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VOLKSTUINDERSVERENIGING
"ONS GENOEGEN"

STATUTEN

NAAM
ARTIKEL 1.
De vereniging draagt de naam 'Ons Genoegen'.

ZETEL
ARTIKEL 2.
De vereniging te statutair gevestigd te Steenwijk.

DUUR
ARTIKEL 3.
De  vereniging  is  opgericht  de  dato  twee  en  twintig  september
negentienhonderdtachtig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL
ARTIKEL 4.
l. De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en bevorderen van het

tuinieren als amateur in de ruimste zin des woords.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het  trachten  te  verkrijgen  van  geschikt  terrein  bestemd  voor

volkstuinen, zo mogelijk met een permanent karakter,
b. het beheren van één of meerdere volkstuincomplexen, 
c. het  geven  van.voorlichting  en  het  organiseren  van  cursussen

betreffende het tuinieren als amateur,
d. het aankopen van zaden, planten en andere tuinbenodigdheden

ten behoeve van haar leden,
e. het organiseren van excursies, tentoonstellingen op het gebied

van tuinieren als amateur,
f. het  samenwerken  met  gelijk  gerichte  verenigingen,  ook  in

andere gemeenten,
g. het uitgeven van een eigen verenigingsblad.
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3. Ter ondersteuning van de activiteiten vermeld onder a.tot en met g,
onder lid 2 van dit artikel kan de vereniging deel uit gaan maken van
het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland.

LEDEN: Leden,  ereleden,  leden  van  verdienste,  kandidaatleden  en
ondersteunende leden.

ARTIKEL 5.
1. Als lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen,

aan wie naar het oordeel van het bestuur een tuin als in lid 2 bedoeld
in gebruik kan-worden gegeven

2. leder lid heeft recht op het gebruik van een door het bestuur aan hem
aan te wijzen volkstuin.

3. Tot  ere-lid  kunnen  worden  benoemd  meerderjarige  natuurlijke
personen,  die  -  geen lid  van  de vereniging  zijnde -  zich jegens de
vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

4. Tot lid van verdienste  kunnen worden benoemd de leden,  die zich
jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

5. Als kandidaat lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke
personen, die schriftelijk te kennen hebben gegeven een tuin als in lid
2 bedoeld in gebruik te willen nemen, doch voor wie nog geen tuin
beschikbaar is.

6. Ondersteunende  leden  zijn  natuurlijke  en  rechtspersonen  die  de
vereniging  steunen  met  een  jaarlijkse  bijdrage  zonder  dat  daaruit
enige verplichting voortvloeit voor de vereniging.

TOELATING
ARTIKEL 6.
1. Het  bestuur  beslist  omtrent  de  toelating  van  leden  en/of

kandidaatleden.
2. Bij  niet-toelating  als  lid  kan  de  Algemene  Vergadering  alsnog  tot

toelating besluiten.
3. Ere-leden  en  leden  van  verdienste  worden  benoemd  door  de

Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur.

AANVANG LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 7.
1. Het lidmaatschap vangt aan bij de toetreding tot de vereniging.
2. Het  moment van toetreding moet blijken uit  een door het  bestuur

schriftelijke verstrekte kennisgeving van toelating.
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EINDE LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 8
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid,
b. door opzegging door het lid,
c. door opzegging namens de vereniging,
d. door ontzetting (royement).

2. Bij  overlijden  kan  het  lidmaatschap  desgewenst  overgaan  op  de
echtgeno(o)t(e) of een van de wettige erfgenamen in de eerste graad,
stief-  of  pleegkind,  mits  aan  het  gestelde  in  artikel  5  lid  1  wordt
voldaan en mits betrokkene bij  een andere volkstuindersvereniging
niet is geroyeerd geworden.

3. Opzegging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar
en  met  inachtneming  van  een  opzegtermijn  van  vier  weken
schriftelijk  geschieden aan het  bestuur.  In bijzondere gevallen kan
het bestuur ten gunste van het lid hiervan afwijken.

4. Opzegging  namens  de  vereniging  kan  geschieden,  mits  met
goedkeuring van de Algemene Vergadering, tegen het einde van het
verenigingsjaar,  met  inachtneming  van  een  opzegtermijn  van  vier
weken  en  mits  schriftelijk  door  het  bestuur  aan  het  lid  bekend
gemaakt, wanneer:
a. een  lid  heeft  opgehouden aan  de  vereisten,  door  de statuten

voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, en
b. wanneer  redelijkerwijs  van  de  vereniging  niet  gevergd  kan

worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5. Ontzetting (royement) kan worden uitgesproken door het bestuur na

ingebrekestelling,  waarbij  het  lid  in  de  gelegenheid  wordt  gesteld
binnen  veertien  dagen  alsnog  aan  zijn  verplichtingen  te  voldoen,
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging handelt of de vereniging opzettelijk benadeelt.

6. Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal de betrokkene ten spoedigste -
in ieder geval binnen twee weken nadat de ontzetting is uitgesproken
- schriftelijk van het besluit  in kennis worden gesteld,  onder gelijk-
tijdige opgave van de motivatie tot het genomen besluit.
Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
tot  ontzetting  staat  voor  het  betrokken  lid  beroep  open  op  de
Algemene  Vergadering.  Maakt  het  lid  gebruik  van  zijn  recht  op
beroep dan is het bestuur verplicht een Algemene Vergadering uit te
schrijven,  te  houden  binnen  een  maand  na  ontvangst  van  het
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beroepsschrift.  Wordt  hieraan  binnen  de  gestelde  termijn  niet
voldaan dan vervalt automatisch de ontzetting.
Gedurende  de  beroepstermijn  en  hangende  het  beroep  is  het  lid
geschorst.
Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn
lidmaatschapsrechten uitoefenen.
De verplichting van het lid zijn tuin te onderhouden blijft gedurende
de schorsingstermijn bestaan tenzij het bestuur anders beslist.

GELDMIDDELEN
ARTIKEL 9.
De geldmiddelen worden gevormd door:
a. inleggelden,
b. contributie,
c. baten van in gebruik geven van grond,
d. gekweekte rente,
e. toevallige baten.

JAARLIJKSE BIJDRAGE EN ANDERE VERPLICHTINGEN
ARTIKEL 10.
1. De leden en de kandidaatleden zijn gehouden tot het betalen van een

jaarlijkse  bijdrage,  zoals  die  door  de  Algemene  Vergadering  is
vastgesteld.

2. Hoogte  en  karakter  van  de  jaarlijkse  bijdrage,  alsmede  van  de
inleggelden  worden  jaarlijks  in  de  Algemene  Vergadering
vastgesteld.

3. De leden zijn verplicht de hun in gebruik aangewezen tuin goed en
regelmatig te onderhouden.

4. De leden zijn gehouden tot het betalen van een periodieke vergoeding
wegens het gebruik van de hun toegewezen tuin, zoals deze door de
Algemene Vergadering is vastgesteld.

VERENIGINGSJAAR
ARTIKEL 11.
Het  verenigingsjaar  loopt  van  één  januari  tot  en  met  een  en  dertig
december.
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HET BESTUUR
ARTIKEL 12. Benoeming, schorsing en ontslag
1. Het bestuur van de vereniging wordt door de Algemene Vergadering

uit de leden benoemd.
2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden.
3. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar.
4. De voorzitter wordt  in functie gekozen; de andere functies worden

door het bestuur onderling verdeeld
5. Elk bestuurslid treedt af, volgens een door het bestuur op te maken

rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in
een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de
plaats in van zijn voorganger.

6. De  verkiezing  van  bestuursleden  geschiedt  zo  mogelijk  uit  meer
kandidaten  dan  er  vacatures  in  het  bestuur  zijn.  De  verkiezing
geschiedt uit een voordracht van het bestuur en/of tenminste twee
leden.

7. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te
allen  tijde  door  het  bestuur  tot  de  eerstkomende  Algemene
Vergadering worden geschorst, indien:
a. hij in strijd met de Wet (Burgerlijk Wetboek, Boek II, de artikelen

1 tot en met 52), de statuten, reglementen en/of besluiten van
de vereniging handelt,

b. hij de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt.
In de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt het ontslag of de
schorsing ter beslissing voorgelegd aan de leden.
Deze  vergadering  dient  binnen  een  maand  na  het  ontslag  of  de
schorsing te worden uitgeschreven. Het bestuurslid, dat is ontslagen
danwel geschorst casu quo zijn functie heeft neergelegd, is verplicht
de  in  zijn  bezit  zijnde  administratieve  bescheiden  en  verdere
eigendommen van de vereniging binnen veertien dagen over te

dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang:

a. bij overlijden van het bestuurslid, en
b. bij  beëindiging  van  het  verenigingslidmaatschap  van  het

bestuurslid.
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ARTIKEL 13. Taak en bevoegdheden.
1. Het  bestuur  is  belast  met  het  besturen  van  de  vereniging  met

uitzondering van die handelingen als zodanig in de statuten vermeld.
2. Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit

de  voorzitter,  secretaris  en  penningmeester,  aan  welk  college  de
dagelijkse leiding van de vereniging wordt opgedragen.

3. Indien het aantal  bestuursleden beneden het aantal  vijf  is gedaald,
blijft  het  bestuur  bevoegd.   Het  is  echter  verplicht  zo  spoedig
mogelijk  -  in  ieder  geval  binnen  vier  weken  -  een  Algemene
Vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of
de open plaatsen aan de orde komt.

4. Het  bestuur  is  bevoegd  onder  haar  verantwoordelijkheid  bepaalde
onderdelen  van haar taak te doen uitvoeren door commissies,  die
door  het  bestuur  als  zodanig  worden  benoemd,  onder  nadere
goedkeuring van de Algemene Vergadering.

5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten inzake kopen, verkopen,
verwerven,  verhuren,  vervreemden,  huren  of  bezwaren  van
onroerende goederen; het sluiten van kredietovereenkomsten en het
sluiten van overeenkomsten, waarbij  de vereniging zich als borg of
hoofdelijk  medeschuldenaar  verbindt.  Op  het  ontbreken  van  deze
goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
In gebruik geven van volkstuinen van het eigen complex valt buiten
het bepaalde in dit lid.

VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 14.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
1. door voorzitter tezamen met secretaris en/of penningmeester voor

alle zaken met uitzondering van het genoemde onder lid 2 van dit
artikel,

2. door  de  penningmeester,  daartoe  door  het  bestuur  schriftelijk
gemachtigd,  voor het  kwiteren van nota's  en het  regelen van giro-
en/of bankzaken,

3. door  voorzitter,  of  bij  diens  ontstentenis  de  secretaris  bij
gerechtsprocedures,  na  daartoe  bekomen  schriftelijke  machtiging
van het bestuur.
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ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 15. Algemeen
Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt
een Algemene Vergadering (jaarvergadering) gehouden.
1. Aan de Algemene Vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet

door de Wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. In de Algemene Vergadering komen onder meer aan de orde:

a. het  jaarverslag  over  het  door  het  bestuur  in  het  afgelopen
verenigingsjaar gevoerde beleid,

b. het  jaarverslag  over  het  gevoerde  financiële  beleid,  onder
overlegging van balans en staat van baten en lasten,

c. het verslag van de kascontrolecommissie,
d. de benoeming van de kascontrolecommissie voor het volgende

verenigingsjaar,
e. de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar,
f. indien de vereniging aangesloten is bij  het Algemeen Verbond

van Volkstuindersverenigingen in Nederland het benoemen van
een of meer afgevaardigden voor het komende congres.

ARTIKEL 16. Toegang en stemrecht
1. Toegang  tot  de  Algemene  Vergadering  hebben  alle  leden  van  de

vereniging  met  uitzondering  van  de  onder  lid  2  van  dit  artikel
genoemde leden.

2. Geen  toegang  hebben  geschorste  leden  en/of  geschorste
bestuursleden,  behalve  tijdens  behandeling  van  het  agendapunt
waarin hun schorsing, ontzetting of ontslag aan de orde komt.

3. Ieder  lid  van  de  vereniging  dat  een  tuin  in  gebruik  heeft  bij  de
vereniging  en  niet  geschorst  is  heeft  stemrecht  en  kan een  stem
uitbrengen.

4. Een lid dat een tuin in gebruik heeft en niet geschorst is kan zijn stem
door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.
Een lid kan slechts gemachtigde zijn van één ander lid.

ARTIKEL 17. Bijeenroeping
1. De  Algemene  Vergaderingen  worden  bijeengeroepen  door  het

bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de
leden. De termijn voor oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
zulks wenselijk oordeelt, zulks met inachtneming van het bepaalde in
artikel 15.
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3. Voorts is het bestuur, op schriftelijk met redenen omkleed verzoek
van  tenminste  een  zodanig  aantal  leden  als  bevoegd  is  tot  het
uitbrengen van een tiende deel  van de stemmen,  verplicht  tot  het
bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken.
Indien  aan  het  verzoek  binnen  veertien  dagen  geen  gevolg  wordt
gegeven,  kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
door  oproeping  overeenkomstig  het  gestelde  onder  lid  1  van  dit
artikel danwel bij advertentie in tenminste één veel gelezen dagblad
in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

ARTIKEL 18. Voorzitterschap - notulen
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de

vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van voorzitter en
zijn plaatsvervanger treedt een der andere bestuursleden - door het
bestuur aan te wijzen - als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet
in het voorzitterschap voorzien,  dan voorziet de vergadering daarin
zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
een  ander  door  het  bestuur  daartoe  aangewezen  persoon notulen
gemaakt,  die  op  de  eerstvolgende  vergadering  ter  goedkeuring
worden  voorgelegd  en  daarna  door  de voorzitter  en  de  secretaris
worden ondertekend.

ARTIKEL 19. Besluitvorming
1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter

dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid

bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats,  wanneer  de meerderheid  van  de  vergadering,  of
indien  de  oorspronkelijke  stemming  niet  hoofdelijk  of  schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.  Door deze
nieuwe  stemming  vervallen  de  rechtsgevolgen  van  de
oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover  de statuten of  de wet niet  anders  bepalen,  worden alle
besluiten  van  de  Algemene  Vergadering  genomen  met  volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden
beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

4. Indien  bij  een  verkiezing  van  personen  niemand  de  volstrekte
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
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Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte
meerderheid  heeft  verkregen,  hetzij  tussen  twee  personen  is
gestemd  en  de  stemmen  staken.  Bij  gemelde  herstemmingen
(waaronder  niet  is  begrepen  de  tweede  stemming)  wordt  telkens
gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming
is  gestemd,  evenwel  uitgezonderd  de  persoon,  op  wie  bij  die
voorafgaande  stemming  het  geringste  aantal  stemmen  is
uitgebracht.  Is bij  die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen  op  meer  dan  één  persoon  uitgebracht,  dan  wordt  door
loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming
geen  stemmen  meer  kunnen  worden  uitgebracht.  Ingeval  bij  een
stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot
wie van beiden is gekozen.

5. Indien  de  stemmen  staken  over  een  voorstel,  niet  rakende  de
verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

6. Alle  stemmingen  geschieden  mondeling,  tenzij  de  voorzitter  een
schriftelijke stemming gewenst acht. Over personen wordt schriftelijk
gestemd.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij  acclamatie is mogelijk,  tenzij  één of meer stem-
gerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.

7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering  bijeen,  heeft,  mits  met  voorkennis  van  het  bestuur
genomen,  dezelfde  kracht  als  een  besluit  van  de  Algemene
Vergadering.

8. Zolang  in  een  Algemene  Vergadering  alle  leden  aanwezig  of
vertegenwoordigd  zijn,  kunnen geldige besluiten worden genomen,
mits  met  algemene stemmen,  omtrent  alle  aan  de  orde  komende
onderwerpen  -  behalve  een  voorstel  tot  statutenwijziging  of
ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet
op de  voorgeschreven  wijze  geschied  of  is  enig  ander  voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee
verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 20.
1. In  de  statuten  van  de  vereniging  kan  geen  verandering  worden

gebracht  dan  door  een  besluit  van  een  Algemene  Vergadering,
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waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij  die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling
van  een  voorstel  tot  statutenwijziging  hebben  gedaan,  moeten
tenminste  zeven dagen voor  de vergadering  een afschrift  van  dat
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot
na  afloop  van  de  dag  waarop  de  vergadering  wordt  gehouden.
Bovendien wordt  een afschrift  als  hiervoor  bedoeld aan alle  leden
toegezonden.

3. Een besluit  tot statutenwijziging behoeft tenminste twee-derde van
de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee-
derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee-derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd,
dan wordt na een week doch in ieder geval binnen vier weken daarna
een  tweede  vergadering  bijeengeroepen,  waarin  over  het  voorstel,
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal  tegenwoordige of vertegenwoordigde leden,  kan worden
besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee-derde van
de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Voor het compareren bij  het verlijden
van de desbetreffende akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING
ARTIKEL 21.
1. De  vereniging  kan  worden  ontbonden  door  een  besluit  van  de

Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel
20 is van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van
het besluit tot ontbinding lid waren.  Ieder hunner ontvangt een gelijk
deel.  Bij  het  besluit  tot  ontbinding  kan  echter  ook  een  andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 22.
1. De  Algemene  Vergadering  zal  een  huishoudelijk  reglement

vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd met de Wet zijn, ook

waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
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SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 23.
1. In bestuurs-,  commissie-  of Algemene Vergaderingen kunnen geen

besluiten worden genomen of  stemmingen worden gehouden over
punten, die niet in de agenda der vergadering vermeld zijn, zulks met
uitzondering van het bepaalde in artikel 19 lid 8.

2. Beslissingen in alle zaken waarin bij wet, statuten of huishoudelijke
reglement niet is voorzien, berusten, behoudens de verantwoording
aan de Algemene Vergadering, bij het bestuur.

Deze statuten zijn vastgelegd in de Algemene Ledenvergadering dd.  24
november 1980. Notariële akte hiervan is opgemaakt dd. 12 maart 1981
met  oprichtingsnummer  6196.  De  vereniging  is  ingeschreven  in  het
verenigingsregister  van  de  Kamer  van  Koophandel  te  Zwolle  onder
nummer 40060668.
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VOLKSTUINDERSVERENIGING
"ONS GENOEGEN"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARTIKEL 1. Verplichtingen en verboden
De tuinen moeten worden gebruikt voor het telen van groente, kruiden, 
bloemen en klein-fruit en eventueel laagstamfruitbomen, tenzij deze 
overlast veroorzaken en mits deze bij het opzeggen van de tuin kunnen 
worden verwijderd. De leden zijn gehouden de tuin goed te onderhouden 
en te gebruiken overeenkomstig de bestemming, teneinde daarop als 
ontspanning te tuinieren.

ARTIKEL 2.
De leden zijn verplicht op hun tuin de werkzaamheden toe te staan die het
bestuur  voor  instandhouding  of  verbetering  van  het  complex  dan  wel
aangrenzende tuinen noodzakelijk acht.

ARTIKEL 3.
De tuinen moeten worden vrijgehouden van onkruid, afval en beplanting,
welke niet op een tuin thuis hoort.

ARTIKEL 4.
De in de nabijheid van de tuin gelegen groenstroken moeten door de leden
worden schoongehouden voor wat betreft vuil en afval.

ARTIKEL 5.
Snoeien aan bomen en heesters in deze stroken is  niet toegestaan.  In
onderling overleg met en na schriftelijke toestemming van het bestuur is
het toegestaan hiervan af te wijken.

ARTIKEL 6.
De  in  de  nabijheid  van  de  tuin  gelegen  paden  moeten  door  de  leden
worden schoongehouden.
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ARTIKEL 7. Afscheidingen
Het  plaatsen  van  een  transparante  afscheiding  tussen  de  tuinen  is
toegestaan. De maximaal toegestane hoogte is 0,80 cm.

ARTIKEL 8. Bewerken tuin
Voor 1 mei dient de tuin naar behoren bewerkt te zijn zodat deze beplant
kan worden.

ARTIKEL 9. Bonenstokken
Na  het  afsterven  van  het  gewas  dienen  de  bonenstaken en/of  andere
leimiddelen te worden verwijderd.

ARTIKEL 10. Tuinnummers
Het beschikbaar gestelde nummerbord dient zichtbaar te zijn vanaf het
pad.

ARTIKEL 11. Bouwwerk
Om  gereedschap  op  te  bergen  is  het  toegestaan  om  een
gereedschapskist te plaatsen met een maximale lengte van 2,00 meter en
een maximale hoogte van 1,00 meter.
Staand bouwwerk is toegestaan op de complexen A, E en K . De maximale
afmeting is 1,50 meter x 2,00 meter met een maximale nok hoogte van
2,00 meter. Het bouwwerk dient er netjes uit te zien, mag geen overlast
veroorzaken o.a. schaduw en de dient te worden onderhouden. Deze moet
stormvast verankerd zijn. De tuinvereniging kan niet aansprakelijk gesteld
worden  voor  geleden  schade  aan  derden.  Bij  beëindiging  van  het
lidmaatschap  dient  bestaande  bebouwing  te  worden  verwijderd  of
aangepast.
Op de complexen G en O is bebouwing niet toegestaan.

ARTIKEL 12.         Broeibak/ tuinkas
Het plaatsen van  een broeibak is toegestaan, mits deze niet groter is dan
10  m2.  Voorst  dient  deze  broeibak  op  minimaal  0,50  meter  uit  de
erfscheiding met de naastliggende tuin(en) of paden te worden gebouwd.
Een tuinkas of tunnel is toegestaan, maximaal formaat 4,00 meter x 3,00
meter.  Bij  beëindiging  van  het  lidmaatschap  wordt  bepaald  door  het
bestuur of de broeibak, tunnel of tuinkas kan blijven staan.

14



ARTIKEL 13. 
De  in  artikelen  11  en  12  genoemde  bouwwerken  mogen  uitsluitend
worden aangebracht na schriftelijke toestemming van het bestuur.

ARTIKEL 14. Contributie
Ieder lid is verplicht voor het begin van het verenigingsjaar zijn contributie 
af te dragen aan de penningmeester van de volkstuindersvereniging. 
Indien aan de verplichting voor 1 januari van het contributiejaar niet is 
voldaan is het betreffende lid in gebreke en volgen incassomaatregelen 
zoals vermeld in: 
      Incassomaatregelen

Bij het niet voldoen aan de geldelijke verplichtingen jegens de 
volkstuindervereniging ( waaronder contributies, 
schadevergoedingen e.d.), binnen de gestelde termijn, is men in 
gebreke. 
Door de penningmeester zal daarna een incassoprocedure 
worden gevolgd.
Schriftelijk ( per e-mail of per brief) zal aan het laatst opgegeven 
adres een verzoek tot betaling binnen 14 dagen van het 
verschuldigde bedrag verhoogd met €. 5,= administratiekosten 
worden toegezonden. Hierbij zal worden vermeld, dat bij niet 
volledige betaling incassokosten zullen worden gevorderd. Dit is 
de formele “in gebreke stelling”.
Wordt daarna alsnog niet of niet volledig betaald dan is men “in 
verzuim”.
De penningmeester zal bij de “in verzuimstelling” de wettelijk 
verschuldigde incassokosten in rekening brengen.

ARTIKEL 15. Trekkers
Het is verboden met zware werktuigen, zoals tractoren, de tuinen van de
medetuinders  te  betreden,  tenzij  de  betreffende  medetuinders  hiervoor
toestemming hebben gegeven.

ARTIKEL 16. Afval
a. Iedere  tuinder  is  verplicht  zijn  organisch  afval,  voor  zover  niet

vermeld  in  artikel  16  b,  onder  te  spitten,  op  een  eigen
composthoop te verwerken, of mee naar huis te nemen.

b. Iedere  tuinder  is  verplicht  loof  van  aardappelen,  tomaten  en
koolstronken  met  knolvoet  mee  naar  huis  te  nemen  ter
vernietiging.
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c. Invasieve exoten,  zoals Japanse Duizendknoop dienen actief  te
worden bestreden.

ARTIKEL 17. Verboden
Naast hetgeen in de andere artikelen is genoemd is het de leden
op het complex verboden:

a) al hetgeen dat binnen het complex aan de zorg en het toezicht
van de vereniging is toevertrouwd, te verontreinigen, beschadigen
of te vernielen,

b) enige tak van nijverheid,  handel of bedrijf uit te oefenen zonder
dat hiervoor vooraf toestemming van het bestuur is verkregen,

c) zonder toestemming van het bestuur materialen, afval, vuilnis e.d.
min  of  meer  permanent  te  (doen)  plaatsen  op
gemeenschappelijke  paden  en/of  andere  plaatsen  dan  welke
hiervoor uitdrukkelijk zijn aangewezen.

d) voertuigen  te  stallen  of  te  parkeren  op  andere  dan  hiervoor
bestemde plaatsen,

e) honden onaangelijnd te laten lopen anders dan op de eigen tuin,
f) bal)spelen  te beoefenen op plaatsen waar overlast aan   

derde kan worden veroorzaakt,
g) afrasteringen te verbreken, grenspalen te verwijderen of te

verplaatsen,
h) propaganda te maken voor politieke of kerkelijke instellingen of  

a. andere dan de nationale-, stedelijke-,
b. bonds-  of  tuinvlaggen  uit  te  steken  of  te  hijsen  op  het

terrein 
c. der tuingroep,

i) de gehuurde tuin als opslagplaats te gebruiken.
j) een deel van de tuin te bestraten met gebruikmaking van zand. 
k) onbevoegd de tuin van een ander te betreden,
l) afval of andere materialen te verbranden,
m) beplantingen  te  hebben  die  naar  het  oordeel  van  het  bestuur

hinder aan derde(n) veroorzaken,
n) vee of kleinvee te houden,
o) zodanige handelingen te verrichten of te laten (doen) verrichten,

welke  naar  het  oordeel  van  het  bestuur  het  volle  genot  van
anderen beperken dan wel ontnemen,

p) bestuursleden  of  daartoe  aangewezen  functionarissen  te
hinderen  bij  de  controle  op  de  naleving  der  reglementaire
bepalingen.
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q) de  tuinen  in  gebruik  te  geven  aan  of  te  doen  bewerken  door
derden,  mits  aan  familie;  tenzij  met  toestemming  van  het
bestuur.

ARTIKEL 18. Verwijdering
Het bestuur is bevoegd, indien de goede orde of redelijkheid dit  eist of
wanneer  men zich schuldig  maakt  aan overtreding van het  gestelde in
artikel 17 van dit reglement, betrokken personen te (doen) verwijderen van
het  complex  en  zodanige  maatregelen  te  nemen  dat  eventueel
aangerichte  schade  op  het  verantwoordelijke  lid  dan  wel  op  de
schuldige(n) wordt verhaald.

ARTIKEL 19. Sanctiemaatregelen
Bij overtreding van enige verbodsbepaling en/of niet nakoming van enige
verplichting aan de leden opgelegd in de statuten en het  huishoudelijk
reglement kan het bepaalde in artikel 8 lid 5 e.v. van de statuten van de
vereniging in werking treden. (royement)

ARTIKEL 20. Correspondentie
Wijzigingen, mededelingen, aanvragen om een andere of een nieuwe tuin
en  de  opgave  van  nieuwe  leden  dienen  uitsluitend  schriftelijk  te
geschieden via de secretaris van de vereniging.

ARTIKEL 21. Wachtlijst
Zij die zich voor het kandidaat lidmaatschap hebben opgegeven ingevolge
artikel 4 lid 5 van de statuten worden door het bestuur op een 'wachtlijst
geïnteresseerden' geplaatst, in volgorde van de datum van binnenkomst
van de aanmelding.
Wanneer  naar  oordeel  van  het  bestuur  de  kans  groot  is  dat  in  het
komende verenigingsjaar een tuin beschikbaar komt, dient het bestuur de
kandidaat-leden hiervan in kennis te stellen.

ARTIKEL 22          Proeftijd
Een  nieuwe  tuinder  krijgt  een  proeftijd  van  een  jaar,  bij  gebleken
geschiktheid wordt dit proeflidmaatschap omgezet in een lidmaatschap.

ARTIKEL 23 Statuten en huishoudelijk regelement
De statuten en het huishoudelijk regelement zijn na te lezen op de website
www.volkstuinensteenwijk.nl 
Voorstellen voor wijziging worden op de ledenvergadering behandeld.
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ARTIKEL 24. Verantwoordelijkheden
Ieder  lid  wordt  geacht  de  bepalingen  van  statuten  en  reglementen
alsmede de overige vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels te
kennen.
De leden zijn verplicht de statuten en de reglementen van de vereniging,
alsmede de besluiten van de Algemene Vergadering ook al waren zij niet
tegenwoordig  of  vertegenwoordigd,  stipt  op  te  volgen,  en  zijn  te  dien
opzichte volledig aansprakelijk voor de gedragingen van hun gezinsleden.

ARTIKEL 25 . Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt ingevolge het gestelde in de statuten.
2. Bij  beëindiging  van  het  lidmaatschap  is  het  lid  dan  wel  zijn

rechtsopvolgers  verplicht:  Het  perceel  moet  zodanig  worden
opgeleverd, dat de tuin geschikt is om te worden voortgezet door een
nieuwe  tuinder.   Daaronder  wordt  verstaan:  schoon,  opgeleverd;
bouwsels mist zij voldoen aan de eisen in artikel  11 en 12 mogen na
overleg met bestuur blijven staan. 
Laagstamfruitbomen en bessenstuiken, mits goed gesnoeid, mogen
blijven staan. Afscheidingen dienen in  goede staat te zijn en ontdaan
van begroeiingen. Bij  het niet voldoen aan de verplichtingen , naar
het  oordeel  van  het  bestuur,  zal  het  betreffende  lid  dan  wel  zijn
rechtsopvolgers  hiertoe  schriftelijk  worden  aangemaand  met
vermelding van de geconstateerde gebreken. Indien daarna binnen
twee  weken  (of  een  schriftelijk  overeengekomen  termijn)  niet  is
voldaan aan de gestelde eisen, is het bestuur gemachtigd op kosten
van het betreffende voormalig lid,  dan wel zijn rechtsopvolgers de
werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Indien de kosten niet
worden betaald zijn de incassomaatregelen van kracht.  

3. Ontzetting,  ingevolge  artikel  8  van  de  statuten,  kan  worden
uitgesproken door het bestuur indien het lid:
a) niet binnen de gestelde termijn na schriftelijke ingebrekestelling

aan zijn verplichtingen voldoet,
b) zich  schuldig  maakt  aan  wangedrag,  waaronder  mede  is  te

verstaan  elke gedraging  of  handeling  die  de goede gang van
zaken  en  het  vriendelijk  verkeer  tussen  de  leden  onderling
verstoort of het aanzien van de vereniging schaadt.

4. Bij  tussentijdse  beëindiging  van  het  lidmaatschap  vindt  geen
terugbetaling  van  contributie  plaats.  Terugbetaling  van  tuinhuur,
verzekering  en  overige  vooruit  betaalde  kosten  kan  plaatsvinden
vanaf de datum van verrekening met het komende lid.
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ARTIKEL 26.                                        Vandalisme/ diefstal
Bij  diefstal  of  vandalisme  kan  het  bestuur  geen  rol  spelen:  de  politie
accepteert  alleen  een  aangifte  van  de  tuinder  zelf  op:  https
//www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.  Wel  graag  melden  op ons e-
mail adres: volkstuinensteenwijk@gmail.com

ARTIKEL 27. Voorzitter
De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en representeert de
vereniging naar buiten. Hij geeft leiding aan het bestuurswerk en leidt de
bestuurs- en ledenvergaderingen.

ARTIKEL 28. Secretaris
1. De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en

houdt daarvan afschrift. Van alle in- en uitgaande stukken geeft hij
kennis aan het bestuur in vergadering (en vooraf aan het dagelijks
bestuur).

2. De secretaris is verder belast met:
a) het bijhouden van de ledenadministratie,
b) het  uitbrengen  van  een  verslag  op  de  jaarlijkse  Algemene

Vergadering over het afgelopen jaar met betrekking tot mutaties
in het ledenbestand en het gevoerde beleid.

ARTIKEL 29. Penningmeester
De penningmeester is belast met:
a) het innen van de in artikel 9 van de statuten genoemde geldmiddelen

en het verrichten van de betalingen,
b) het beheren van de gelden en het voeren van de administratie hieraan

verbonden,
c) het  uitbrengen  van  een  verslag  op  de  jaarlijkse  Algemene

Vergadering over  het  gevoerde financiële  beleid  van het afgelopen
jaar, zoals genoemd in artikel 15 lid 2b van de statuten,

d) het  opstellen  van  een  begroting  voor  het  nieuwe  verenigingsjaar,
zoals genoemd in artikel 15 lid 2e van de statuten.

ARTIKEL 30. Toegang
De leden van het bestuur hebben voor de uitoefening van hun functie, het
recht tot toegang tot de tuinen.
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ARTIKEL 31. Spreiding
In principe dient van elk volkstuinencomplex minstens één lid zitting te
hebben in het bestuur. Deze functionaris kan als tussenpersoon fungeren
tussen de tuinders van het betreffende complex en het overige bestuur.

ARTIKEL 32. Wijziging huishoudelijk reglement.
1. In  het  huishoudelijk  reglement  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 33. Ingangsdatum
Een reglementswijziging  treedt  in  werking  op  de  eerste  van  de maand
volgend op de ledenvergadering waarin deze wijziging is goedgekeurd.

Aldus  is  vastgesteld  op  de  Algemene  Ledenvergadering  dd.  14  maart
2022

Namens het bestuur
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