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Algemene bepalingen – Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement
Dit huishoudelijk reglement, vastgesteld overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de vereniging krachtens
een besluit van de algemene vergadering van Streven naar Verbetering, treedt in werking op het ogenblik dat
de algemene ledenvergadering hieraan haar goedkeuring heeft gegeven, zijnde 30 november 2019.
Artikel 1 – Statuten en huishoudelijk reglement
a. Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden kunnen beschikken over de statuten en de reglementen
van de vereniging.
b. Het bestuur draagt er zorg voor dat de huishoudelijk reglementen worden bijgewerkt na een besluit van
de algemene ledenvergadering waarin over een besluit van het huishoudelijk reglement wordt
besloten.
Artikel 2 - Kandidaat-leden
1. Personen die lid van de vereniging willen worden, geven zich schriftelijk op bij het bestuur van de
vereniging, door middel van:
a. Het invullen van een inschrijfformulier
b. In aanvulling van artikel 4 lid a in statuten– door het tonen van een recent bankafschrift
2. Het bestuur plaatst de namen naar het tijdstip van aanmelding op een volglijst. Naarmate er tuinen
beschikbaar komen, informeert het bestuur de kandidaat-leden over de te koop staande opstallen en
beplantingen ter afsluiting van een overeenkomst tot ingebruikgeving van een tuin.
3. Het bestuur is bevoegd om van de volgorde van de volglijst af te wijken, een proefperiode vast te
stellen of een kandidaat-lid als lid te weigeren met opgave van redenen.
4. Indien het aantal beschikbare tuinen dit toelaat, kan ter beoordeling van het bestuur aan meerderjarige
gezinsleden van de leden eveneens een tuin ter beschikking worden gesteld.
5. Deze gezinsleden moeten zich aanmelden als kandidaat-lid en kunnen als lid van de vereniging worden
toegelaten onder de daarvoor geldende voorwaarden.
6. Het bestuur kan een stop op inschrijvingen van kandidaat-leden toepassen
Artikel 3 - Bestuur
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal drie en maximaal van negen personen.
2. Het aftredend bestuur(slid) zorgt voor een volledige overdracht van zaken welke hij onder zijn beheer
en verantwoordelijkheid had, binnen een termijn van 30 dagen;
3. De overdracht vindt plaats aan het zittende bestuur of aan het nieuw aan te treden bestuur(slid);
4. Bij het aftreden van de penningmeester wordt op de overdracht toegezien door de
kascontrolecommissie (bijlage reglement)
Artikel 4 - Dagelijks bestuur
1. Het bestuur is gerechtigd een dagelijks bestuur in te stellen;
2. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste drie personen, t.w. de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het dagelijks bestuur kan worden uitgebreid tot vijf personen.
3. Het dagelijks bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Voorzitter, secretaris en penningmeester
zijn belast met de gehele regeling van die zaken.
4. Het dagelijks bestuur is volledige verslaggeving en verantwoording schuldig aan het bestuur
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Artikel 5 - Voorzitter
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij is verplicht toe te zien dat de statuten
en het huishoudelijk reglement en de besluiten van de algemene ledenvergaderingen worden
uitgevoerd en nageleefd.
2. De voorzitter is mede aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van degenen die genoemde besluiten
moeten uitvoeren, voor zover hij deze redelijkerwijze had kunnen voorkomen.
3. Bij stakende stemmen is de voorzitter beslissingsbevoegd
4. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de secretaris de taken en bevoegdheden van de voorzitter
tijdelijk waar.
Artikel 6 - Secretaris
1. De secretaris is belast met de gehele correspondentie en administratie van de vereniging, hij maakt de
notulen van de vergadering en brengt verslag uit van en over de vereniging op iedere
bestuursvergadering en algemene ledenvergadering. De secretaris moet kopie houden van alle
verzonden brieven, e-mails en stukken. Ook zorgt hij voor het schriftelijk jaarverslag;
2. Bij ontstentenis van de secretaris neemt de penningmeester de taken en bevoegdheden van de
secretaris tijdelijk waar.
Artikel 7 - Penningmeester
1. De penningmeester is belast met het gehele financiële beheer van de vereniging. Hij int de contributie
en andere gelden tegen behoorlijke kwitering. Voor alle door hem gedane betalingen ontvangt hij een
deugdelijke kwitantie. Hij zal niet meer kasgeld in zijn bezit hebben dan voor de uitgaven dringend
noodzakelijk is. Van alle kasmutaties houdt hij nauwkeurig boek op de wijze als door het bestuur
bepaald. Hij zal de gelden, goederen en waarden van de vereniging gescheiden van zijn eigen gelden,
goederen en waarden bewaren.
2. De penningmeester is ten allen tijde verplicht aan het bestuur of aan degene(n) die door het bestuur
(zijn) gemachtigd, alle inlichtingen betreffende zijn beheer te verschaffen, inzage te verstrekken en de
bescheiden hierop betrekking hebbende.
3. De penningmeester brengt op de ledenvergadering schriftelijk verslag uit van de financiële positie van
de vereniging alsmede van zijn gevoerde beheer. Hij stelt telkenmale een begroting samen en dient
deze schriftelijk bij de algemene ledenvergadering in, na goedkeuring door het bestuur.
4. Het bestuur is gehouden aan het financieel reglement. Dit reglement wordt als bijlage bij deze
reglementen gevoegd. Alle aan te brengen wijzigingen aan dit financieel reglement moeten door de
algemene ledenvergadering worden goedgekeurd.
5. De penningmeester is primair contactpersoon van de kascontrolecommissie en bespreekt met dit
orgaan de financiën zoals vastgelegd in het reglement kascontrolecommissie.
6. Bij ontstentenis van de penningmeester neemt de secretaris de taken en bevoegdheden van de
penningmeester tijdelijk waar.
Artikel 8 – Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur bepaalt de frequentie van de bestuursvergaderingen.
2. Het is aan bestuursleden ten strengste verboden het behandelde op de bestuursvergadering en/of
besprekingen aan derden mede te delen alvorens daartoe machtiging van het bestuur te hebben
ontvangen.
3. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt. In deze notulen worden alle besluiten en
actiepunten door het bestuur opgenomen.
4. De notulen van de bestuursvergaderingen dienen op de eerstvolgende bestuursvergadering te worden
behandeld en bij goedkeuring door het bestuur door de voorzitter en secretaris te worden
ondertekend.
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Artikel 9 - Bij ongeschiktheid bestuurder
1. Een bestuurslid dat herhaaldelijk blijk geeft van ongeschiktheid en/of nalatigheid kan door het bestuur
met meerderheid van stemmen worden geschorst;
2. De voorzitter kan een bestuurder die zich ernstig misdraagt of zich aan grove nalatigheid heeft schuldig
gemaakt, met onmiddellijke ingang schorsen tot aan de eerstvolgende bestuursvergadering, waarin
wordt besloten de schorsing al dan niet te handhaven;
3. De betrokken bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld de bestuursvergadering, waarin tot zijn
schorsing wordt besloten, bij te wonen.
4. De eerstvolgende ledenvergadering moet de schorsing bekrachtigen met een meerderheid van
tenminste 2/3 der geldige stemmen, een en ander op straffe van nietigheid van het schorsingsbesluit
van het bestuur.
5. Bij tussentijds aftreden of bij schorsing is het betreffende bestuurslid verplicht alle onder zijn berusting
zijnde eigendommen en/of bescheiden van de vereniging onverwijld aan het bestuur op eerste verzoek
over te dragen.

Artikel 10 - Algemene ledenvergadering
1. Het bestuur schrijft een algemene ledenvergadering uit zo vaak als zulks voor de goede gang van zaken
in de vereniging nodig acht. De agendapunten worden in de convocatie behoorlijk vermeld;
2. Voorstellen gericht op het beschadigen van personen en/of van discriminerende aard worden niet
behandeld;
3. De voorzitter heeft het recht de beraadslaging te sluiten tenzij de volstrekte meerderheid van de
aanwezige leden zich daartegen verzet;
4. Kandidaten voor het bestuur moeten op schriftelijke voordracht, en getekend door tenminste drie
leden, 48 uur voor de vergadering in het bezit te zijn van de secretaris. Het bestuur is alsdan verplicht
hiervan op de ledenvergadering mededeling te doen;
5. Stemming over personen wordt schriftelijk, over zaken kan mondeling gestemd worden, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk of noodzakelijk acht;
6. Bij staken van de stemmen kan de voorzitter een herstemming verlangen, staken de stemmen opnieuw
dan wordt het betreffende voorstel verworpen;
7. Bij een schriftelijke stemming wijst de voorzitter een stembureau, bestaande uit drie leden aan. Dit
stembureau beslist over de geldigheid van het stembiljet terstond nadat dit is geopend.
Artikel 11 - Commissies
1. het bestuur van de vereniging kan (tijdelijke) commissies instellen en/of opheffen. Een bestuurslid van
de vereniging fungeert zo mogelijk als voorzitter. Deze commissies zijn onderworpen aan een reglement
waarin de rechten en plichten zijn omschreven. Het bestuur stelt deze reglementen vast, met
uitzondering van het reglement voor de kascontrolecommissie.
2. Een commissie kan zijn, maar zijn niet uitsluitend:
a. De tuin- en keuringscommissie
b. De bouw- en taxatiecommissie
c. De algemeen werkcommissie
3. Bestuursleden en de daartoe door het bestuur aangewezen functionarissen, zoals leden van de
genoemde commissies hebben te allen tijde toegang tot de tuinen voor het uitoefenen van de aan hen
opgedragen taak wanneer daar een dringende reden of noodzaak toe is of wanneer daar mandaat van
de algemene ledenvergadering voor is gegeven.
4. Het is aan commissieleden ten strengste verboden het behandelde op commissievergaderingen en/of
besprekingen aan derden mede te delen alvorens daartoe machtiging van het bestuur te hebben
ontvangen.
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Artikel 12 - Algemeen werk
1. Ieder lid tot 60 jaar is verplicht het aantal werkuren te maken welke worden vastgesteld door de
algemene ledenvergadering;
2. Het aantal te maken algemeen werkuren is 12,5 uur per jaar (2019)
3. De algemeen werkuren worden gemaakt ten behoeve van de grond, sloten, borders, groen op het

verenigingscomplex en de gebouwen van de vereniging.
4. Roosters met de algemeen werkdata worden aan het begin van het jaar uitgedeeld. De leden werken
volgens de data van dit rooster. Afwijken van dit rooster kan alleen in overleg met het
bestuur/commissie van het algemeen werk;
5. Een ingeroosterd lid die het niet lukt om op de dag van het rooster aanwezig te zijn, meldt dat uiterlijk
op de dag van het rooster voor 10.00 uur. Indien het lid zich niet afmeldt voor 10.00 uur wordt zijn
beurt als ‘niet aanwezig’ genoteerd;
6. Een algemeen werkbeurt dient ingehaald te worden vóór de volgende datum van het algemeen
werkrooster;
7. Maximaal twee personen kunnen per keer hun algemeen werkbeurten maken om vooruit te werken of
werkbeurten in te halen;
8. De minimum leeftijd voor deelname aan het algemeen werk is 16 jaar;
9. Voor iedereen die als niet aanwezig is genoteerd zal een boeteregeling in werking treden. Per absentie
zal een boete in rekening worden gebracht. De hoogte van deze boete wordt vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.
10. Werkuren kunnen niet worden afgekocht. Dus ook bij heffing van een boete blijven de te maken
werkuren open staan;
11. Leden die gegronde redenen denken te hebben om geen algemeen werk te hoeven doen, bespreken dit
met het bestuur. Deze zal in overleg met betrokkene zorgen voor ander (passend) algemeen werk of
vrijstelling;
12. Een lid die zijn algemeen werk niet kan verrichten kan, na overleg met het bestuur, een volwaardig
vervanger sturen. Echter blijft het desbetreffende tuinlid verantwoordelijk.
13. Leden voor wie het niet mogelijk is om op zaterdagochtenden hun algemeen werk te doen, kunnen na
overleg een toegewezen border in onderhoud krijgen. Dit kan alleen als er een border vrij is om
onderhouden te worden;
14. Het tuinlid welke verantwoordelijk is voor een border dient deze border het gehele jaar te
onderhouden en vrij van onkruid te houden;
15. Maandelijks worden de borders gecontroleerd. Wordt er verwaarlozing of slecht onderhoud
geconstateerd, wordt het verantwoordelijke tuinlid aangeschreven met het verzoek zijn border te
onderhouden
16. Bij een tweede en derde waarschuwing wordt een boete opgelegd. De hoogte van deze boete wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
17. Als na drie herinneringen per jaar geen verbetering is van de border, wordt het verantwoordelijke
tuinlid in de zaterdagploeg ingedeeld.
Artikel 13 - Het houden van dieren
1. Het houden van duiven, kippen, konijnen of andere dieren op tuinen is niet toegestaan. Hiervan
uitgezonderd zijn aangelijnde huisdieren zoals honden en katten.
2. Voor dieren mogen geen aparte opstallen worden opgericht.
3. Uitwerpselen van de (aangelijnde) honden en/of katten dienen door de eigenaar te worden opgeruimd.
Wordt dit nagelaten dan kan een boete worden opgelegd. De hoogte van die boete wordt vastgesteld
door de algemene ledenvergadering.
4. Leden die op de tuin bijen willen houden dienen lid te zijn van een bijenvereniging en een bewijs van
lidmaatschap aan het bestuur te overleggen.
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Artikel 14 - Bouwen en omgevingsvergunningen
1. Leden die op een tuin een tuinhuisje, broeikasje, luifel en/of schuurtje willen oprichten, c.q. laten
oprichten, veranderen, vernieuwen of uitbreiden, dienen in het bezit te zijn van de daartoe vereiste
schriftelijke omgevingsvergunningen.
2. Het lid draagt zelf zorg voor de aanvraag van deze omgevingsvergunning. Het verzoek om de vereiste
omgevingsvergunning wordt ingediend bij het bestuur van de vereniging middels een daarvoor
bestemd formulier. Na goedkeuring door het bestuur moet een omgevingsvergunning bij de gemeente
Rotterdam worden aangevraagd. Het lid is verplicht na het afgeven van een omgevingsvergunning een
kopie hiervan af te geven bij het bestuur van de vereniging inclusief de tekening waarop de
omgevingsvergunning is verstrekt;
3. De regelgeving met betrekking tot de bouw van opstallen op de tuin staan vermeld in een bijlage van
dit huishoudelijk reglement en moet worden aangepast naar gelang de wet- en regelgeving van de
gemeente Rotterdam wijzigt of wordt aangepast.
Artikel 15 - Gebruik van de tuin
1. Het lid mag de tuin niet gebruiken voor permanente bewoning;
2. Het lid mag, na daartoe verkregen omgevingsvergunning – op de tuin slechts plaatsen en geplaatst
houden een tuinhuisje en overige opstallen bestemd tot het gebruik van een nuts- en/of verblijfstuin.
3. Het verblijf op de tuinen gedurende de nacht is uitsluitend gedoogd voor leden en hun gezinsleden
tussen 1 april en 30 september, en uitsluitend na schriftelijke toestemming van het bestuur. Deze
gedoogregel, ingesteld door de gemeente Rotterdam, moet worden aangepast naar gelang de wet- en
regelgeving van de gemeente Rotterdam wijzigt of wordt aangepast.
4. Het bestuur is bevoegd, indien de veiligheid, goede orde, of zedelijkheid dit vordert, het verblijf aan
bepaalde personen te verbieden.
5. Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan hem of haar toegewezen tuin is verplicht deze in zijn
geheel van de aanvang af in goede staat te brengen, geregeld te onderhouden, ordelijk te bewerken en
te gebruiken, een en ander ter beoordeling van het bestuur van de vereniging. Een commissie belast
met het toezicht zal in gevallen van verwaarlozing het bestuur van de vereniging schriftelijk in kennis
stellen van de door haar geconstateerde verwaarlozingen.
6. Het bestuur zal alsdan die maatregelen treffen zoals in dit huishoudelijk reglement in artikel 16
omschreven;
7. Composthopen/vaten/kisten dienen, indien mogelijk, zover als het kan van het pad verwijderd te zijn en
aan het oog onttrokken te zijn. Deze hopen/vaten/kisten mogen uitsluitend bestaan uit tuinafval en
geen etensresten bevatten.

Artikel 16 - Onderhoud van de tuin en heg
Het lid heeft – ondermeer- de navolgende verplichtingen ten aanzien van het onderhoud van zijn tuin:
a. Wanneer een tuin niet onderhouden wordt krijgt het lid het verzoek van het bestuur om de tuin binnen
een gestelde termijn van 4 weken op orde te brengen. Gebeurt dit niet binnen de gestelde termijn zal
de vereniging het lidmaatschap opzeggen;
b. het is niet toegestaan om cannabis of papaver te kweken;
c. Het lid dient het halve pad en de halve sloot grenzend aan de tuin te onderhouden en schoon te
houden. Voor het niet onderhouden van de halve sloot of het halve pad kan een boete opgelegd
worden van € 140. De hoogte van deze boete wordt vastgesteld door een algemene ledenvergadering;
d. Het lid zal alle nodig maatregelen nemen tot het weren van ongedierte;
e. Tuinafscheidingen mogen bestaan uit heggen, heesters en/of struiken. Het lid dient de heggen, heesters
en/of struiken op de tuinafscheidingen zodanig te knippen dat deze de voorgeschreven hoogte van 180
cm niet overschrijden;
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.
n.
o.
p.

q.

Het lid dient bomen, heesters en struiken op de tuinafscheidingen zodanig te plaatsen dat de
schaduwoverlast voor de naast gelegen tuinen tot een minimum wordt beperkt;
De plantafstand genoemd onder artikel lid e moet minstens 50 cm vanaf de erfgrens te zijn;
Het is het lid verboden tuinafscheidingen van prikkeldraad, glas, en /of ander gevaarlijk materiaal – of
van braamstruiken te maken;
Het lid moet de tuin afsluiten met een in goede staat verkerend hek van maximaal 1 meter hoog, dat
naar binnen openslaat en dat voorzien is van door het bestuur toegekend tuinnummer;
Het is het lid niet toegestaan een afrastering te verbreken of te beschadigen. Grenspalen mogen niet
worden beschadigd, weggenomen of verplaatst;
Van 1 mei tot 1 oktober is het niet toegestaan grof snoeiwerk te verrichten en/of bomen te kandelaren
en/of te toppen;
Het kappen en/of rooien of aanplanten van bomen is niet toegestaan zonder schriftelijke
omgevingsvergunning. Wanneer een tuinlid illegaal een boom kapt, rooit of aanplant wordt een boete
opgelegd van € 150. De hoogte van deze boete wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Daarnaast zal de boswachter worden ingeschakeld. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor
rekening van de betreffende tuinder;
Alle heggen aan tuinen zijn eigendom van de vereniging. Het lid onderhoudt de heg aan zijn tuin en zal
de heg op hoogte houden van 1 meter hoog en ca. 30cm breed;
Op hoektuinen mag in een aantal gevallen een zijheg worden geplaatst, wanneer bijvoorbeeld een
zijheg grenst aan een border, van maximaal 1.80m hoog; dit echter altijd in overleg met het bestuur;
Wordt een heg weggehaald door het lid, dan zijn de kosten voor een nieuwe heg voor rekening van dat
lid;
Wordt een heg niet door het lid onderhouden en/of het onkruid onder een heg niet weggehaald, dan
krijgt het lid een herinnering van het bestuur, of de door het bestuur ingestelde tuincommissie. Gebeurt
het onderhoud aan de heg niet binnen de gestelde termijn dan zal de vereniging zorgdragen voor het
onderhoud van de heg. Hierbij wordt dan het lid een boete opgelegd. De hoogte van deze boete wordt
vastgesteld door een algemene ledenvergadering;
De slootkant dient vrij gehouden te worden van bomen tot 80cm vanaf de beschoeiing. Bij
werkzaamheden zoals bijvoorbeeld werkzaamheden aan beschoeiing en/of sloot wordt geen rekening
gehouden met de beplantingen en kunnen deze worden weggehaald;

r. Overhangend groen over heggen en/of paden is niet toegestaan. Er dient een vrije doorgang te
zijn van 4.50m hoog;
s. Het is niet toegestaan om de tuin als opslagplaats te gebruiken;

Artikel 17 - Aanzien van het volkstuinencomplex
Ter bevordering van het aanzien van het volkstuinencomplex zal/zullen;
a. Tuinafval en mest op de tuinen op onzichtbare wijze worden opgeborgen;
b. Geen rijwielen, motoren, scooters, aanhangers, karren e.d. op de paden worden geplaatst;
c. Geen afval worden verbrand;
d. Geen greppels of waterkeringen worden gegraven door en/of langs de tuinpaden;
e. Geen hagen, bomen, heesters en/of andere eigendommen van de vereniging worden gesnoeid of
beschadigd, tenzij hiervoor opdracht is gegeven door het bestuur of door de door het bestuur
ingestelde commissie;
f. Het is niet toegestaan te recreëren op de gazons van het volkstuincomplex;
g. Geen afval buiten de tuin worden geworpen in gemeenschappelijke borders en sloten;
h. Geen paden en sloten worden verontreinigd.
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Artikel 18 - Niet toegestaan
1. Ieder lid heeft de verplichting te voorkomen dat door hem, zijn gezinsleden en/of bezoekers overlast
wordt aangedaan aan andere leden van de vereniging. In het bijzonder gelden de volgende
voorschriften:
a. Het is verboden op enigerlei wijze muziek voort te brengen, zodanig dat het geluid daarvan
hoorbaar is buiten de tuin van het lid zelf;
b. Het is verboden ongevraagd of zonder toestemming de tuin van een ander lid te betreden.
c. Het is verboden de tuin, resp. de daarop zich bevindende opstallen te verhuren;
d. Het is verboden zonder toestemming van het bestuur resp. de daarop zich bevindende
opstallen aan derden in bruikleen te geven;
e. Het is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur om uit de borders en groenstroken
bloemen te plukken, heesters te snoeien of planten te verwijderen;
f. Wijzigingen van borders en/of beplanting dienen alleen in opdracht van het bestuur gedaan te
worden;
g. Het is niet toegestaan de paden te berijden met auto’s, motoren, scooters, rijwielen,
bromfietsen. Bij het constateren door het bestuur, c.q. bestuurslid wordt een boete opgelegd.
De hoogte van deze boete wordt vastgesteld door een algemene ledenvergadering. (kinderen
tot 12 jaar mogen fietsen over het complex);
h. Het gebruik van elektrische en motorisch aangedreven machines en gereedschappen is op
zondagen in het tuinseizoen van 1 mei tot 31 augustus niet toegestaan.
2. Voorts is het niet toegestaan:
a. Waterkeringen te maken;
b. Waterplanten in de sloten te plaatsen;
c. paden open te breken;
d. Afval of afvalwater in de sloot te doen afvloeien of te deponeren;
e. Te collecteren zonder toestemming van het bestuur;
f. Loterijen te houden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur;
g. Goederen te koop aan te bieden zonder toestemming van het bestuur;
h. Publieke, religieuze of politieke propaganda te maken op het volkstuinencomplex;
i. Reclame te maken, in welke vorm dan ook;
j. De publicatieborden te gebruiken zonder toestemming van het bestuur;
k. Aanhangwagens en/of caravans te plaatsen op de tuin, de paden of de parkeerplaatsen van het
volkstuinencomplex;
l. Aan auto’s te sleutelen en/of auto’s te wassen op de parkeerplaatsen
m. Langdurig parkeren/stallen van auto’s, caravans, campers, busjes, etc.
n. Schieten met luchtbuksen en/of doden en/of stropen van dieren;
3. De leden dienen ervoor zorg te dragen dat gezinsleden, familie en andere bezoekers zich houden aan de
voorschriften van de vereniging. Leden zijn jegens de vereniging aansprakelijk voor schade toegebracht
door hun gezinsleden, familie of andere bezoekers.
Artikel 20 - Opzeggen van het lidmaatschap
Het bestuur zal een lid het lidmaatschap opzeggen indien zij:
1. Hun verplichtingen aan het algemeen werk niet nakomen;
2. Hun betalingsverplichtingen jegens de vereniging niet nakomen;
3. In strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de algemene ledenvergadering handelen;
4. Leden en/of andere personen bij voortduring zonder noodzaak hinderen en/of overlast veroorzaken;
5. Zich andermans goederen toe-eigenen;
6. De belangen van de vereniging niet naar behoren behartigen;
7. Handelingen plegen in strijd met de goede orde, zeden en gewoonten;
8. de tuin en/of opstal(len) niet onderhouden worden en zichtbare verwaarlozing wordt vastgesteld door
het bestuur of een door het bestuur ingestelde commissie;
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9. Een opzegging zal mondeling worden toegelicht en schriftelijk worden bevestigd.
Artikel 21 - Betalingen van facturen
1. Contributie voor het komende boekjaar wordt op een ledenvergadering vastgesteld;
2. Indexering van de contributie volgens CBS vindt jaarlijks plaats ;
3. Het lid dient binnen 30 dagen na ontvangst van een faktuur voor betaling zorg te dragen door middel
van storting op de bankrekening van de vereniging, zonder korting of compensatie;
4. Na overschrijding van de betalingstermijn stuurt het bestuur een kosteloze aanmaning waarin de
wettelijke incassokosten worden aangekondigd. Deze kosteloze aanmaning zal gestuurd worden per
email (wanneer het lid een emailadres heeft doorgegeven bij het bestuur) en per gewone post;
5. Bij overschrijding van de betalingstermijn na verzending van de kosteloze aanmaning is het lid de
wettelijke incassokosten verschuldigd volgens de Wet Incassokosten (Besluit Vergoeding voor
Buitengerechtelijke Incassokosten).
Artikel 22 - Taxatie
1. Bij beëindiging van het lidmaatschap of bij vrijwillige taxatie op verzoek van het lid wordt de waarde van
de opstallen getaxeerd door van de vereniging;
a. Bij opzegging door het lid gebeurt dit na invulling van het opzegformulier en betaling van de
taxatiekosten en inlevering van de sleutels van de opstallen;
b. Bij opzegging door de vereniging wordt de taxatie gestart in opdracht van het bestuur;
c. Wanneer er geen sleutels zijn ingeleverd voor taxatie zoals onder lid 1 b, worden alleen de
buitenkant van het opstal getaxeerd.
2. Taxatiekosten wordt door de vereniging aan het lid in rekening gebracht. De hoogte van de
taxatiekosten worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering;
3. Een taxatierapport is één jaar geldig en dient binnen 30 dagen na ontvangst door het lid voor akkoord
ondertekend te zijn en bij het bestuur te zijn ingeleverd;
4. Indien de eigenaar van de opstallen het niet eens is met de taxatie van de vereniging, heeft hij recht van
beroep door hertaxatie door de AVVN. In geval van beroep is de uitspraak van het AVVN bindend, ook
indien de waarde lager wordt vastgesteld. Dit beroep moet binnen 30 dagen na ontvangst van het
taxatierapport door het lid zijn aangemeld bij het bestuur van de vereniging.
5. De taak van de taxatiecommissie is:
a. Het vaststellen van het taxatiebedrag van de opstallen en beplantingen;
b. Het opmaken van het taxatierapport welke wordt ingeleverd bij het bestuur;
c. Het adviseren van het bestuur met betrekking tot taxaties;
6. Bouwsels welke zonder omgevingsvergunning zijn gebouwd worden niet getaxeerd en daarvan zal
aantekening worden doorgegeven aan het bestuur;
7. Het bestuur zal het lid vervolgens aanschrijven en in de gelegenheid stellen om binnen een gestelde
termijn alsnog een omgevingsvergunning aan te vragen of het desbetreffende opstal te verwijderen.
8. Indien het tuinlid niet aan het gestelde in lid 7 voldoet, worden de opstallen niet aan een kandidaat-lid
aangeboden.
Artikel 23 - Bouwen en bouwregels
1. Er is een bouwcommissie, zijnde een commissie als bedoeld in artikel 25, lid 2, sub b van dit
huishoudelijk reglement. De leden van de commissies worden aangesteld en ontslagen door het
bestuur van de vereniging. De commissie verrichten hun werkzaamheden conform de hierna volgende
richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. De taak van de bouwcommissie is:
a. Het controleren van en het houden van toezicht op de (uitvoering van de) bouwvoorschriften
met betrekking van de opstallen op de tuinen van de leden;
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b. Het adviseren van de leden bij het eventueel (ver)bouwen van het tuinhuisje en overige
toegestane opstallen;
c. Het adviseren van het bestuur tot bouwvoorschriften, (ver)bouwen van tuinhuisjes en overige
toegestane opstallen.
3. De bouwregels zijn als bijlage 2 bij deze huishoudelijk reglementen gevoegd
4. Blijkt bij controle door de bouw- of taxatiecommissie dat zonder vergunning is gebouwd, of is
afgeweken van de ingediende tekeningen welke door het lid zijn ingediend voor het verkrijgen van een
omgevingsvergunning, dan wordt het bestuur daarvan in kennis gesteld. Het lid wordt dan in de
gelegenheid gesteld om alsnog een omgevingsvergunning aan te vragen en geeft hieraan zijn volledige
medewerking;
5. Voor het indienen en controleren van een bouwaanvraag worden kosten in rekening gebracht. Dit
bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Artikel 24 - Koop/verkoop van tuinopstallen en beplantingen
1. Het is niet toegestaan om tuinopstallen onderhands en/of buiten het bestuur om te verkopen en/of een
tuin over te dragen aan derden;
2. Wanneer de verkoper een overname vraagt, levert deze een lijst in bij het bestuur waaruit blijkt waar
de overname uit bestaat;
3. Het is de koper echter niet verplicht om de aangeboden spullen over te nemen.
4. Het is niet toegestaan om een overname te gebruiken als opschroeven van de taxatiewaarde;
5. Het kandidaat-lid maakt, vóór de datum van overdracht, het met de verkoper afgesproken bedrag over
op een door de vereniging apart ingestelde bankrekening.
6. Op het moment van overdracht/verkoop van de opstallen en beplantingen zijn de koper, de verkoper
en een lid van het bestuur aanwezig. Er wordt nagevraagd bij de koper en verkoper of alles volgens
afspraak wordt achtergelaten door de verkoper. Als alles volgens afspraken is verlopen kan de
overdracht plaatsvinden;
7. Na de overdracht van de tuin maakt de vereniging zo snel als mogelijk het afgesproken bedrag over op
de bankrekening van de verkoper.
8. Eventueel wordt een openstaande schuld aan de vereniging van het vertrekkende tuinlid verrekend op
deze storting;
9. Het vertrekkende tuinlid wordt onmiddellijk uitgeschreven en de koper onmiddellijk ingeschreven als lid
van de vereniging.
10. Als de overdracht in het laatste kwartaal van een boekjaar plaatsvindt, wordt de koper geen
contributiegeld over het lopende boekjaar in rekening gebracht.
11. Bij toetreden als lid van de vereniging betaalt het nieuwe lid een entreegeld van € 90 aan de vereniging.
De hoogte wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
12. Leden welke een andere tuin willen overnemen krijgen voorrang op kandidaat-leden.
Artikel 25 - Afvalinzamelplaats
1. Afval kan alleen worden aangeleverd op de door het bestuur aangegeven tijden;
2. Afval dient gescheiden aangeleverd te worden. De gescheiden aanlevering kan bestaan uit:
a. Huishoudelijk afval, aangeleverd in vuilniszakken
b. GFT (groente- fruit- en tuinafval) – composteerbaar
c. Snoeiaval (uitsluitend tussen 1 september en 1 april)
d. Glas (geen platglas)
e. Papier
f. Japanse duizendknoop, aangeleverd in vuilniszakken
3. Voor bijzonder afval dient men zelf voor afvoer zorg te dragen. Bijzonder afval kan bestaan uit, maar
zijn niet uitsluitend:
a. Chemisch afval (zoals bijvoorbeeld accu’s, gifresten, verfresten, e.d.)
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4.
5.

6.
7.

b. Oud ijzer
c. Puin-, bouw-, en sloopafval
d. Meubilair en tuinmeubilair
e. Platglas
Het is verboden afval elders op het complex achter te laten dan bij de afvalinzamelplaats op de
vastgestelde tijden;
Wordt door het bestuur vastgesteld dat dit toch gebeurt, wordt het desbetreffende tuinlid een boete
opgelegd per gebeurtenis. De hoogte van de boete wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
Openingstijden van de afvalinzamelplaats worden vastgesteld door het bestuur
Men dient ten allen tijde de aanwijzingen van de vrijwilliger op de afvalinzamelplaats op te volgen.

Artikel 26 – Water, watermeters, meterputten en afvoer van water
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

Een nieuwe watermeter wordt uitsluitend via het bestuur uitgegeven.
Er worden geen gereviseerde, gerepareerde of gebruikte watermeters verstrekt;
Het bestuur zorgt voor de plaatsing van een watermeter en de verzegeling daarvan;
Het bestuur voert een administratie van de watermeters en meterstanden
Regelmatig worden watermeters gecontroleerd door een door het bestuur in te stellen commissie;
Bij de controles wordt de meterstand genoteerd en nagekeken of een keerklepje en verzegeling
aanwezig is en ook of het aftapkraantje nog naar behoren werkt;
Het is niet toegestaan een watermeter te verwijderen zonder voorafgaand overleg met het bestuur.
Bij afwezigheid van de watermeter, keerklepje en/of verzegeling en aftapkraantje wordt het tuinlid op
de hoogte gesteld en een boete opgelegd. De hoogte van deze boete wordt vastgesteld op een
algemene ledenvergadering.
door werkzaamheden aan de watermeter en/of meterput door het tuinlid, dan worden de kosten voor
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het reinigen van het leidingwerk verhaald op de desbetreffende
tuinder
Indien een lid gebreken constateert dient dit tuinlid dit zo snel mogelijk aan het bestuur te laten weten;
Wordt een lekkage vóór de watermeter (dus voor de vereniging) geconstateerd dan geeft het tuinlid dit
zo snel mogelijk door aan het bestuur;
Wordt bij een controle van de watermeter een lekkage ná de watermeter (dus voor het tuinlid)
geconstateerd, dan geeft het bestuur dit per direct door aan het tuinlid;
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur een meterput (met watermeter en
leidingen, aftapkraantje e.d.) te verplaatsen op een tuin;
Indien een tuinlid werkzaamheden in zijn meterput wil verrichten dient het tuinlid dit vooraf door te
geven aan het bestuur;
Een tuinlid verplicht zich tot goed onderhoud van de watermeter, kraantjes in de meterput en de
meterput. Dit houdt in dat:
a. Bij verwachte vorst of langdurige afwezigheid draait men de hoofdkraan in de meterput dicht
en het aftapkraantje open;
b. De meterput moet goed afgesloten zijn door middel van een deksel
c. De meterput moet ten allen tijde goed bereikbaar zijn voor controles;
Het tuinlid zal ter voorkoming van bevriezing al het mogelijke aan doen door de watermeter en
waterleiding zodanig in te pakken dat er geen vorstschade mogelijk is en
Het tuinlid heeft op het eerste verzoek van het bestuur zijn watermeterstand door
Wanneer de meterstand niet per 1 december bij het bestuur is doorgegeven, wordt een boete in
rekening gebracht. De hoogte van de boete wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De
meterstand wordt dan opgenomen door het bestuur of de door het bestuur ingestelde commissie. Zij
noteert de meterstand en brengt het tuinlid daarvan op de hoogte.
Het bestuur bepaalt elk jaar of de waterdruk op de leidingen blijft staan of niet.
Waterlekkages welke niet over een watermeter in een tuin lopen worden middels het zgn ‘vastrecht’
doorberekend aan de leden;
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21. Naast het verbruikte water per tuin worden alle heffingen, zuiveringslasten, e.d. doorberekend aan de
tuinleden middels het ‘vastrecht’ op de jaarlijkse nota;
Artikel 27 – Toegangshekken en parkeren
1. Ieder tuinlid ontvangt 2 heksleutels bij ingebruikneming van een tuin. De kosten voor een heksleutel
bestaan uit een borgsom en een deel bijdrage van het onderhoud van de toegangshekken. De kosten
van een sleutel (borg en bijdrage) worden vastgesteld door een algemene ledenvergadering.
2. Per tuin kunnen 4 telefoonnummers geregistreerd worden in het elektronisch schuifhek;
3. Per registratie van een telefoonnummer wordt een bedrag per jaar in rekening gebracht. De hoogte van
dat bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
4. Bij misbruik van de toegangshekken wordt het desbetreffende telefoonnummer tuinlid uit het
toegangshek gehaald. Onder misbruik wordt verstaan, maar hoeft niet uitsluitend te zijn:
a.
b.
c.
d.

Binnen een korte periode overmatig inbellen in het elektronisch toegangshek
Het uitsluitend gebruiken van onze parkeerplekken, dus niet bij tuingebruik
Vasthouden van het elektronisch schuifhek zodat het niet open of dicht kan
Parkeren/stallen van meer dan drie dagen van voertuigen, aanhangers, campers op
parkeerplekken

Artikel 28 – Barbecues
1. Gebruik van barbecues
a. Het gebruik van barbecues is toegestaan, mits gebruik wordt gemaakt van houtskool,
houtskoolbriketten of gasbrander. Het gebruik van ander materiaal is niet toegestaan.

--oOo--
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BIJLAGE 1 – Taxatiereglement
1. Het taxeren gebeurt door ten minste drie leden van de taxatiecommissie;
2. Getaxeerd wordt het bouwwerk met alles wat vast in- en aangebouwd is;
3. Losse zaken in of buiten het bouwwerk (zoals bijvoorbeeld (tuin)meubilair, zonnepanelen, geiser,
tuinornamenten, tuinvijvers) worden niet getaxeerd;
4. Onreglementair c.q. onwettige aan- of inbouwsels, die dus derhalve niet op de originele
bouwtekeningen zijn vermeld waar op een omgevingsvergunning werd afgegeven, worden niet
meegenomen in de taxatie. Indien van toepassing wordt e.e.a. vermeld in het taxatierapport. Bij
eventuele afspraken tussen bestuur en koper neemt koper de volledige verantwoordelijkheid van deze
onrechtmatigheden over.
5. Is geen omgevingsvergunning afgegeven dan wordt het lid in de gelegenheid gesteld hiervoor alsnog
een omgevingsvergunning aan te vragen;
6. Als een taxatie wordt vastgesteld op € 0,00, bepaalt het bestuur de hoogte van de maximum
verkoopprijs en de bij deze verkoop behorende voorwaarden.
7. Indien een op € 0,00 vastgesteld tuinhuis gevaar oplevert voor de bewoners en/of omgeving worden
door het bestuur maatregelen genomen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit, maar zijn niet
uitsluitend, het afbreken en afvoeren van het bouwsel. De kosten van deze maatregelen zijn voor
rekening van het tuinlid.
8. Worden zaken genoteerd tijdens de taxatie welke onveilig zijn of een gevaar kunnen opleveren voor het
tuinlid en/of omgeving (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een onveilige installatie bij gasflessen,
geisers, kachels, e.d.) dan zal het bestuur dit zo snel mogelijk laten weten aan het tuinlid en eisen dat
deze zaken op een door het bestuur vast te stellen termijn worden aangepast. Zolang geen aanpassing
is van deze zaken, kan de tuin niet overgedragen worden aan een nieuwe tuinder.
9. In tegenstelling tot een taxatie bij voorgenomen verkoop, is ook een zogenaamde ‘vrijwillige taxatie’
mogelijk. Als van voornemen tot verkoop geen sprake is, kan een tuinlid toch deze ‘vrijwillige taxatie’
aanvragen.
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BIJLAGE 2 – Bouwregels
Vastgesteld tussen de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam en
RBvV in oktober 2011

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen
Artikel 1 – begripsomschrijvingen
In deze regelgeving wordt verstaan onder:
Bouwverordening

de Bouwverordening der gemeente Rotterdam (gemeenteblad van 2010, 159
zoals deze nadien is gewijzigd)

Volkstuincomplex

een perceel grond, bestemd ter verkaveling tot volkstuinen, en dat geen deel
uitmaakt van het erf, behorende bij een woning

Volkstuin

een deel van een volkstuincomplex, dat is bestemd voor de teelt van voeding
en/of siergewassen, in hoofdzaak ten behoeve van de gebruiker

Volkstuinhuisje/blokhut

een gebouw geplaatst op een volkstuin en bestemd om voor personen te dienen
als recreatief verblijf

Kweekkas

een gebouw, geplaatst op een volkstuin, uitsluitend bestemd voor het kweken
en bewaren van planten en in hoofdzaak samengesteld uit wanden en een dak
van glas of een ander doorzichtig materiaal

Luifel

een, al dan niet op kolommen steunende, tegen een volkstuinhuisje gebouwde
overkapping. Er mag slechts aan één zijde van een huisje een luifel geplaatst
worden met een maximale diepte van 2.40m. En de totale breedte van die gevel

Gereedschapskist

een houten of stenen bouwwerk, geplaatst op een volkstuin en uitsluitend
bestemd voor het opbergen van tuingereedschap

Windscherm

een nabij of in verbinding met een volkstuinhuisje geplaatste wand – behoudens
een eventuele borstwering niet uit steenachtig materiaal opgetrokken, ter
kering van de wind

Broeibak

een in wanden van hout of steenachtig materiaal opgetrokken en met plat glas
afgedekte ruimte geplaatst op een volkstuin, welke uitsluitend dient voor het
kweken van planten

Tuinmuurtje

een muurtje, dat alleen tot doel heeft de sierwaarde van de volkstuin te
vergroten

Bergloodsje

een houten of stenen bouwwerk, geplaatst op een volkstuin en uitsluitend
bestemd voor het opbergen van tuingereedschap indien er geen
gereedschapskist geplaatst is.

De begripsomschrijvingen, zoals vermeld in artikel 1 van de bouwverordening, zijn mede van
toepassing.
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Hoofdstuk 2 Technische bepalingen
Afdeling A
Artikel 2
Behoudens het bepaalde in artikel 4, lid 7, mag op een volkstuin niet meer dan één van elk van de in
artikel 1 genoemde categorieën van bouwwerken worden gebouwd.

Artikel 3 - Open ruimten bij een volkstuinhuisje, kweekkassen en bergingen
1. Een volkstuinhuisje met eventuele luifel, windschermen en bergloodsje of gereedschapskist alsmede
een kweekkas mogen slechts worden gebouwd in de achterste helft van de volkstuin, gerekend vanaf
het pad waaraan deze gelegen is. Er mag van deze regel alleen afgeweken worden, in geval de tuin een
te geringe breedte heeft om deze drie delen naast elkaar te plaatsen of dat deze hierdoor binnen de
grens komt van punt 4a en 4b. Terwijl punt 5 te allen tijde gehandhaafd moet blijven. Mits één van deze
opstallen een dakbedekking van brandwerend materiaal heeft. De afwijkende plaats (bijvoorbeeld
voorste gedeelte van de tuin) moet ten allen tijde toestemming hebben van het bestuur van de
vereniging en mag het totale aanzicht van het complex niet schaden.
2. De afstand van een volkstuinhuisje met eventueel een luifel of windschermen (aan één zijde van het
huisje) tot de grens van de volkstuin mag niet minder dan 2.50m bedragen.
3. De afstand van een kweekkas en/of bergloodsje tot de grens van een volkstuin, dan wel tot het
volkstuinhuisje op die volkstuin mag niet minder van 0,50m bedragen, Met dien verstande dat rondom
het volkstuinhuisje een vrije doorloop van 0.90m in acht moet worden genomen.
4.
a. de afstand van een bouwwerk tot de beschoeiing van een sloot die door of namens de
gemeente wordt onderhouden, mag niet minder dan 3.50m bedragen.
b. De afstand van een bouwwerk tot de beschoeiing van andere sloten dan in lid a genoemd, mag
niet minder dan 2.50m bedragen
c. Langs de beschoeiing moet een strook van min. 0.80m vrij blijven van bomen/struiken en niet
natuurlijke verhardingen.
5. Overigens mag de afstand tussen een volkstuinhuisje en enig ander gebouw op een naast gelegen
perceel niet minder dan 5.00m bedragen.

Afdeling B - Afmetingen en inrichting van bouwwerken op
volkstuinen
Artikel 4 - Bouwhoogten en afmetingen
1. Een volkstuinhuisje mag uit ten hoogste één bouwlaag met een kap bestaan.
2. Bij toepassing van een kap mag de nokhoogte niet meer bedragen van 3.50m boven het maaiveld. Bij
toepassing van een plat dak mag de hoogte niet meer bedragen dan 2.85m boven het maaiveld.
3. De binnenwerkse hoogte van een volkstuinhuisje, gemeten tussen de vloer en het plafond, moet over
4/5 van de vloeroppervlakte ten minste 2.40m bedragen en mag overigens niet minder dan 2.10m
bedragen
4. A. de hoogte van een kweekkas mag niet meer bedragen dan 2.50m boven het maaiveld
B. de hoogte van een kweekkas op een volkstuin waarop geen volkstuinhuisje mag worden opgericht,
mag niet meer bedragen dan 3.50 boven het maaiveld.
5. Indien de borstwering van een kweekkas niet uit doorzichtig materiaal bestaat materiaal bestaat mag
de hoogte van die borstwering niet meer bedragen dan 0.60m boven het maaiveld.
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6. De lengte, de breedte en de hoogte boven het maaiveld van een gereedschapskist mogen niet meer
bedragen dan respectievelijk 3.00m, 0.70m en 0.70m.
7. Een doorzichtig of ondoorzichtig scherm geplaatst op de scheiding van twee percelen moet op min.
0.50m van die scheidingslijn geplaatst worden en mag niet hoger van 1.80m boven het maaiveld
uitsteken en mag maximaal 2.00m breed zijn. Per volkstuin mogen niet meer dan twee schermen
geplaatst worden en mogen niet voorbij de voorzijde van het volkstuinhuisje geplaatst worden.
8. De hoogte van een broeibak mag niet meer dan 0.60m boven het maaiveld bedragen.
9. Tuinmuurtjes mogen niet hoger zijn dan 0.80m boven het maaiveld en mogen niet als
perceelafscheiding worden toegepast.
10. A. de nokhoogte van een bergloodsje mag niet meer bedragen dan 2.35m boven het maaiveld.
B. de vloeroppervlakte van een bergloodsje mag niet groter zijn dan 5.00m2
C. een bergloodsje mag geen langere zijde hebben dan 2.50m

Artikel 5 - Oppervlakten
De vloeroppervlakte van een gebouw of ander bouwwerk gemeten tussen de verticale projecties van de
buitenzijde van de gevels. Dakoverstekken (niet verder overstekend als 0.50m) van luifels of balkons worden
hierbij niet meegeteld.
Als uitzondering op de dakoverstek van 0.50m gelden de overstekken van de blokhutten die als behorend bij
het betreffende model verwerkt zijn.
1. De totale oppervlakte van een volkstuinhuisje/blokhut met inbegrip van een luifel, mag buitenwerks
gemeten niet meer bedragen dan 10% van de oppervlakte van de volkstuin met een maximum van
25.00m2. De totale oppervlakte als in de vorige volzin bedoeld, moet zich bevinden binnen een
rechthoek van 5.00x6.00m. De fundering van de opstallen mogen niet groter zijn dan de
vloeroppervlakte van de opstallen huisje, blokhut, kweekkas of berging.
2. Buiten de in lid 1 bedoelde oppervlakte mag een goot, boeibord of dak niet meer dan 0.30m
oversteken.
3. A. Onverminderd het bepaalde in lid 1, mag de vaste bebouwing volkstuinhuisje, blokhut, kweekkas,
broeibak, bergloodsje of gereedschapskist niet meer bedragen dan 20% van het totale tuinoppervlak
met een maximum van 45.00m2 waarbij het maximum voor een kweekkas op 5% en 12.00m2 en voor
een broeibak op 8.00m2 is gesteld.
B. Op een volkstuin waarop geen tuinhuisje/blokhut mag worden opgericht, mag de maximale
bebouwing -kweekkas, broeibak, bergloodsje of gereedschapskist – niet meer bedragen dan 14% van de
oppervlakte van de volkstuin met een maximum van 35m2, waarbij een maximum voor een kweekkas
op 8% en 20m2 en voor een broeibak op 6% en 15m2 is gesteld.
C. het verharde gedeelte van een volkstuin met niet natuurlijke materialen in welke vorm dan ook mag
niet meer bedragen dan 15% van de totale grondoppervlakte.
Voor al de hiervoor genoemde opstallen moet voor ieder object
(volkstuinhuisje/blokhut/kweekkas/berging/luifel) apart een verzoek om bouwvergunning ingediend worden
volgens de voorwaarden hierop gesteld (dus niet in combinatie met). Ook een verbouwing waarbij het aanzicht
van één van de gevels veranderd, moet een bouwaanvraag ingediend worden. Indien één van deze objecten
zonder toestemming wordt geplaatst, moet dit object op eerste aanzegging verwijderd worden.

Artikel 6 - Hoogteligging van vloeren
Vloeren van ruimten in een volkstuinhuisje moeten tenminste 0.15m en ten hoogste 0.30m boven het maaiveld
liggen

Artikel 7 - Horizontale afmetingen van ruimten
Indien in een volkstuinhuisje verschillende ruimten worden afgescheiden, moeten de afmetingen van deze
ruimten ten minste bedragen:
a. Van een kamer (woonkeuken) ten minste 3.55x2.80m
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b.
c.
d.
e.

Van een privaat 1.00 x 0.80m
Van een keuken 1.60x1.10m
Van een douche 1.00x 0.80m
Van een gecombineerde privaat en doucheruimte 1.70x1.00m

Artikel 8 - Toetreding daglicht
1. Een volkstuinhuisje moet voor toetreding van daglicht zijn voorzien van aan de buitenlicht grenzende
ramen en/of deuren
2. Indien in een volkstuinhuisje kamers en/of een keuken worden afgescheiden, moet elk van deze
ruimten voor de toetreding van daglicht zijn voorzien van aan de buitenlucht grenzende ramen en/of
deuren
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde ramen en/of deuren moeten bezet zijn met blank glas met een
gezamenlijke oppervlakte van ten minste 1/5 van de vloeroppervlakte van de betrokken ruimte
4. Voor de toetreding van daglicht worden niet in aanmerking genomen die gedeelten van ramen en
deuren die minder dan 0.80m boven de vloer zijn gelegen
5. De glasoppervlakte wordt bepaald door meting in de dag van het raam- of deurhout.

Artikel 9 - Vluchten bij brand
1. Ter ontvluchting bij brand moet elke kamer of afzonderlijke keuken zijn voorzien van een naar buiten
draaiend raam in de buitenwand met een oppervlakte van ten minste 0.60x0.90m, dan wel van een
naar buiten draaiende deur. Dit geldt ook indien het volkstuinhuisje uit één ruimte bestaat. Ook dan
moet in de tegenoverliggende wand van de ingang een naar buiten openslaande deur geplaatst
worden.
2. De onderdorpel van het desbetreffende raamkozijn mag niet meer dan 1.00m boven de vloer zijn
gelegen.

Artikel 10 - Ventilatie van privaat- en doucheruimte
Een privaat- en een doucheruimte moet(en) zijn voorzien van een aan de buitenlucht grenzend beweegbaar
raam van ten minste 0.06m2, dan wel van een ventilatiekanaal met een doorsnede van ten minste 0.015m2.

Artikel 11 - Inrichting en afwerking van een privaat- en doucheruimte
1. Een privaat- of doucheruimte in een volkstuinhuisje moet van de omringende ruimten zijn afgescheiden
door dichte wanden en door een dichte zoldering.
2. De ruimte van een douche of van een combinatie van een privaat en douche, moet zijn voorzien van
een waterdichte vloer
3. Indien een volkstuinhuisje is aangesloten op de drinkwaterleiding moet het privaat zijn voorzien van
een closetpot met waterspoeling
4. Een privaat zonder waterspoeling mag niet worden toegepast
5. Vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in lid 4, indien het volkstuincomplex nog niet is
voorzien van een op het gemeenteriool aangesloten riolering, mits het privaat alleen buitenshuis
toegankelijk is.

Artikel 12 - Lozingstoestellen
1. Lozingstoestellen in een volkstuinhuisje moeten zijn voorzien van een afvoerleiding
2. Tussen een afvoerleiding en een lozingstoestel moet een stankafsluiter aanwezig zijn, indien het
lozingstoestel zelf niet van een stankafsluiter is voorzien.
3. De afvoer van een lozingstoestel voor huishoudwater moet van een vast of afschroefbaar rooster zijn
voorzien.

Artikel 13 - Afvoerleidingen
Afvoerleidingen moeten aan het gestelde in de bijlage G van de bouwverordening voldoen.
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Artikel 14 - Aansluiting op de terreinriolering
1. Afvoerleidingen van volkstuinhuisjes moeten zijn aangesloten op een riolering die is aangesloten aan
het openbaar riool
2. Vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in lid 1, indien het volkstuincomplex nog niet is
voorzien van een riolering als bedoeld in lid 1.

Artikel 15 - Afvoer hemelwater
1. Hemelwater moet op doelmatige, op niet hinderlijke of voor het volkstuinhuisje schadelijke wijze
worden afgevoerd.
2. Een hemelwaterafvoer mag in geen geval worden aangesloten op de complexriolering, de capaciteit van
het rioleringsstelsel (inclusief de pompen) is hier niet op berekend.

Artikel 16 - Drinkwatervoorziening
1. In een volkstuinhuisje moet een doeltreffend middel tot het betrekken van deugdelijke drinkwater
aanwezig zijn, tenzij het volkstuincomplex, waarvan de volkstuin deel uitmaakt, van een doeltreffende
centrale voorziening van deugdelijk drinkwater is voorzien.
2. Een installatie voor drinkwater wordt geacht doeltreffend te zijn, indien zij voldoet aan NEN 1006/A2
2008nl (Algemene voorschriften voordrinkwaterinstallaties A.V.W.J.). Indien in de winterperiode de
waterleiding afgesloten en afgetapt wordt, moeten bij het opnieuw in gebruik nemen van voornoemde
leiding eerst watermonsters genomen worden en door een laboratorium onderzocht aleer het water
vrijgegeven wordt voor menselijke consumptie.
3. Vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in lid 1, indien het volkstuincomplex niet is voorzien
van een waterleiding.

Artikel 17 - Gasinstallatie
1. Een installatie voor flessengas moet veilig zijn. Aan dit voorschrift wordt geacht te zijn voldaan indien de
installatie voldoet aan voorschriften voor de aanleg van vloeibaar- gasinstallaties in woningen en
andere gebouwen.
2. Op een volkstuin mag één extra gasfles worden opgeslagen buiten de op de installatie aangesloten
gasfles. Hierbij wordt uitgegaan van een standaard gasfles met een inhoud van ca 11 liter.

Artikel 18 - Electriciteitsinstallatie
Een electriciteitsinstallatie moet veilig zijn. Aan dit voorschrift wordt geacht te zijn voldaan indien de installatie
voldoet aan veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

Artikel 19 - Meterkast (elektriciteit)
De elektriciteitsmeter moet in een uitsluitend voor dat doel bestemde kast zijn ondergebracht.

AFDELING C - Constructieve voorschriften
Artikel 20 - Algemene eisen
Bouwwerken op volkstuinen moeten van voldoende sterkte, stijfheid en duurzaamheid zijn en elk een hechte
samenhang bezitten

Artikel 21 - Fundering
Bouwwerken op volkstuinen moeten zijn voorzien van een fundering die voorkomt dat verzakking of
verschuiving van het bouwwerk optreedt.
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Artikel 22 - Brandveiligheid van wanden en daken
De wanden en het dak van een volkstuinhuisje alsmede een luifel mogen niet zodanig zijn samengesteld, dat
deze spoedig na het uitbreken van brand grote hoeveelheden rook of voor de gezondheid schadelijke gassen
ontwikkelen, desintegreren of geheel in brand staan.

Artikel 23 - Regenwerend vermogen
De buitenwanden en het dak van een volkstuinhuisje moeten regenwerend en tochtdicht zijn.

Artikel 24 - Samenstelling van wanden
1. Het houten stijl- en regelwerk voor de wandconstructie mag geen geringere afmetingen hebben dan
40x70mm.
2. Buitenwanden van volkstuinhuisjes mogen niet zijn voorzien van een vocht- of warmte-isolerende
bekleding of vulling die vatbaar is voor zelfontbranding.
3. De houten buitenbeschieting van buitenwanden van volkstuinhuisjes, opgebouwd uit houten stijl- en
regelwerk, mag geen geringere dikte hebben dan 16mm blijvende maat.
4. Vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in de leden 1 en 3 voor buitenwanden van andere
constructie dan in die leden genoemd.
5. Nadere eisen kunnen worden gesteld aan buitenwanden van ander materiaal dan in de leden 1 en 3
genoemd.
6. Bij kweekkassen mag de hartafstand tussen 2 stijlen niet meer dan 0.80m bedragen.

Artikel 25 - Optrekkend vocht
Wanden van volkstuinhuisjes moeten zodanig zijn samengesteld dat zij niet onderhevig zijn aan uit de grond
optrekkend vocht.

Artikel 26 - Vloeren
1. Vloeren van volkstuinhuisjes waaronder zich geen bodemafsluiting bevindt, moeten voldoende
vochtwerend zijn.
2. Vloeren van steenachtig materiaal, die onmiddellijk op de grondslag zijn aangebracht, moeten daarvan
zijn gescheiden door een vochtwerende laag.
3. Voor de toepassing van lid 1 wordt mede als bodemafsluiting beschouwd een laag zand van ten minste
0.15m dikte waarvan de onderzijde niet minder dan 0.10m beneden de bovenzijde niet minder dan
0.10m beneden de onderzijde van de vloerbalken is gelegen. De ruimte tussen het zand en de vloer
moet voldoende zijn geventileerd.

Artikel 27 - Brandveiligheid van plafonds
Plafonds mogen niet zodanig zijn samengesteld dat deze spoedig na het uitbreken van brand grote
hoeveelheden rook of voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelen, desintegreren of geheel in brand
staan. Plafonds bestaan uit schuimplastic tegels of ander door hitte druipend materiaal zijn niet toegestaan.

Artikel 28 - Bevestiging van dak, luifels, e.d.
De verbinding van het dak met de overige delen van een volkstuinhuisje alsmede luifels en windschermen,
moeten weerstand kunnen bieden aan de daarop werkende krachten door winddruk en zuiging.

Artikel 29 - Dakbeschot
Daken van volkstuinhuisjes, die gedekt zijn met pannen, leien of andere elementen die geen winddichte
bedekking vormen, moeten zijn voorzien van een dakbeschot met een dikte van ten minste 16mm blijvende
maat, indien dit dakbeschot bestaat uit aaneengevoegde planken.
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Artikel 30 - Dakbedekking
Dakbedekking moet zodanig zijn aangebracht dat deze niet kan opwaaien en zodanig zijn samengesteld dat
vliegvuur niet tot e ondergelegen constructie kan doordringen. Op een dakvlak met een helling van minder dan
30º mogen pannen of leien niet als bedekking worden toegepast tenzij door bijzondere maatregelen de regenen sneeuwdichtheid van het dak is gewaarborgd.

Artikel 31 - Stookplaats
Indien in een vertrek een stookplaats aanwezig is, moet tevens een veilige voorziening aanwezig zijn voor de
afvoer van verbrandingsgassen

AFDELING D - Bijzondere bepalingen voor bouwwerken op
volkstuinen
Artikel 32
1. De artikelen 254, lid 1, sub a, 262 en 266 van de bouwverordening zijn overeenkomstig van toepassing.
2. Van de bepalingen van de afdelingen B en C van hoofdstuk II en van de krachtens die bepalingen
geldende nadere regelen kan vrijstelling worden verleend bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen
of het vergroten van een bouwwerk, dat bij het in werking treden van deze regelgeving reeds bestand.

HOOFDSTUK III - Bepalingen met betrekking tot bestaande, niet in
aanbouw zijnde, bouwwerken op volkstuinen
Artikel 33 - Algemene eisen
De artikelen 307, 308, 310, 311 en 312 van de bouwverordening 2010 zijn van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK IV - Bepalingen omtrent het gebruik van volkstuinen,
volkstuinhuisjes, kweekkassen, gereedschapskisten, bergloodsjes en
broeibakken
Artikel 34 - Afwijkend gebruik
1. Het is verboden een bouwwerk op een volkstuin te gebruiken in gebruik te geven of te laten gebruiken
voor een ander doel dam waarvoor het bestemd is.
2. Het is verboden in een volkstuinhuisje slaapplaatsen te hebben in een ruimte waarin daglicht en lucht
niet voldoende kunnen toetreden of die vochtig is.
3. Het is verboden op een volkstuincomplex voertuigen, zoals caravans, op te stellen of te stallen, te doen
opstellen of te stallen dan wel opstelling of stalling te gedogen.

Artikel 35 - Verdere bepalingen omtrent het gebruik
Een gebouw, laatstelijk niet of wederrechtelijk als volkstuinhuisje of kweekkas gebezigd, mag slechts als zodanig
in gebruik worden genomen, indien het gebouw niet in strijd is met de voorschriften vervat in hoofdstuk II van
deze regelgeving.
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Toelichting
Hoofdstuk I

Inleidende bepalingen
in de begripsomschrijvingen (art.1) is een aantal inleidende bouwwerken vermeld, die, al of niet
na verleende toestemming op een volkstuin (kunnen) voorkomen. Voortaan zijn uitsluitend die
bepalingen van de bouwverordening der gemeente Rotterdam van toepassing, voor zover het
bouwbesluit daarnaar verwijst.
Hoofdstuk II
technische bepalingen
In de artikelen 3 t/m 5 wordt aangegeven welke bouwwerken op een volkstuin aanwezig mogen
zijn. Voorts zijn de plaats, de afmetingen, de hoogte en de oppervlakken van de diverse
bouwwerken vastgelegd. Met deze voorschriften kan de ‘wildgroei’ op de tuincomplexen
effectiever worden tegengegaan.
De artikelen 6 t/m 29 bevatten een aantal voorschriften, waaraan tuinhuisjes moeten voldoen.
Deze voorschriften zijn vooral gericht op de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers.
In de artikelen 30 t/m 34 zijn voorschriften opgenomen ter waarborging van een goede en
veilige constructie van alle op een tuin toelaatbare bouwwerken in het algemeen en van
tuinhuisjes in het bijzonder. Tevens zijn enkele brandpreventieve voorschriften opgenomen.
Hoofdstuk V bepalingen met betrekking tot bestaande, niet in aanbouw zijnde bouwwerken op een
volkstuin.
De in artikel II va overeenkomstige toepassing verklaarde artikelen van de bouwverordening
bevatten ongeveer dezelfde bepalingen als die in hoofdstukken 1 t/m 5.
Hoofdstuk IV bepalingen met betrekking tot volkstuinen, volkstuinhuisjes, enz.
In dit hoofdstuk zijn de gebruikelijke bepalingen ter wering van oneigenlijk gebruik opgenomen.
De bepalingen beperken zich niet uitsluitend tot de volkstuinhuisjes. Het is bijvoorbeeld
voorgekomen dat kweekkasjes als nachtverblijf en/of toilet werden benut
Hoofdstuk VII algemene uitvoeringsvoorschriften voor het bouwen alsmede het in stand houden van
bouwwerken op volkstuinen
Gewezen zij op de samenhang tussen de artikelen 13, lid 2 / 15, lid 3 / 32 en 35.
De overige in deze hoofdstukken vervatte bepalingen spreken voor zich en behoeven geen
nadere toelichting
Hoofdstuk VIII algemene regels ten aanzien van het beroep
Hoofdstuk IX straf overgangs- en slotbepalingen
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BIJLAGE 3 – Financieel reglement
Financieel beleidsplan SNV, versie november 2019
Algemeen beginsel
SNV streeft naar een duurzaam financieel beleid. Het primaire doel is om de vereniging structureel gezond te
houden.
Hiervoor gelden een aantal beleidskaders die door het bestuur vastgesteld zijn om hier uitvoering aan te geven.
Deze zijn:
1. Bankaanstellingen en -rekeningen
2. Treasurybeleid
3. Mandaterings- en fiatteringsbeleid
4. Boekhoudkundig reglement.
Het financiële beleid is belegd bij het bestuur. De penningmeester is hierbij in beginsel primair
verantwoordelijk. Het is aan te raden binnen het bestuur een tweede penningmeester of financieel betrokken
persoon aan te stellen.
Het financiële beleid wordt jaarlijks aan de leden verantwoord door middel van goedkeuring van de begroting
en jaarrekening. Ten behoeve van de jaarrekening controleert de kascontrolecommissie het bestuur en kan
(on)gevraagd advies geven.
Artikel 1 - Bankaanstellingen en rekeningen
1. SNV streeft ernaar vooral bankrelaties te hebben met duurzame bankinstellingen. Duurzame
bankinstellingen zijn bankinstellingen die expliciet in hun beleid rekening houden met milieu en sociale
gevolgen. Continuïteit is de basis van de keuze van de bankinstelling. Dat geldt voor de solvabiliteit van
de bank, maar ook de beheersmethode van de rekening. Hierbij wordt gestreefd naar een systematiek
waarbij passen en codes niet zijn gekoppeld aan een individu maar aan de vereniging.
a. Het streven is een minimaal aantal rekeningen actief in beheer te hebben, waarbij minimaal de
volgende rekeningen aanwezig zijn:
b. Bestuursbetaalrekening. Doel hiervan is het beheer van primaire inkomsten en
uitgavenstromen op korte termijn
c. Bestuursspaarrekening. Doel hiervan is het beheer van midden(lange)termijn gelden waarbij
het streven is een maximale renteopbrengst te ontvangen.
d. Kleine kasbetaalrekening. Doel van deze rekening is om kleine aankopen te kunnen verrichten
t.b.v. bestuurskamer en clubgebouw.
2. SNV streeft naar maximale girale geldstromen. Dit houdt in dat:
a. Pinbetalingen bevorderd worden
b. In het clubgebouw contact geld zoveel mogelijk vermeden wordt. Bijvoorbeeld door uitgifte
consumptiebonnen en/of pinbetaling
c. Bij feesten en activiteiten standaard met consumptiebonnen gewerkt wordt.
Artikel 2 - Treasurybeleid
1. Ten behoeve van de spaartegoeden streeft de vereniging risicospreiding na. Dit houdt dat in dat
rekening houdende met het depositogarantiestelsel spaartegoeden gespreid worden. Hierbij bepaalt
het bestuur wat een verantwoorde spreiding is, rekening houdende met bijkomende lasten zoals kosten
en administratieve lasten.
2. De vereniging belegt de spaartegoeden enkel op spaarrekeningen en gaat geen verplichtingen aan voor
langere perioden. Dit houdt dat er geen:
a. aandelen, obligaties en andere beleggingsproducten aangekocht worden
b. geen spaardeposito’s geopend worden met vaste looptijden

24

c. geen spaarrekeningen in andere valuta’s geopend worden
3. Tevens zal de vereniging geen hypothecaire leningen of kredieten aangaan of verstrekken.
Ten behoeve van bovenstaande kan de ledenvergadering anders besluiten.
4. De vereniging streeft een minimale buffer na. Deze is gelijk de contributie inkomsten van een
kalenderjaar.
5. Met betrekking tot de betaalrekeningen worden tegoeden periodiek gesaldeerd . Hierbij wordt
rekening gehouden met maximale saldi, ter hoogte van:
- Bestuursrekening €10.000,- Kleine kasrekening €1.000,- Betaal- en spaarrekeningen per bankinstellingen ter hoogte van grens depositogarantiestelsel
Artikel 3 - Mandaterings- en fiatteringsbeleid
1. Bij opdrachten die een omvang van €500 overstijgen zal het bestuur minimaal een tweede offerte
opvragen. De besluitvorming vindt dan plaats in minimaal het bestuur en wordt vastgelegd.
2. Betaling van facturen geschiedt na opdracht of door penningmeester/voorzitter op basis van
geaccordeerde factuur.
3. In principe het gehele bestuur gemachtigd tot de rekeningen. De bankpas van de kleine kas kan in
overleg gebruikt worden door leden van de vereniging (bv inkoop t.b.v. het clubgebouw)
4. De spaarrekening zijn ten allen tijden gekoppelde rekeningen waarvan niet direct opgenomen kan
worden. Altijd zal een overboeking naar de betaalrekening moeten plaatsvinden.
5. De toegang tot de spaarrekeningen is beperkt tot het dagelijks bestuur. De volgende personen uit het
bestuur kunnen de beschikking hebben over een bankpas:
a. Penningmeester
b. Tweede penningmeester, financieel betrokken bestuurslid
c. Voorzitter
Artikel 4 - Overig
1. De financieel verantwoordelijken in het bestuur bewaken continuatie van het boekhoudsysteem en
grootboek
2. De kascontrolecommissie functioneert volgens eigen reglement
3. De verantwoording over het afgelopen boekjaar wordt jaarlijks medio april/mei aan de leden via een
Algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd (statutair art 15.1)
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BIJLAGE 4 – Reglement
kascontrolecommissie
Reglement kascontrolecommissie, behorende bij het huishoudelijk reglement, versie november 2019
Artikel 1 Rechten en bevoegdheden
1. De kascontrolecommissie is belast met de taken zoals omschreven in artikel 17 en artikel 18 van de
Statuten;
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de kascontrolecommissie tijdig, doch uiterlijk 2 maanden voor de
ALV, kan beschikken over alle stukken zoals beschreven in de Statuten, artikel 17 lid 6;
3. De kascontrolecommissie verstrekt de bevindingen als bedoeld in lid 1 twee weken voorafgaand aan de
Algemene Ledenvergadering mondeling en schriftelijk aan het bestuur en brengt hiervan verslag uit aan
de Algemene Ledenvergadering conform de Statuten;
4. De kascontrolecommissie ontvangt van het bestuur één week voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering een mondelinge en schriftelijke reactie op haar bevindingen;
5. Het bestuur kan de kascontrolecommissie raadplegen over voorgenomen besluiten.
Artikel 2 – Samenstelling
1. De kascontrolecommissie bestaat uit:
a. Minimaal twee -en bij voorkeur 3- leden van de vereniging, en wordt gekozen door de leden op
de Algemene Ledenvergadering (conform artikel 23 lid 1 van de Statuten)
2. Een lid kan direct voorafgaande aan het lidmaatschap van de kascontrolecommissie gedurende een
periode van minimaal 2 jaar geen bestuursfunctie uitgeoefend hebben.
Artikel 3 – Vergaderingen
De kascontrolecommissie komt ten minste twee keer per jaar bijeen.
Artikel 4 – Vertrouwelijkheid
1. De leden van de kascontrolecommissie mogen geen vertrouwelijke informatie met betrekking tot de
uitoefening van hun taken voor de vereniging, dan wel niet publieke informatie waarvan zij in het kader
van hun lidmaatschap van de kascontrolecommissie kennis hebben genomen, zoals informatie over
personen of privacygevoelig cijfermateriaal, aan derden bekend maken;
2. Indien de kascontrolecommissie meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet
worden gemaakt, zal het hierover vooraf overleg voeren met het bestuur.
Artikel 5 – Toezicht bij overdracht van de financiële administratie tussen besturen
1. Wanneer een bestuur aftreedt, zal de kascontrolecommissie toezicht houden op een volledige en juiste
overdracht van de financiële administratie en hier melding van doen op de Algemene
Ledenvergadering;
2. De kascontrolecommissie is bevoegd alle financiële handelingen te doen staken door een aftredend
bestuur tot het aantredend bestuur de (bank)bevoegdheden heeft verkregen om financiële transacties
te verrichten.
3. Wanneer een bestuur aftreedt zal op korte termijn een kascontrole uitgevoerd worden op dat deel van
een boekjaar dat het aftredend bestuur verantwoordelijk is.
4. In geval van een reguliere bestuurswissel zal de penningmeester nog gedurende 6 maanden in functie
blijven en hierbij tevens de kascontrole informeren over lopende zaken ten behoeve lid 1 van dit artikel.
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BIJLAGE 5 – Tarieven, vastgesteld door de algemene ledenvergadering
Behorende bij het Huishoudelijk Reglement, versie november 2019
Artikel
Artikel 12 lid 9 – algemeen
werk (werkbeurten)
Artikel 12 lid 16 – algemeen
werk (borders)

Vastgesteld op alv van
ALV 2002

(Boete)bedrag
€ 30 per werkbeurt

ALV 2002

Artikel 13 – het houden van
dieren

ALV 16-5-2006

Artikel 16 lid c – onderhoud
van de tuin en heg
Artikel 16 lid p

ALV 2002

Artikel 18 lid g – niet
toegestaan

ALV 16-5-2006

Artikel 22 lid 2 – Taxatie
Artikel 23 lid 5 – bouwen en
bouwregels
Artikel 24 lid 11 –
koop/verkoop van
tuinopstallen en beplantingen
Artikel 25 lid 5 –
Afvalinzamelplaats

ALV 2002
ALV 2002

€ 30 per aanschrijving met een
maximum van 2
aanschrijvingen
€ 30 voor het niet aanlijnen
van honden en katten
€ 25 voor het niet opruimen
van de katten- en/of
hondenpoep
€ 140 voor onderhoud van de
halve sloot en pad
€ 70 voor het onderhoud van
en/of onder een heg
€ 25 voor het fietsen over het
complex
€ 150 voor autorijden over het
complex
€ 25 voor brommeren over het
complex
€ 60 per taxatierapport
€ 25 per bouwaanvraag

ALV 2002

€ 90 entreegeld

ALV 17-4-2004

Artikel 26 lid 8 – water,
watermeters, meterputten en
afvoer van water
Artikel 26 lid 18 – water,
watermeters, meterputten en
afvoer van water

ALV 14-4-2012

€ 140 voor het achterlaten van
(groen)afval buiten de
afvalinzamelplaats
€ 250 per incident

ALV 11-12-2007

€ 50 voor het niet inleveren
van de meterstand
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