
De volkstuinvereniging streeft ernaar om zo veel als mogelijk is milieuvriendelijk te tuinieren.
Het verspreiden van een nieuwsbrief, de Groenbrief, voor de leden.
Het onderhouden van een voor een ieder toegankelijke website.

B. LIDMAATSCHAP
Artikel 2
De vereniging bestaat uit leden, kandidaat leden, leden van verdienste en ereleden.
a. Leden zijn zij die hun lidmaatschapscontributie, tuinhuur en tuinfonds hebben betaald.
b. Kandidaat leden zijn zij die in aanmerking wensen te komen voor het huren van een tuin en
inschrijfgeld, een waarborgsom en de lidmaatschapscontributie hebben betaald.

b. Leden van verdienste en ereleden zijn zij die naar het oordeel van het bestuur of op voordracht
van leden bijzondere verdiensten voor de vereniging hebben gehad. Zij zijn vrijgesteld van het
betalen van contributie. (zie ook Artikel 39)
Artikel 3
Iedere huurder van een tuin is lid van de Volkstuinvereniging “Jardinga” en 18 jaar of ouder.
Artikel 4

a. Zij, die als lid wensen te worden ingeschreven kunnen dat mondeling (bij een bestuurslid),
telefonisch of schriftelijk (via de website, een e-mail bij het secretariaat) kenbaar maken. Indien
gewenst kan een nieuw lid direct aangeven of en op welk complex hij een tuin wil huren.

b. Kandidaat leden ontvangen een uniek en dus eenmalig uit te reiken lidnummer.
c. Indien per direct een tuin beschikbaar is wordt deze onder voorwaarden aan de nieuwe tuinder
toegewezen (zie Artikel 5).

d. Indien per direct geen tuin beschikbaar is wordt het kandidaat lid op een wachtlijst geplaatst.
e. Via de (tuin-) secretaris verneemt het kandidaat lid welk plaats op de wachtlijst hem is
toegekend. Kandidaat leden kunnen deelnemen aan ledenvergaderingen en hebben stemrecht.

f. Kandidaat leden mogen eenmaal een aangeboden tuin weigeren. Bij een tweede weigering
verliezen zij het lidmaatschap van VTV “Jardinga” en het recht op toewijzing van een tuin.
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Artikel 5

a. Het kandidaat lid, c.q. de nieuwe huurder wordt zo snel mogelijk in contact gebracht met de
tuinsecretaris van het complex waar hij een tuin wenst te huren.

b. De tuinsecretaris informeert de nieuwe huurder over al hetgeen nodig en belangrijk is om een
goed medetuinder te zijn en stelt ter ondertekening een huurovereenkomst op.

c. Het nieuwe lid ontvangt de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Volkstuinvereniging
“Jardinga” en na ontvangst van de getekende huurovereenkomst krijgt hij een tuin toegewezen.

d. Gedurende het eerste jaar wordt de nieuwe huurder begeleid en gecoacht door de
tuinsecretaris. Deze ziet erop toe dat de nieuwe huurder zijn tuin goed onderhoudt en zich aan
de reglementen, voorschriften en afspraken houdt.

e. Na het eerste jaar wordt op basis van het functioneren van het nieuwe lid bepaald of het
lidmaatschap gecontinueerd, dan wel vanuit de vereniging beëindigd moet worden.
Artikel 6
De huur wordt aangegaan voor de tijd van 1 (één) jaar, lopende van 1 januari t/m 31 december en is
zonder opzegging van jaar tot jaar doorlopend.
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt door:
 Bedanken, met inachtneming van artikel 8 van dit reglement;
 Overlijden;
 Vervallenverklaring van het lidmaatschap (royement).
Artikel 8

a. Bij het beëindigen van de huur en/of door vervallenverklaring van het lidmaatschap van
Volkstuinvereniging “Jardinga”, moeten uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen de tuin schoon zijn
opgeleverd en alle beplanting, gereedschappen en opstallen van de tuin verwijderd zijn.

b. Indien een lid door het bestuur vervallen is verklaard van het lidmaatschap van
Volkstuinvereniging “Jardinga”, is hij gehouden aan de uitspraak van het bestuur.

c. Reeds betaalde contributie en huurpenningen worden in geval van vervallenverklaring niet
terug betaald, terwijl nog verschuldigde bedragen alsnog voldaan moeten worden.

d. Opzegging van de huur moet uiterlijk 1 (één) maand voor het beëindigen van de
huurovereenkomst schriftelijk geschieden bij de (tuin-) secretaris.

e. Indien de opzegging niet voor 1 december van enig jaar geschiedt, blijven huur en contributie
voor het volgend jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Artikel 9

a. Leden, die hun tuin verwaarlozen, hun contributie en huurpenningen niet op de gestelde tijden
voldoen, het Reglement van de Volkstuinvereniging “Jardinga” of besluiten van de Algemene
Ledenvergadering niet opvolgen, anderen aanhoudend en zonder noodzaak hinderen of
overlast bezorgen, kunnen door het Hoofdbestuur van hun lidmaatschap worden vervallen
verklaard.

b. De eerste waarschuwing daaromtrent zal in principe door de (tuin-) secretaris schriftelijk
worden gegeven, waarna hiervan melding wordt gemaakt bij het bestuur.

c. Indien het betrokken lid niet gereageerd heeft op het onder lid b. genoemde, kan het bestuur
overgaan tot het uitspreken van vervallenverklaring van het lidmaatschap. Van deze beslissing
wordt het lid schriftelijk op de hoogte gesteld.
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d. Het betrokken lid kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij het bestuur van de
Volkstuinvereniging “Jardinga”, binnen veertien dagen na dagtekening van het schrijven, waarin
werd medegedeeld dat het lidmaatschap vervallen is verklaard.
Toegang tot het complex en de tuinen
Artikel 10
De openingstijden van de tuincomplexen zijn van 1 (één) uur voor zonsopkomst tot 1 (één) uur na
zonsondergang.
Artikel 11
Voor de handhaving van de goede orde hebben de leden van het bestuur het recht te allen tijde de
tuinen, bouwsels en bergruimten te betreden, althans mag hun de toegang niet worden geweigerd.
Leden, die tijdens vakanties e.d. hun tuin door iemand anders laten onderhouden melden dit bij de
tuinsecretaris.
Artikel 12

a. Kinderen (waaronder kleinkinderen, neven, nichten, enz.) van leden mogen alleen onder
begeleiding van hen op het complex aanwezig zijn.
b. Bij afwezigheid van de tuinder zelf, wegens ziekte, vakantie, of id., mogen familie en/of
bekenden alleen voor onderhoud van de tuin en na kennisgeving aan de tuinsecretaris of enig
lid op het tuincomplex aanwezig zijn.
c. Niet leden die het tuincomplex c.q. een van de speciale projecten, willen bezoeken dienen
hiervoor een verzoek in te dienen en worden door de tuinsecretaris of enig lid rondgeleid.
C. RECHTEN EN PLICHTEN
De tuin
Artikel 13

a. De standaardgrootte van een tuin is 1,5 are (= 150 m2). Indien gewenst kan een (nieuw) lid
maximaal 2 tuinen, dus een perceel van 3 are (= 300 m2) huren.

b. Zolang op een tuincomplex nog niet-verhuurde percelen beschikbaar zijn, worden leden in de
gelegenheid gesteld per seizoen meerdere percelen te huren tot een maximum van 4,5 are
(= 450 m2). Elk jaar beoordeelt het bestuur of verlenging mogelijk is.

c. Alle tuinen hebben duidelijke tuinnummers en markeringen en worden zo in 3 evenredige delen
opgesplitst om daarmee de wisselteelt voor het poten van aardappelen aan te geven.
Artikel 14
Ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem verhuurde grond, doch is verplicht:

a. zijn tuin, beplanting en bouwsels vanaf het begin in goede toestand te brengen en regelmatig te
onderhouden;

b.
c.
d.
e.
f.

de tuin er verzorgd te laten uitzien en er geen zaaddragend onkruid in te laten ontstaan;
aan de tuin grenzende paden, hagen, greppels, slootkanten etc. te onderhouden;
de tuin elk jaar vóór 1 mei schoon en plantklaar te hebben;
de tuinnummers en markeringen voor een ieder schoon en zichtbaar te houden.
bij het toepassen van gewasbeschermende en bestrijdingsmiddelen uitsluitend die middelen
toe te passen die wettelijk zijn toegestaan en biologisch afbreekbaar zijn.
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Artikel 15
Ieder lid is vrij zijn tuin naar eigen keuze te beplanten. Echter:

a. in verband met wettelijke regelingen op het gebied van aardappelmoeheid is het verboden om
binnen drie jaren op dezelfde plaats aardappelen te telen. Het bestuur geeft jaarlijks het
perceeldeel aan waar voor dat jaar aardappelen gepoot mogen worden (op complex Jardinga
zijn de perceeldelen met markeringen aangegeven);

b. is het alleen toegestaan bomen te planten die maximaal zo hoog groeien dat goed onderhoud
(snoeien) nog mogelijk is. Bomen en struiken mogen maximaal groeien tot aan de erfscheiding,
maar belendende percelen mogen daar geen hinder van ondervinden (bijv. minder zonlicht);

c. mag een eventuele afwatering niet op andere tuinen uitmonden.
d. is het niet toegestaan om verboden planten op de tuinen te kweken, ook als dit binnen de
wettelijke marges blijft.
Artikel 16

a. Het tuinieren moet voor ontspanning worden beoefend; de gekweekte producten mogen niet
voor handelsdoeleinden worden gebuikt.

b. Producten die de tuinder geoogst, maar zelf niet nodig heeft kunnen ter beschikking worden
gesteld aan de Voedselbank.
Artikel 17
Leden en/of hun gasten zijn verplicht zich tegenover de tuinvereniging en de andere leden als goede
medeleden te gedragen door onder meer:

a. geen overlast te bezorgen aan andere leden, medetuinders of derden.
b. opdrachten, aanwijzingen, reglementen en/of voorschriften, kenbaar gemaakt door of namens
het bestuur, na te leven.

c. geen schade toe te brengen aan tuinen, beplantingen, bouwsels of andere zaken.
d. geen vuilnis of ander afval achter te laten op plaatsen waar dit niet hoort.
e. geen tuin- of ander afval te verbranden in strijd met overheidsvoorschriften.
Bebouwing en opstallen
Artikel 18
Het is een lid toegestaan op eigen kosten een materiaalberging en/of een kas op zijn perceel te
bouwen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

a. Voor het plaatsen van een berging of kas is een bouwvergunning vereist. Deze vergunning moet
bij de gemeente Ooststellingwerf worden aangevraagd, vergezeld van bouwtekening, bestek en
plaatsbepaling, waarbij een standaard maximale goothoogte van 1.30 m is voorgeschreven,
alsmede een standaard maximale bebouwing van 12 m2 per 150 m2.

b. Daarnaast stelt de vereniging de volgende eigen voorwaarden:
b.1.
b.2.
b.3.
b.4.
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De berging of kas kan alleen worden geplaatst op percelen met een minimale afmeting
van 1,5 are.
Per lid mag maximaal 1 (één) berging of 1 (één) kas per perceel van 1,5 are worden
geplaatst.
De berging of kas mag alleen op een door het bestuur aangegeven plaats gesitueerd
worden en wel zodanig dat de aanliggende percelen geen hinder ondervinden.
Een kas moet voldoen aan de volgende maximale afmetingen:
maximaal 4.00 x 3.00 m (l x b) met een goothoogte van maximaal 1.30 m.
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Het materiaal waaruit de kas is opgebouwd bestaat uit aluminium profielen met glas of
helder policarbonaat. De fundering mag van steen zijn en er mag een afvoer worden
gemonteerd voor het opvangen van hemelwater.
b.6. De wanden en de daken van de kweekkassen mogen niet behandeld worden met kalk of
verf. Voor afscherming van zonlicht mag alleen gewerkt worden met groen
schaduwdoek.
b.7. Een berging mag afmetingen van maximaal 2.00 x 3.00 m (l x b) hebben met een
maximale goothoogte van 1.30 m.
b.8. De fundering mag van steen zijn; als verdere bouwmaterialen zijn alleen hout, c.q.
houtproducten en kunststof toegestaan. Er mag een afvoer worden gemonteerd voor
het opvangen van hemelwater.
b.9. Alle bouwsels moeten degelijk en duurzaam zijn opgetrokken en goed onderhouden
worden.
b.10. Het is niet toegestaan om een kas te gebruiken voor het opslaan van materialen.
b.11. Het bestuur is bevoegd om bergingen en/of kassen te (laten) verwijderen die niet
voldoen aan de gestelde regels. Het afbreken en verwijderen gebeurt op kosten van het
betreffende lid.
b.12. Bij het opzeggen van de tuinhuur moet de berging of kas worden verwijderd of er dient
een getekende verklaring te worden overlegd van de nieuwe huurder, indien aanwezig,
dat de berging of kas wordt overgenomen.
b.5.

c. Het gebruik van asbest en asbesthoudende materialen is verboden.
d. De vereniging stelt haar leden in de gelegenheid om, periodiek en onder voorwaarden,
collectief bouwvergunningen aan te vragen bij de gemeente Ooststellingwerf.
Algemene verplichtingen
Artikel 19
Ter bevordering van een deugdelijk onderhoud en een behoorlijk aanzien van het tuincomplex dienen
de leden zich aan de volgende voorschriften te houden:
a. Voorschriften voor de bestrijding van plantenziekten of parasieten moeten de tuinders stipt
nakomen;
b. Door ziekten en/of ongedierte aangetaste beplanting moet zo nodig gerooid en van het
complex verwijderd of verbrand worden;
c. Het loof van uien, aardappelen en tomaten dient direct van de volkstuin verwijderd te worden.
Dit loof mag niet op de composthoop of op de volkstuin worden verwerkt;
d. Wortels van koolsoorten moeten van de volkstuin worden afgevoerd om knolvoet te
voorkomen. Deze plantendelen mogen niet op de composthoop of op de tuin worden verwerkt;
e. Jaarlijks wordt op de najaarsvergadering vastgesteld welke bestrijdingsmiddelen tegen
phytophthora mogen worden gebruikt;
f. Bij bezoek aan het tuincomplex de mededelingen op de infopanelen, c.q. de
mededelingenkastjes lezen en er, voor zover dat nodig is, rekening mee houden;
Algemene Onderhoudsverplichting
Artikel 20
Onder algemeen onderhoudswerk wordt verstaan alle werkzaamheden die voor het onderhoud van
het tuincomplex en de gebouwen en bezittingen van de tuinvereniging nodig zijn.

a. De leden van de vereniging zijn verplicht zowel binnen als buiten het tuinseizoen algemeen
werk te verrichten en daartoe aanwijzingen van of namens het bestuur op te volgen.
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b. Het algemene werk wordt verricht op basis van een door of namens het bestuur opgesteld
werkschema.

c. Op de Algemene Ledenvergadering wordt een minimum aantal uren per lid vastgesteld.
d. Omstandigheden als ziekte, lichamelijke beperking en dergelijke kunnen voor het bestuur
aanleiding zijn dispensatie te geven.

e. Het rooster van de werkzaamheden met de namen van de leden wordt bekend gemaakt op het
infopaneel, c.q. in het mededelingenkastje op het tuincomplex.

f. Wanneer een lid nalaat deel te nemen aan het algemene werk of het vastgestelde aantal
verplichte werkuren niet verricht, dan wel niet wenst te verrichten, kan door het bestuur een
afkoopsom worden opgelegd. De hoogte van het afkoopbedrag wordt op de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld.

g. De algemene werkzaamheden worden verricht op het complex waar een lid zijn tuin heeft.
h. Het bestuur van de tuinvereniging draagt er zorg voor dat voor het algemene werk een
ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

i. Bestuursleden en commissieleden kunnen, indien zij daaraan hechten, dispensatie krijgen van
de verplichting tot algemene werkzaamheden.
Verbodsbepalingen
Artikel 21
Het is de leden/tuinders niet toegestaan:

a. de gehuurde tuin of een gedeelte door- of onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven;
b. opstallen te bouwen, plaatsen, vergroten of verbouwen zonder de vereiste toestemming of
vergunning van de vereniging en/of de gemeente. (zie ook Artikel 18);

c. de paden of slootkanten te versperren of sintels, grind, zand of andere materialen waaronder
ook tuinafval op de paden van het tuincomplex te laten liggen of op de gazons te storten;

d. op de tuin levend vee, duiven, pluimvee, pelsdieren of bijen te houden;
e. een vijver of iets dergelijks op de eigen tuin aan te (laten) leggen;
f. zonder diens toestemming de tuin van een ander te betreden of op enigerlei wijze iets te doen
op diens tuin, tegen diens wil of zonder diens toestemming;

g. afrasteringen te verbreken, grenspalen, markeringen of algemene beplanting te verplaatsen of
te verwijderen;

h. in of langs de algemene paden en gazons te spitten of greppels te graven;
i. handel te drijven, te venten of andere verkoopactiviteiten op de complexen te ontplooien;
j. niet-aangelijnde huisdieren op de tuin te laten lopen of uitwerpselen van deze dieren buiten de
eigen tuin achter te laten;

k. zich met spelende radio’s, c.q. andere geluidsdragers op het complex te bevinden, met een
geluidsvolume zo groot, dat anderen daar last van ondervinden

l. (motor)voertuigen of trekker met of zonder aanhanger zodanig te plaatsen dat anderen er
hinder van hebben, langer op de tuin dan nodig is te parkeren of daarmee buiten de daarvoor
bestemde paden te rijden.
Betaling lidmaatschap
Artikel 22

a. Leden betalen jaarlijks lidmaatschapscontributie, tuinhuur en tuinfonds.
Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld en een waarborgsom.
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b. Jaarlijks, tijdens de Begrotingsvergadering, worden de tarieven voor contributie, huur,
tuinfonds, inschrijfgeld en waarborg door de Ledenvergadering opnieuw vastgesteld.

c. De leden zijn verplicht de factuur voor contributie en/of tuinhuur/-fonds en/of geleverde
goederen binnen 4 weken na ontvangst te voldoen door overboeking op de bankrekening van
de vereniging.

d. In bijzondere omstandigheden is de penningmeester bevoegd een betalingsregeling met een lid
te treffen of hem dispensatie te verlenen.

e. Wanneer een lid, ondanks 2 (twee) schriftelijke aanzeggingen tot betaling, in gebreke blijft, kan
het bestuur hem namens de vereniging het lidmaatschap en de tuinhuur ontnemen en
overgaan tot gerechtelijke inning van de betalingsverplichtingen. Zulks met inachtneming van
een termijn van 4 weken. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de wanbetaler.

f. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van de tuinhuur en/of contributie plaats.
g. Indien een nieuw lid tussentijds de tuin van een ex-lid in gebruik neemt, zal over het resterende
deel van het kalenderjaar geen tuinhuur in rekening worden gebracht. Het lid is dan over het
resterende deel van het kalenderjaar alleen het inschrijfgeld, de waarborgsom en de contributie
verschuldigd.

h. T.a.v. lid g. van dit artikel geldt dat het kwartaal bepalend is; bij aanmelding na 1 januari van
enig jaar gaat het lidmaatschap in per 1 maart en worden 3 kwartalen contributie berekend; bij
aanmelding na 1 maart wordt iemand lid per 1 juli en worden 2 kwartalen contributie
doorberekend; bij aanmelding na 1 juli wordt iemand per 1 oktober lid en wordt 1 kwartaal
contributie in rekening gebracht en bij aanmelding na 1 oktober wordt iemand lid met ingang
van het nieuwe jaar; over de resterende periode van het jaar is dan geen lidmaatschapsgeld
verschuldigd.
Nalatigheid
Artikel 23

a. Bij kennelijke verwaarlozing van een tuin of ernstig achterstallig onderhoud (zulks ter
beoordeling van het bestuur na overleg met het tuinsecretariaat) zal het lid in kwestie daarop
mondeling en zo nodig schriftelijk worden gewezen met de aanwijzing de noodzakelijke
herstelwerkzaamheden voor een bepaalde datum te verrichten.

b. Wordt daaraan geen gevolg gegeven of heeft het lid geen aanvaardbare verontschuldiging voor
zijn nalatigheid dan is het bestuur gerechtigd passende maatregelen te nemen.
Die maatregelen kunnen zijn:
 het op kosten van het nalatige lid door derden doen verrichten van de werkzaamheden;
 het opzeggen van het lidmaatschap der vereniging en het opzeggen van de tuinhuur.

c. Indien een lid zijn lidmaatschap beëindigt en zijn tuin verwaarloosd achterlaat is het bestuur, na
schriftelijke ingebrekestelling, gerechtigd om op kosten van het nalatige lid de tuin op te (laten)
ruimen. Bij niet tijdige betaling door het lid van de ruimingskosten volgt automatisch
gerechtelijke incasso, zulks geheel voor rekening van het nalatige lid.
D. BESTUUR
Het bestuur
Artikel 24

a. Het bestuur van de Volkstuinvereniging “Jardinga” bestaat uit een oneven aantal, doch ten
minste vijf leden, op een Algemene Ledenvergadering door de leden gekozen.

b. Bestuursleden worden voor een termijn van 3 (drie) jaren gekozen en zijn direct herkiesbaar.
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c. Maximaal mag 1 (één) niet-lid van de vereniging een bestuursfunctie bekleden.
d. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger aan de
beurt was om af te treden.

e. Alleen de voorzitter wordt op de Ledenvergadering in functie gekozen en benoemd, de overige
bestuursleden worden als persoon gekozen.

f. Het bestuur verdeelt onderling de taken: secretaris, penningmeester en leden met of zonder
specifieke functie. De Volkstuinvereniging “Jardinga” kent naast de voorzitter, secretaris en
penningmeester ook 2 (twee) tuinsecretarissen; één voor elk tuincomplex.

g. Het bestuur stelt een rooster op van periodiek aftreden van de bestuursleden.
h. Ieder aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid is gehouden binnen 2 (twee) weken na zijn
aftreden alle eigendommen van de vereniging en alle op de vervulling van de bestuursfunctie
betrekking hebbende bescheiden aan zijn opvolger over te dragen en deze gevraagd en
ongevraagd alle inlichtingen te verschaffen die nodig zijn om een goede voortzetting van de
bestuursfunctie te waarborgen.

i. Tussentijds kan een bestuurslid door een meerderheid van het bestuur worden geschorst,
indien de belangen van de Volkstuinvereniging “Jardinga” door hem niet meer naar behoren
worden behartigd.

j. In een vergadering, die binnen twee weken na schorsing moet worden gehouden, kan de
schorsing worden opgeheven of de betrokken persoon uit zijn functie worden ontzet.
Hiervoor moet een Ledenvergadering worden opgeroepen.
Taken van het bestuur
Artikel 25

a. Het bestuur is belast met het algemeen beleid van de Volkstuinvereniging “Jardinga” conform
doelen en taakstellingen volgens de statuten van de vereniging.

b. Het bestuur kan taken delegeren naar daarvoor in het leven te roepen commissies.
c. Het bestuur belegt periodiek, maar ten minste 6 maal per jaar, bestuursvergaderingen ter
bespreking en behandeling van alle beleids- en lopende zaken. Het komt in ieder geval bijeen
ter voorbereiding van de (algemene) Ledenvergaderingen.
Artikel 26

a. Ter continuering, c.q. verbetering van diens taakinvulling is het bestuur bevoegd om zo nodig
een lid van de vereniging voor bepaalde tijd te benoemen als ondersteuning van een
bestuursfunctionaris.

b. Het ondersteunende lid voert in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de
bestuursfunctionaris werkzaamheden uit, behorend tot diens werkterrein.

c. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur een ondersteunend medewerker van buiten de
vereniging aantrekken en voor bepaalde tijd benoemen.

d. Ter behandeling van door de ondersteunend medewerker verrichte werkzaamheden tijdens
een bestuursvergadering kan deze medewerker door het bestuur worden uitgenodigd de
vergadering - zonder stemrecht - bij te wonen.
Commissies
Artikel 27

a. In het belang van de Volkstuinvereniging “Jardinga” kan de Ledenvergadering en/of het bestuur
voor de uitvoering van specifieke taken een of meerdere commissies benoemen.

b. Als vaste commissie wordt aangemerkt: de Kascontrolecommissie.
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c. De commissies worden gevormd door leden, waaronder geen bestuursleden. Een commissie
kan zich laten bijstaan door personen vanwege bijzondere kwaliteiten, c.q. deskundigheden.
Deze personen behoeven geen lid te zijn van Volkstuinvereniging “Jardinga”.

d. De leden van commissies worden benoemd voor een termijn van 3 (drie) jaren en zijn direct
herkiesbaar.

e. Zij worden, onder goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering aangewezen door het
bestuur. Over de wijze van werken treden zij in overleg met het bestuur.

f. Het eventueel financieel beheer van een commissie berust bij de penningmeester van de
vereniging.

g. De commissies brengen tijdens de Ledenvergadering verslag uit van hun werkzaamheden.
Kascontrolecommissie
Artikel 28

a. Ter controle van het financieel beheer van de Volkstuinvereniging “Jardinga” wordt jaarlijks
tijdens de Algemene Ledenvergadering door en uit de leden een Kascontrolecommissie
benoemd.

b. Deze commissie bestaat uit 3 (drie) leden, waarvan 1 (één) reserve lid.
c. De leden hebben ten hoogste drie jaar zitting en treden af volgens een door het bestuur te
maken rooster.

d. Alleen leden van de Volkstuinvereniging “Jardinga”, met uitzondering van leden van het
bestuur, kunnen zitting nemen in de Kascontrolecommissie.

e. Commissieleden zijn bij aftreden niet terstond herkiesbaar.
f. De commissie controleert minstens éénmaal per jaar de boeken.
g. De Kascontolecommissie kan zich, vanwege bijzondere kwaliteiten, c.q. deskundigheden, laten
bijstaan en/of adviseren door personen, zowel van binnen als van buiten de vereniging.

h. De leden van de Kascontrolecommissie zijn tegenover derden verplicht tot geheimhouding tot
aan de Algemene Ledenvergadering.
Vergoedingen
Artikel 29

a. Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij namens de vereniging
verrichten en/of de onkosten die zij namens de vereniging maken.

b. De commissieleden en overige leden kunnen namens de vereniging gemaakte kosten tegen
overleggen van kwitantie, nota of andersoortig betalingsbewijs deze kosten declareren bij de
penningmeester. Bestuursleden die voor de vereniging kosten maken voor activiteiten/
aankopen die buiten het normale functioneren als bestuurslid vallen kunnen deze eveneens bij
de penningmeester declareren.

c. Het bestuur zorgt voor declaratieformulieren.
Uitgaven onder de € 100,- kunnen door de penningmeester zelf worden beoordeeld.
Voor uitgaven boven de € 100,- is de handtekening van tenminste 1 bestuurslid nodig, niet
zijnde die van de penningmeester. Voor uitgaven boven de € 250,- zijn de handtekeningen van
tenminste 2 bestuursleden nodig, niet zijnde die van de penningmeester. Ontbreken die
handtekeningen, dan is de penningmeester bevoegd de declaratie te weigeren.

d. Bij onduidelijkheid beoordelen voorzitter en penningmeester of de declaratie betaalbaar kan
worden gesteld.
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De Voorzitter
Artikel 30

a. De voorzitter leidt zowel de bestuurs- als de Algemene Ledenvergaderingen. Hij kan een
vergadering schorsen en verdagen tot een nadere termijn.

b. De voorzitter heeft het recht debatten te sluiten indien hij van mening is dat de vergadering
voldoende is geïnformeerd; is gerechtigd een ieder die de orde verstoort het verder bijwonen
van de vergadering te ontzeggen.

c. Hij zorgt met zijn medebestuurders voor het correct naleven van statuten en/of reglementen,
en voor de uitvoering van door het bestuur en/of de ledenvergadering genomen besluiten.

d. Hij is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur.
Bij verhindering wijst hij een vervangend vertegenwoordiger aan.

e. Hij kan alle stukken, uitgaande van de Volkstuinvereniging “Jardinga”, zo hij dat verlangt, mede
ondertekenen, zomede werkzaamheden van de medebestuurders controleren.

f. De voorzitter draagt zorg voor het tot stand komen van een beleidsplan, de verdeling van de
werkzaamheden binnen het bestuur en houdt toezicht op de uitvoering van die
werkzaamheden aan de hand van een lijst met actiepunten.

g. De onder lid a. van dit artikel genoemde termijn zal niet langer dan 30 (dertig) dagen zijn na
schorsing van de vergadering.
De Secretaris
Artikel 31
De secretaris beheert en onderhoudt de algemene administratie van de vereniging.

a. De secretaris voert de briefwisseling uit naam van - en zoveel mogelijk in overleg met - het
bestuur, ondertekent alle stukken van hem uitgaande en is verplicht er kopie van te houden. Hij
verzorgt tevens het uitschrijven van de vergaderingen, die in overleg met de voorzitter worden
gehouden.

b. Bij hem berust de zorg voor het archief, waarin alle stukken die zijn ingekomen en alle kopieën
van uitgegane stukken, worden verzameld. Archiefstukken worden voor een periode van
tenminste 5 (vijf) jaren bewaard.

c. Hij houdt nauwkeurig aantekening van alle afspraken en besluiten die in bestuurs- en
ledenvergaderingen worden gemaakt en vastgesteld.

d. Hij maakt de notulen, c.q. verslagen van zowel de bestuurs- als de Ledenvergaderingen.
e. Tijdens de Algemene Ledenvergadering doet hij verslag van het afgelopen jaar.
f. Hij voert een correcte en geactualiseerde ledenadministratie waarin tenminste voor de
vereniging relevante persoons- en diens lidmaatschapsgegevens zijn opgenomen.

g. Hij voorziet de penningmeester van data voor het aan de leden versturen van facturen inzake
contributie, tuinhuur, e.d., alsmede voor overige te verzenden facturen.

h. Hij houdt nauw overleg met de penningmeester over aan- en afmelding van leden en
wijzigingen in de huurovereenkomsten.
De Penningmeester
Artikel 32
De penningmeester beheert en onderhoudt de financiële administratie van Volkstuinvereniging
“Jardinga”.
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a. Hij zorgt voor het innen van alle debiteurengelden en het betalen van alle op de vereniging
rustende financiële verplichtingen.

b. Hij draagt er zorg voor dat alle betalingen in principe via bankbetalingen verlopen.
c. Hij legt alle boekingen, inkomsten en uitgaven vast in financiële overzichten en voorziet het
bestuur periodiek van informatie over de actuele financiële situatie van de vereniging

d. Hij maakt ten behoeve van de daartoe bijeen te roepen Ledenvergadering de Jaarrekening op,
waarin tenminste zijn opgenomen de Exploitatierekening en de Balans van het lopende, c.q.
afgesloten boekjaar alsmede een Begrotingsvoorstel voor het volgende boekjaar.

e. Tijdens de Ledenvergadering legt hij verantwoording af voor het financieel beleid over het
afgelopen jaar en vraagt goedkeuring voor de opgestelde begroting voor het volgende jaar.

f. Hij geeft aan de Kascommissie, gevraagd en ongevraagd, alle informatie en laat inzage doen in
alle noodzakelijke (bewijs-)stukken, zodat de commissie zich een goed beeld en een
weloverwogen oordeel kan vormen omtrent het gevoerde financiële beleid.
De Tuinsecretaris
Artikel 33

a. De tuinsecretaris is de eerst aangewezen vertegenwoordiger van het bestuur voor de leden van
het complex waarover hij tuinsecretaris is.

b. Tot de taken van de tuinsecretaris behoren o.m.:
a)
b)
c)
d)
e)

de organisatie van het algemene onderhoud van de locatie;
het ontvangen en inwijden van en het toewijzen van tuinen aan nieuwe tuinders;
het gedurende het eerste jaar begeleiden en coachen van de nieuw tuinders;
het toezien op het onderhoud van de verhuurde tuinen;
informatie over wisselingen van tuinen en leden communiceren met de secretaris.

E. VERGADERINGEN
Bestuursvergaderingen
Artikel 34
(zie ook Artikel 25, lid 3)

a. Bestuursvergaderingen worden gehouden op voorstel van de voorzitter of van ten minste 2
(twee) leden van het bestuur.

b. De oproep voor een vergadering met een voorlopige agenda worden uiterlijk 6 (zes) dagen voor
de datum van de vergadering aan de bestuursleden bekend gemaakt.

c. Op de vergadering stelt de voorzitter de agenda vast en de secretaris houdt de notulen bij.
De notulen zijn voor alle leden op verzoek ter inzage beschikbaar.

d. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Algemene Ledenvergaderingen
Artikel 35

a. Tweemaal per jaar, bij voorkeur in februari en november, worden de Algemene
Ledenvergadering (februari) en de Begrotingsvergadering (november) gehouden. Tijdens de
Begrotingsvergadering wordt o.m.de begroting voor het komende jaar vastgesteld.

b. Het bestuur draagt er zorg voordat de uitnodiging daartoe, alsmede de agenda en eventuele
verdere bijlagen uiterlijk 14 (veertien) dagen voor de vergaderdatum in het bezit zijn van de
leden.
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c. Op de vergaderingen komen in ieder geval aan de orde:







De notulen van de vorige Ledenvergadering
Het Jaarverslag van de secretaris (februari)
De Begroting van de penningmeester (november)
De Jaarrekening en eventuele verdere financiële stukken van de penningmeester (februari)
Het verslag van de kascommissie (februari)
Periodieke bestuurs- en/of commissie-verkiezingen

d. Tenzij door de voorzitter anders voorgesteld c.q. aangekondigd worden besluiten bij gewone
(volstrekte) meerderheid van stemmen genomen.

e. Besluiten worden geacht genomen en vastgesteld te zijn nadat de voorzitter deze als zodanig
benoemd en akkoord bevonden heeft.
Tussentijdse ledenvergaderingen
Artikel 36

a. Het bestuur kan, indien daartoe aanleiding bestaat, de leden in vergadering bijeen roepen.
b. Een lid kan het bestuur verzoeken een ledenvergadering uit te schrijven. Dit verzoek moet met
redenen zijn omkleed, door tenminste 15% (vijftien procent) van de leden zijn ondertekend en
niet in strijd zijn met de reglementen en algemene gebruiken.. Het bestuur dient deze
vergadering binnen 4 (vier) weken na ontvangst van het verzoek uit te schrijven.

c. Besluiten op tussentijdse ledenvergaderingen kunnen slechts worden genomen met een
meerderheid van twee-derde van de aanwezige leden.

d. Op de vergadering kunnen alleen bindende besluiten worden genomen, indien tenminste 1/3
(éénderde) deel van de leden aanwezig is.

e. Is het vereiste deel van de leden niet aanwezig, dan moet de vergadering opnieuw binnen 2
(twee) weken worden uitgeschreven. Deze vergadering kan bindende besluiten nemen ongeacht

het aantal aanwezige leden.
Artikel 37

a. Op een tussentijdse ledenvergadering kunnen geen besluiten genomen worden over
voorstellen die niet op de agenda voorkomen.

b. De oproeping voor vergaderingen moeten minstens 14 (veertien) dagen van te voren in het bezit
van de leden zijn.
Stemmingen
Artikel 38

a. In alle vergaderingen geschiedt de stemming over personen schriftelijk en over zaken
mondeling of zodanig als de voorzitter dit gewenst voorkomt.

b. Bij het niet stellen van tegenkandidaten is de vergadering bevoegd een (voorgedragen)
kandidaat bij acclamatie gekozen te verklaren.

c. Onder gewone (volstrekte) meerderheid wordt verstaan de helft plus één der geldig
uitgebrachte stemmen ter vergadering uitgebracht, waarbij blanco stemmen van onwaarde zijn
en dus niet meetellen.

d. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
e. Bij staken van stemmen over personen zal direct een tweede stemming worden gehouden.
f. Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot.
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g. De uitslag van een stemming bij gesloten stembriefjes wordt tijdens de vergadering vastgesteld
door een door de voorzitter uit de vergadering aan te wijzen stemcomité, bestaande uit
tenminste 2 (twee) ter vergadering aanwezige leden.

h. Alle stembriefjes moeten van een door het bestuur vast te stellen waarmerk zijn voorzien.
i. Stembriefjes van onwaarde zijn:
 stembriefjes die meer namen vermelden dan het aantal personen dat moet worden
gekozen;
 stembriefjes die andere namen bevatten dan die van de kandidaat/kandidaten, voor wie
de stemming wordt gehouden;
 stembriefjes die een aanduiding bevatten van de persoon door wie de stemming is
uitgebracht;
 stembriefjes die de kandidaat of het onderwerp niet duidelijk aangeven;
 stembriefjes die blanco zijn uitgebracht;
 stembriefjes die niet van een door het bestuur vastgesteld waarmerk zijn voorzien.

j. Het stemcomité beslist, de voorzitter gehoord hebbende, over de geldigheid van een stembiljet.
F. SLOTBEPALINGEN
Artikel 39

a. Ereleden zijn personen, die, geen leden van de vereniging zijnde, zich voor de vereniging erg
verdienstelijk hebben gemaakt.

b. Leden van verdienste zijn (ex-) leden van de Volkstuinvereniging “Jardinga”, die zich voor de
eigen vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

c. Ereleden en leden van verdienste worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd.
Artikel 40

a. Volkstuinvereniging “Jardinga” kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor vermissing en/of
vernieling van, c.q. schade toegebracht aan eigendommen van enig eigenaar.
b. De vereniging is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor mogelijke nadelige gevolgen van
het nuttigen van producten die op de tuinen van de vereniging zijn geteeld of verbouwd.
Artikel 41
In alle gevallen, waarin de statuten of dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 42
Aanvullingen of wijzigingen van dit Reglement worden vastgesteld en daarmee van kracht als de
Algemene Ledenvergadering daartoe besluit met 2/3 (tweederde) van de uitgebrachte geldige
stemmen van de ter vergadering aanwezige leden.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, d.d. 14 maart 2017 en van kracht, ingaande
1 april 2017.

Mw. C.A. Goudberg-Oostveen, voorzitter
L. Lippens, secretaris a.i.
Mw. Z. Marčan, penningmeester
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