Statuten.
Inhouds opgave statuten
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1. Naam en zetel.
2. Duur
3. Verenigingsjaar.
4. Profiel en Doel.
5. Leden, ereleden, kandidaat-leden en
donateurs.
6. Toelating / benoeming.
7. Aanvang lidmaatschap.
8. Einde lidmaatschap.
9. Geldmiddelen.
10. Financiële verplichtingen
11. Verplichtingen overigen.
12. Bestuur. (benoeming-schorsing-ontslag).
13. Het bestuur.
14. Vertegenwoordiging.
15. Algemene vergadering.
16. Algemene vergadering. (toegang en stemrecht)
17. Algemene vergadering (bijeenroeping)
18. Algemene vergadering. (leiding en vastlegging).
19. Algemene vergadering. (besluitvorming).
20. Statutenwijziging.
21. Ontbinding
22. Huishoudelijk reglement
23. Slotbepaling
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Statuten
1. Naam en zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Volkstuinvereniging “De Boerderij“.
2. Zij is statutair gevestigd in de gemeente Rotterdam.

2. Duur.
Artikel 2.
De vereniging is opgericht op vijf en twintig augustus negentienhonderd
twee en tachtig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

3. Verenigingsjaar.
Artikel 3.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig
december.

4. Profiel en Doel.
Artikel 4
1. Volkstuinvereniging “De Boerderij” is een zelfstandige tuinvereniging
met volledige rechtsbevoegdheid. Het doel van de vereniging is het
bevorderen van hobbytuinieren en het natuurlijk tuinieren.
2. Volkstuinvereniging “De Boerderij” is een aangesloten vereniging
zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 sub e van de statuten van de Bond.
3. De doelstelling van artikel 4 lid 1 wil de vereniging bereiken door:
a. het beheren van één of meerdere tuincomplexen;
b. het beschikbaar stellen van tuinen - een perceel grond, dat tot
nuts- en/of siertuin is bestemd - aan haar leden;
c. het regelen van alle zaken welke de uitoefening van de vereniging
betreffen aan de hand van de statuten en het huishoudelijk
reglement;
d. het behartigen van de belangen van de vereniging en haar leden;
e. het leggen en onderhouden van contacten met organisaties en
instanties die de doelstelling van de vereniging mede kunnen
bevorderen;
f. het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen;
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g. het vergroten van de publieke belangstelling voor het
hobbytuinieren als ontspanning door het geven van informatie
over de vereniging en haar doelstelling.
Ter ondersteuning van de activiteiten vermeld onder a tot en met
g onder lid 3 van dit artikel, kan de vereniging zich aansluiten bij
een instantie ter behartiging van de belangen van de
hobbytuinders.
Daartoe heeft zij zich aangesloten bij het Algemeen Verbond van
Volkstuinverenigingen in Nederland.
4. De vereniging kan haar doel uitsluitend door wettige middelen
trachten te bereiken.

5. Leden, ereleden, kandidaat-leden en
donateurs.
Artikel 5
1. Als lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen,
aan wie naar oordeel van het bestuur en onder voorbehoud dat
betrokkene bij een andere volkstuinvereniging niet uit het lidmaatschap
is ontzet een tuin als in lid 2 van dit artikel bedoeld in gebruik kan
worden gegeven.
2. Ieder lid heeft recht op het gebruik van een door het bestuur aan
hem/haar aan te wijzen volkstuin.
3. Tot erelid kunnen worden benoemd meerderjarige natuurlijke personen
die - geen lid van de vereniging zijnde - zich ten aanzien van de
vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
4. Tot lid van verdienste kunnen worden benoemd de leden, die zich ten
aanzien van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
5. Als kandidaat-lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke
personen onder voorbehoud dat betrokkene bij een andere
volkstuinvereniging niet uit het lidmaatschap is ontzet. Het kandidaat- lid
dient schriftelijk te kennen hebben gegeven een tuin als in lid 2 van dit
artikel bedoeld in gebruik te willen nemen, doch voor wie nog geen tuin
beschikbaar is.
6. Donateurs zijn natuurlijke en rechtspersonen die de vereniging
ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage zonder dat daaruit enige
verplichting voortvloeit voor de vereniging.
7. Een omschrijving van de rechten en plichten van leden, kandidaatleden, leden van verdienste, ereleden en donateurs wordt in het
Huishoudelijk Reglement gegeven.
8. Slechts leden als bedoeld in lid 1 en 4 van dit artikel zijn leden in de
zin der wet.
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6. Toelating / benoeming.
Artikel 6
1. Het bestuur beslist betreffende de toelating van (kandidaat) leden.
2. Bij niet-toelating als lid door het bestuur kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating besluiten.
3. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de
algemene vergadering.

7. Aanvang lidmaatschap.
Artikel 7
1. Het lidmaatschap vangt aan na toekenning van een tuin door de Bond
zoals omschreven in het gebruiksreglement van de Bond.
2. Het gebruiksreglement is geldend na ondertekening door de Bond, de
vereniging en het lid.
3. Het moment van toetreding moet blijken uit een door het bestuur
schriftelijke verstrekte kennisgeving van toelating.

8. Einde lidmaatschap.
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door opzegging door de Bond;
e. door ontzetting (royement).
2. Bij overlijden kan het lidmaatschap desgewenst overgaan op de
echtgeno(o)t(e), de partner mits aangetoond door een notarieel
opgesteld samenlevingscontract- of één van de wettelijke erfgenamen in
de eerste graad of stiefkind, mits aan het gestelde in artikel 5 lid 1 wordt
voldaan.
3. Opzegging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en
met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden
aangetekend (met ontvangst bevestiging) schriftelijk geschieden aan het
bestuur. In bijzondere gevallen kan het bestuur ten gunste van het lid
hiervan afwijken.
4. Indien er sprake is van opstallen op de volkstuin wordt de opzegging
door het lid zoals omschreven in lid 3 van dit artikel aanvaard op het
moment dat de opstallen verkocht/verwijderd zijn. In bijzondere gevallen
kan het bestuur ten gunste van het lid hiervan afwijken.
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5 Opzegging namens de vereniging kan geschieden gedurende het
verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden onder voorbehoud van de goedkeuring van de algemene
vergadering en een schriftelijke mededeling van het bestuur aan het lid
wanneer:
a. een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor
het lidmaatschap gesteld te voldoen;
b. redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
6 Een lid kan zijn lidmaatschap met directe ingang opzeggen binnen één
maand, nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of is verteld; het
besluit is dan niet op hem van toepassing
7. Ontzetting kan worden uitgesproken door het bestuur wanneer een lid:
a. handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging
b. de vereniging opzettelijk benadeelt.
8 Het bestuur zal niet eerder tot ontzetting besluiten, dan nadat het lid in
gebreke is gesteld en het lid in de gelegenheid is gesteld binnen
veertien dagen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
a. Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal het betrokken lid binnen een
week, nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, schriftelijk van
het besluit, met opgave van redenen, in kennis worden gesteld.
b. Binnen één 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,
die zal worden gehouden binnen een maand na ontvangst van het
beroepsschrift. Wordt hieraan binnen de gestelde termijn niet voldaan
dan vervalt 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 lidmaatschaps- verplichtingen
van het betrokken lid blijven tijdens de schorsing onverminderd
bestaan, met uitzondering van die verplichtingen die rechtstreeks
verband houden met de lidmaatschapsrechten.
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9. Geldmiddelen.
Artikel 9
De geldmiddelen worden gevormd door:
a. inschrijfgelden;
b. contributie;
c. donaties;
d. rente;
e. overigen

10. Financiële verplichtingen
Artikel10
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een vergoeding wegens het
gebruik van de hun toegewezen tuin, bestaande uit grondhuur,
contributies en overige lasten.
2. Op grond van sociale indicatie is het bestuur bevoegd, maar niet
verplicht, in naar haar oordeel noodzakelijke gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de financiële verplichtingen te verlenen.
3. Daartoe kan het bestuur met een lid een schriftelijke afspraak
overeenkomen zijn haar financiële verplichtingen in delen te voldoen, op
een dusdanige wijze dat aan het eind van het verenigingsjaar alle
financiële verplichtingen zijn nagekomen. De richtlijnen voor de
bedoelde ontheffing zijn omschreven in het Huishoudelijk Reglement.
4. De hoogte en het karakter van de verenigingscontributie wordt jaarlijks
in de algemene vergadering vastgesteld.

11. Verplichtingen overigen.
Artikel 11
1. De leden zijn verplicht de hun in gebruik aangewezen tuin goed en
regelmatig te onderhouden.
2. Indien er sprake is van opstallen, zijn de leden verplicht deze goed en
regelmatig te onderhouden.
3. De leden zijn verplicht aan het algemeen werk op het complex mee te
werken.
4. Ten aanzien van de verplichting van artikel 11.3 wordt het aantal uren
per jaar vastgesteld op de algemene vergadering.

12. Bestuur. (benoeming-schorsing-ontslag).
Artikel 12
1. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering in
eerste instantie uit de leden.
2. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden.
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3. Indien geen der leden zich voor een bestuursfunctie beschikbaar stelt,
kan het bestuur andere personen dan de leden - mits zij de minderheid
van het bestuur uitmaken en voldoen aan de bepalingen in het
Huishoudelijke Reglement - voordragen voor het bestuur.
4. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar.
5. De voorzitter, penningmeester en secretaris worden in functie gekozen,
de andere functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
6. 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.
7. 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 een vrije kandidaatstelling
vanuit de leden.
8. 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, 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 waarvoor dit nog in de
oproep kan worden vermeld, wordt geagendeerd een voorstel tot
ontslag of tot verlenging van de schorsing van het betrokken bestuurslid.
Deze vergadering dient binnen een maand na het uitspreken van de
schorsing te worden gehouden.
9. Het bestuurslid dat is ontslagen dan wel geschorst of zijn functie heeft
neergelegd is verplicht de in zijn bezit zijnde administratieve bescheiden
en verdere eigendommen van de vereniging terstond over te dragen aan
een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
10. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen,
mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van drie maanden.
11.Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang bij
overlijden van het bestuurslid.

13. Het bestuur.
Artikel 13
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging met
uitzondering van die beperkingen, die in de statuten worden vermeld.
2. Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd bestaande uit de
voorzitter, secretaris en penningmeester. Aan het dagelijks bestuur
wordt de dagelijkse leiding van de vereniging opgedragen.
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3. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door vaste commissies die
door het bestuur als zodanig worden benoemd. Een omschrijving van de
taak van deze commissies wordt in het Huishoudelijk Reglement
gegeven.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd tot:
a. het sluiten van overeenkomsten betreffende kopen, verkopen,
verwerven, verhuren, vervreemden, huren of bezwaren van
onroerende goederen;
b. het sluiten van kredietovereenkomsten;
c. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegenover derden
geen beroep worden gedaan.
In gebruik geven van volkstuinen van het eigen complex valt
buiten het bepaalde in dit lid.
5. Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van boete- en/of andere
maatregelen. Tegen deze maatregel is beroep mogelijk op de
algemene vergadering.De bevoegdheid tot het opleggen van boete
en/of andere maatregelen is vastgelegd in het Huishoudelijk
Reglement.

14. Vertegenwoordiging.
Artikel 14
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien zijn tevens twee
gezamenlijk handelende leden van het dagelijkse bestuur bevoegd tot
het vertegenwoordigen van de vereniging.
2. Het bestuur kan besluiten tot verlening van volmacht, mits
schriftelijk vastgelegd, aan één of meer der bestuurders, alsook aan
anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.

15. Algemene vergadering.
Artikel 15
1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet
door de Wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt
een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. In deze
algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerde beleid;
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b. het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid onder
overlegging van balans en staat van baten en lasten;
c. het verslag van de kascommissie;
d. de benoeming van de kascommissie voor het volgende
verenigingsjaar;
e. de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar;10
3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en
de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
4. Indien de goedkeuring van jaarverslag, rekening en verantwoording
wordt geweigerd, neemt de algemene vergadering al die
maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig
geacht worden.

16. Algemene vergadering. (toegang en
stemrecht).
Artikel 16
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben zowel de leden als
ereleden, leden van verdienste, kandidaat-leden en donateurs, allen
echter behoudens het in de volgende zin bepaalde.
Geen toegang hebben leden, ereleden, leden van verdienste, kandidaatleden en donateurs die zijn geschorst, behalve tijdens het agendapunt
waarin hun schorsing of ontzetting aan de orde komt.
2. Ieder lid als bedoeld in artikel 5 lid 1 dat niet is geschorst, heeft
stemrecht en kan een stem uitbrengen.
3. Een lid als bedoeld in artikel 5 lid 1 dat niet is geschorst, kan zijn
stem door de echtgeno(o)t(e) of partner - deze laatste mits
aangetoond door een notarieel opgesteld samenlevingscontract laten uitbrengen.
4. Een lid als bedoeld in artikel 5 lid 1 dat niet is geschorst kan zijn
stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid laten
uitbrengen. Elk lid kan slechts gevolmachtigde zijn van één ander
lid.

17. Algemene vergadering (bijeenroeping)
Artikel 17
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 14 dagen.
2. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks
wenselijk oordeelt, 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
bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn van
niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gehoor wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig het gestelde onder lid 1 van dit artikel
dan wel bij advertentie in tenminste een veel gelezen dagblad binnen
de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

18. Algemene vergadering. (leiding en
vastlegging).
Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de

vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de voorzitter en
zijn plaatsvervanger treedt één 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 daar zelf in.
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 voorzitter en secretaris worden ondertekend.

19. Algemene vergadering. (besluitvorming).
Artikel 19
1. Het tijdens de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de
voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd
over een niet- geagendeerd voorstel.
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.

13

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 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, heeft een
tweede stemronde plaats. Deze tweede stemronde gaat tussen hen die
in de eerste stemronde de meeste stemmen hadden verkregen en
respectievelijk als één en twee uit die ronde kwamen.
5. Deze tweede stemronde kan worden voorafgegaan door een verklaring
van beide kandidaten betreffende hun achtergrond om zich kandidaat te
stellen. Staken na de tweede stemronde de stemmen weer en hebben
beide kandidaten evenveel stemmen op zich verzameld, dan wordt één
van hen door loting aangewezen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing
van personen, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht. Over personen wordt schriftelijk
gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten
briefjes.
8. Besluitvorming bij acclamatie (goedkeuring door applaus) is mogelijk,
tenzij één of meer stemgerechtigden hoofdelijke of schriftelijke stemming
verlangt.
9. Een eenstemmig besluit van alle leden heeft, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen en mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
10.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 plaatsgehad 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.

20. Statutenwijziging.
Artikel 20
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht
dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.
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2. Zij die de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste dertig
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.
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.

21. Ontbinding.
Artikel 21
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, na faillietverklaring door, hetzij opheffing van het
faillissement wegens de toestand van de boedel hetzij door insolventie,
door het geheel ontbreken van leden of door de rechter in gevallen die
de Wet bepaalt. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van artikel 20 is van
overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel.
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan
het batig saldo worden gegeven.
3. Het archief van de vereniging zal dan aan een door de algemene
vergadering aan te wijzen natuurlijke persoon of rechtspersoon ter
bewaring worden aangeboden.

22. Huishoudelijk reglement.
Artikel 22
1. De algemene vergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijke reglement mag niet in strijd met de Wet zijn, ook
waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

23. Slotbepalingen.
Artikel 23
Beslissingen in alle zaken waarin bij Wet, statuten of huishoudelijk
reglement niet is voorzien, berusten, behoudens de verantwoording aan de
algemene vergadering, bij het bestuur.
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Huishoudelijk
reglement

1

Inhoud opgave huishoudelijk reglement
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Huishoudelijk reglement.
1. Algemene bepalingen
Artikel 1.
1. Het huishoudelijk reglement bevat regels welke tot het bereiken van
de doelstelling van de vereniging gelden en is samengesteld
overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
2. Het huishoudelijk reglement bestaat uit drie delen; deel een (artikel
2 t/m 12) bevat algemene huishoudelijke regels, deel twee (artikel
13 t/m artikel 20) betreft regels over het gebruik van de tuin en in
deel drie zijn de bijlagen opgenomen.
3. Personen, die een tuin willen huren, worden na toewijzing van een
tuin lid van de Volkstuinvereniging "De Boerderij". Om in
aanmerking te komen voor de huur van een tuin kan men zich
inschrijven als kandidaat lid zoals bepaald in artikel 2.

2. Kandidaat-leden
Artikel 2.
1. Personen, die een tuin willen huren, geven zich schriftelijk op bij het
bestuur van de vereniging. Deze personen hebben, indien geen
verhuurbare tuin beschikbaar is, de status van kandidaat-lid en
ontvangen het informatieboekje van de vereniging.
2. Het bestuur beslist over de toelating van kandidaat-leden.
3. Kandidaat-leden worden door het bestuur op een volglijst geplaatst.
De volgorde wordt bepaald door de datum van toelating als
Kandidaat-lid.
Vrijgekomen tuinen worden aan de kandidaat-leden aangeboden in
de volgorde waarin zij op de volglijst zijn geplaatst. Geeft het
kandidaat-lid binnen twee weken geen bericht dat de aangeboden
tuin wordt aanvaard, dan wordt de tuin aangeboden aan de
volgende op de lijst.

3. Leden
Artikel 3.
1. Door de aanvaarding van een toegewezen tuin wordt men lid van de
vereniging.
2. Het lid ontvangt een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
reglement van de vereniging bij het ingaan van het lidmaatschap.
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3. Het lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het
huishoudelijk reglement, alsmede de overige vastgestelde en
bekend gemaakte regels, te kennen.
4. De leden zijn verplicht te handelen volgens de bepalingen van de
statuten en het huishoudelijk reglement. Voorts dienen zij de op de
algemene vergadering genomen besluiten, ook al waren zij daar
niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, op te volgen. Ze zijn te dien
opzichte tevens volledig aansprakelijk voor de gedragingen van hun
gezinsleden en bezoekers.
5. De jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van een tuin loopt gelijk
met het verenigingsjaar; van januari tot en met december.
6. De betaling van de jaarrekening moet uiterlijk 30 dagen na de
factuurdatum voldaan zijn, tenzij schriftelijk een andere
betalingsregeling met het bestuur is getroffen.
7. Ieder lid heeft de vrije beschikking over de in gebruik gegeven tuin,
doch is verplicht deze in goede staat te houden.
8. Overeenkomstig de doelstelling van de vereniging, dienen de tuin
en opstallen op de tuin voor ontspanning; het uitoefenen van
beroepsmatige handelingen is derhalve niet toegestaan.
9. Leden worden geacht de op de toegewezen tuin aanwezige
opstallen en beplanting in eigendom te bezitten. Deze eigendommen
strekken volledig tot onderpand van de uit het lidmaatschap
voortvloeiende financiële verplichtingen aan de vereniging.
10. De leden mogen hun tuin slechts overdragen door tussenkomst
van het bestuur van de vereniging.
11. De leden zijn verplicht deel te nemen aan de algemene
werkzaamheden (werkbeurten) voor de vereniging. De leden
kunnen hiervoor ook een plaatsvervanger aanwijzen.
12. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de in lid 11 genoemde
werkbeurten, zonder voor het bestuur aanvaardbare en geldige
reden, wordt het lid door het bestuur schriftelijk opgeroepen de
werkbeurten alsnog te vervullen.
Geeft het lid aan deze oproep geen gehoor, dan zijn
strafbepalingen, overeenkomstig artikel 9 van dit reglement van
toepassing.
13. Eigendommen van de vereniging dienen door de leden op de
eerste aanvraag van het bestuur te worden ingeleverd.
14. De leden kunnen zich volgens de daarvoor geldende regels laten
kiezen in het bestuur, of zitting nemen in één van de commissies.
15.In de gevormde commissies kunnen ook de partner of gezinsleden
van een lid deelnemen.
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4. Einde lidmaatschap
Artikel 4
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt ingevolge het gestelde
in artikel 8 van de statuten.
2. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid verplicht de in gebruik
gegeven tuin in goede staat van onderhoud op te leveren, dit in
overeenstemming met de voorschriften van het huishoudelijk reglement.
Het vertrekkende lid is aansprakelijk voor alle kosten die door derden
gemaakt moeten worden, om de tuin in goede staat te brengen.
3. Uitbetaling van de overname som aan het vertrekkende lid of diens
rechtmatige erfgenamen zal geschieden volgens het bepaalde in
bijlage 2 van dit reglement.

5. Bestuur
Artikel 5
1. De taken van het bestuur zijn in hoofdlijnen tweeledig:
1) Het besturen van de vereniging (artikel 13 van de statuten);
2) Het vertegenwoordigen van de vereniging (artikel 14 van de
statuten).
2. Onder het besturen wordt verstaan:
*
leiden; zorgen dat de vereniging op gang gehouden wordt in
overeenstemming met de statuten, in het bijzonder met de
doelstelling van de vereniging;
*
leiding geven; het verzorgen van de dagelijkse gang van
zaken en het bepalen van het algemene beleid op lange
termijn;
*
regelen; het verzorgen van de organisatie van de
vereniging teneinde de dagelijkse gang van zaken en het
uitvoeren van het algemene beleid in goede banen te
kunnen leiden.
3. Overeenkomstig artikel 14 van de statuten heeft het bestuur
wettelijk de bevoegdheid de vereniging te vertegenwoordigen.
Hieronder wordt verstaan het voor de vereniging naar buiten toe
optreden en het sluiten van overeenkomsten.
Hiervan zijn uitgesloten voor de vereniging ingrijpende handelingen
zoals allerlei onroerend zaakhandelingen en het verbinden van de
vereniging tot borg. Voor dit soort handelingen is van tevoren een
besluit van de algemene vergadering nodig.
4. Leden van het bestuur hebben, in het kader van de uitoefening van
hun functie, het recht om de tuin van een lid te betreden. Indien
mogelijk zal dit geschieden in aanwezigheid van het betreffende lid.
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5. Voor de uitvoering van de bestuurstaken is het bestuur bevoegd
bepaalde onderdelen van haar taak te delegeren aan commissies
die door het bestuur zijn benoemd.
6. Ingevolge artikel 5.1 van dit huishoudelijk reglement:
*
Voert het bestuur het beheer over alle eigendommen van de
vereniging en draagt zorg voor de instandhouding en het
onderhoud daarvan;
*
stelt het bestuur regels vast ten aanzien van de uitvoerende
taken die zijn toegewezen aan de commissies en ziet toe op de
juiste uitvoering van die taken;
*
is het bestuur voor het gevoerde beleid en beheer,
alsmede de door de commissies uitgevoerde taken,
verantwoording schuldig aan de algemene vergadering.
7. De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en
vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. Hij geeft leiding aan het
bestuurswerk en zit bestuurs- en algemene vergaderingen voor. Hij
draagt zorg voor de uitvoering van de in de algemene en
bestuursvergaderingen genomen besluiten.
8. De secretaris is verantwoordelijk voor het secretariaat van de
vereniging. Hieronder wordt in hoofdlijnen verstaan:
*
Het verzorgen van de correspondentie en administratie van de
vereniging;
*
het schriftelijk voorbereiden van de algemene en
bestuursvergaderingen alsmede het notuleren van die
vergaderingen;
*
het uitbrengen van een schriftelijk jaarverslag over het
gevoerde beleid.
9. De penningmeester is belast met het financieel beheer van de
vereniging. Hieronder wordt in hoofdlijnen verstaan:
*
Het adviseren over financiële aspecten van het bestuursbeleid
en het financieel beheer van de vereniging;
*
het innen van de geldmiddelen en het verrichten van de
betalingen;
*
het beheren van de geldmiddelen en het voeren van de
hieraan verbonden administratie;
*
het uitbrengen van een schriftelijk verslag over het gevoerde
financiële beleid;
*
het opstellen van de jaarlijkse begroting.
10. Het bestuur is gerechtigd het totaalbedrag van de begroting, in
verband met onvoorziene omstandigheden, te overschrijven.
Indien deze overschrijving meer dan € 2.000,00 bedraagt, is het
bestuur verplicht een algemene vergadering uit te schrijven.
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11. Indien een lid door persoonlijke omstandigheden tijdelijk niet aan
zijn (financiële) verplichtingen kan voldoen, kan in overleg met het
bestuur een regeling, zoals bedoelt in artikel 10 van de statuten,
worden getroffen. De duur van de regeling mag niet langer zijn dan
één jaar. Het bestuur is gehouden de regeling strikt vertrouwelijk te
behandelen.
12. Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar en treden
volgens rooster bij toerbeurt af, echter zodanig dat nooit voorzitter,
secretaris en penningmeester gelijktijdig aftreden.
14. Kandidaatstelling vanuit de leden voor een bestuursfunctie, zoals
bedoeld in artikel 12 lid 7 van de statuten, dient schriftelijk (mede
getekend door 3 leden) bij het bestuur te geschieden, uiterlijk 72
uur voor de algemene vergadering waarin de bestuursverkiezing
plaats vindt.

6. Commissies
Artikel 6
1. Overeenkomstig artikel 15 lid 2d van de statuten wordt een
kascommissie benoemd die in principe bestaat uit drie leden en een
reserve lid. De taken en bevoegdheden van de kascommissie zijn in
bijlage 1 van dit reglement omschreven.
2. Voor de uitvoering van verenigingszaken zijn onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur de volgende vaste commissies
samengesteld:
a. De onderhoudscommissie, voor het beheer van het algemene
gedeelte van het complex;
b. de taxatiecommissie, voor het verzorgen van de taxatie van de
waarde van de opstallen van de leden bij verkoop;
c. de commissie controle groen, voor het toezien op de staat van
onderhoud van de tuin, de slootkanten en de pad rand bij de
leden;
d. de redactiecommissie, voor de uitgave van het verenigingsblad en de
website;
e. de ontspanningscommissie, voor het organiseren van
ontspanningsactiviteiten.
De deelname aan deze commissies is niet gebonden aan het
statutair lidmaatschap van de vereniging, wel aan actieve
deelname aan het verenigingswerk.
3. Het bestuur kan zich laten bijstaan door tijdelijke adviescommissies
voor de uitvoering van algemene of bijzondere opdrachten. Voor
deelneming aan adviescommissies kunnen ook niet-leden worden
gevraagd.
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4. De algemene vergadering kan eveneens een adviescommissie,
volgens de bepaling van artikel 6 lid 3 van dit reglement,
samenstellen waarbij de duur van de opdracht maximaal tot
de eerst volgende algemene vergadering mag reiken.
5. Indien naar de mening van het bestuur de leden van de vaste
commissies, zoals omschreven in artikel 6 lid 2 van dit reglement,
hun taak niet of niet in voldoende mate uitvoeren, is het bestuur
gerechtigd het betreffende lid uit zijn/haar functie te ontzetten.
6. Bij tussentijds aftreden van leden van de vaste commissies, of bij
ontzetting ingevolge artikel 6 lid 5 van dit reglement;
*
Zijn deze leden verplicht de in hun bezit zijnde bescheiden
en/of andere eigendommen van de vereniging terstond na het
aftreden of de ontzetting, over te dragen aan het bestuur;
*
benoemt het bestuur een nieuw commissielid die op de
datum van aftreden de plaats van de voorganger inneemt.

7. Vergaderingen
Artikel 7
1. De jaarlijkse algemene vergadering moet (wettelijk) worden
gehouden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar.
2. De agenda van de algemene vergadering dient minstens 14 dagen
voor de vergadering bekend te zijn gemaakt aan de leden.
3. Op de algemene vergadering worden naast het bepaalde in de
statuten voorts nog behandeld:
a. De reglementaire verkiezing van bestuursleden;
b. de voorziening in eventuele bestaande bestuursvacatures;
c. zaken die op de voorgeschreven wijze op de agenda zijn geplaatst;
4. Agendapunten voor de algemene vergadering kunnen door leden
tot zes weken voorafgaande aan de vergadering, schriftelijk bij het
bestuur worden ingediend. De ingediende voorstellen worden
voorzien van een pre-advies van het bestuur op de agenda
geplaatst.
5. Amendementen op zowel bestuurs- als ledenvoorstellen dienen
uiterlijk één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur te
zijn ingediend.
6. Naast algemene vergaderingen kent de vereniging bestuurs- en
commissievergaderingen.
7. Het is aan bestuurs- en commissieleden verboden het behandelde
op de bestuurs- en commissievergaderingen aan derden mede te
delen, wanneer daardoor zakelijke of persoonlijke belangen van de
vereniging of de leden kunnen worden geschaad. Dit verbod betreft
ook onderhandelingen en besprekingen in verband met bestuursen commissievergaderingen.
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8. Tuinoverdracht en taxatie
Artikel 8
1. Het bestuur regelt de overdracht van de tuinen volgens artikel 3 lid 9
van dit reglement en de overdracht van particulier bezittingen
daarop volgens bijlage 2 van dit reglement.
2. Leden die in onderling overleg hun tuinen willen ruilen, kunnen
daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur. Als het
bestuur afwijzend beschikt, is beroep mogelijk op de algemene
vergadering. Van de ruil wordt een verklaring opgesteld door het
bestuur, die door beide leden wordt ondertekend, waaruit blijkt, dat
de ruil met wederzijdse instemming gebeurt.

9. Boetebeding
Artikel 9
1. Het bestuur is gerechtigd tot het opleggen van boetes en/of het
bepalen van een termijn waarbinnen nagelaten onderhouds- en/of
algemene werkzaamheden alsnog dienen te worden uitgevoerd,
indien het betreffende lid:
a. Zonder opgaaf van redenen de opgedragen algemene
werkzaamheden niet of niet naar behoren uitvoert;
b. de tuin en/of daarop aanwezige opstallen niet naar behoren
onderhoudt;
c. zich niet houdt aan bepalingen van statuten en/of reglementen,
dan wel andere kenbaar gemaakte bepalingen.
2. Het beding van boete is vastgelegd in de procedure niet
functionerende leden, zoals weergegeven in bijlage 3 van dit
reglement.
3. Alle kosten voor de vereniging die het gevolg zijn van nalatigheid,
zoals omschreven in artikel 9.1 van dit reglement, worden op het
betrokken lid verhaald.

10. Aansprakelijkheid
Artikel10
1. Het bestuur, de bestuursleden, de commissieleden en personen die
in opdracht van het bestuur werkzaamheden verrichten zijn, in de
uitvoering van hun functie, niet aansprakelijk voor schade aan
eigendommen of verlies op enige wijze van leden of bezoekers.
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11. Wijziging reglement
Artikel 11
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 wijzigingen
van de reglementen wordt voorgesteld.
2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft
een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden van kracht op
de datum van goedkeuring door de algemene vergadering.
4. Het bestuur is bevoegd overgangsmaatregelen te treffen bij de
uitvoering van de wijzigingen in de reglementen. Deze
overgangsmaatregelen mogen slechts het karakter dragen van
tijdelijk uitstel van de aanpassing aan de gewijzigde voorschriften.

12. Slotbepalingen
Artikel 12
1. In gevallen waarin interpretatie van de statuten of het huishoudelijk
reglement noodzakelijk is en in alle aangelegenheden waarin de
statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien berust de
beslissing bij het bestuur.
2. Voor alle geschillen tussen het bestuur en leden van de vereniging,
ontstaan uit de statuten of het huishoudelijk reglement, hebben de
leden recht van beroep op de algemene vergadering.
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Tuinreglement
13. Het gebruik van de tuin
Artikel 13
1. Tuinen, opstallen en aanverwante zaken hebben de bestemming
hobbytuin; een plek om te tuinieren als hobby en ontspanning.
2. De tuin moet, onder andere voor bezoekers, zijn voorzien van een
duidelijk herkenbaar nummer.
3. Aan het einde van het seizoen dient al het losliggende materiaal
opgeborgen te worden opdat er geen schade kan ontstaan op
aangrenzende tuinen of het algemeen groen van het tuincomplex.
4. Het zelf planten van struiken of bomen in de nabijheid van de tuin
algemeen groen is niet toegestaan.
5. Snoeien aan bomen en heesters in het algemeen groen is niet
toegestaan. Dit is een taak van de onderhoudscommissie en kan
alleen in overleg met deze commissie geschieden.
6. De leden zijn verplicht op hun tuin de werkzaamheden toe te staan,
die het bestuur voor in standhouding of verbetering van het complex
dan wel aangrenzende tuinen, noodzakelijk acht.
7. Leden die gebruik willen maken van de compostplaats van de
vereniging, kunnen alleen tuinafval, dat is geschikt voor verwerking
tot compost, en snoeihout gekort op maximaal 2 meter lengte en
ontdaan van wortelstronken aanbieden.

14. Heggen, bomen en tuinafscheidingen
Artikel 14
1. De heggen en bomen moeten volgens aanwijzingen van het bestuur
worden onderhouden.
2. De maximale hoogte van de tuinafscheiding bestaande uit heggen
aan het gemeenschappelijk pad is twee meter.
3. De afscheiding tussen de tuinen dient tot stand te komen in
onderling overleg. Hieronder is eveneens de hoogte van de
tuinafscheiding begrepen, welke niet hoger mag zijn dan twee
meter.
4. De afscheidingen tussen de tuinen mogen, met uitzondering van
een houten afrastering en/of een takkenwal, uitsluitend bestaan uit
levend plantmateriaal, dat tenminste 50 cm vanuit de erfafscheiding
is aangeplant.
5. De afscheidingen mogen geen hinder veroorzaken voor de
aangrenzende tuin. Struiken en bomen dienen tenminste 50
centimeter vanaf de tuinafscheiding te worden geplant.
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6. Indien over de afscheiding tussen de tuinen takken groeien is men
verplicht (op verzoek van zijn/haar buur) deze te verwijderen.
7. Indien de tuinafscheiding aan het gemeenschappelijk pad is
gemaakt van hout of windschermen mogen deze niet hoger zijn dan
1.20 meter.
8. Indien de tuin is afgesloten met een hek, mag deze alleen op slot
als het bestuur over een sleutel beschikt.

15. Bouwwerken op de tuin
Artikel 15
1. Voor het bouwen, verbouwen of wijzigen van opstallen is, na
overleg met het bestuur, de goedkeuring van de gemeente nodig.
Tot uitvoering van de werkzaamheden mag eerst worden
overgegaan, nadat schriftelijk toestemming van de gemeente is
verkregen.
2. De goedkeuring dient schriftelijk te worden aangevraagd via het
bestuur en de RBvV bij de gemeente onder overlegging van een
beschrijving (tekening) in vijfvoud.
3. Per tuin mogen niet meer dan één tuinhuis en één kweekkas
worden gebouwd.
4. De maximale afmeting van het tuinhuis bedraagt 28 m2 met een
bouwhoogte van niet meer dan 3,5 meter, binnen een raamwerk
van 5 bij 6 meter, een afstand van 1,50 meter als afscheiding met
de aanliggende tuinen of algemeen groen en voorts volgens
beperkingen in de bouwvergunning.
5. Een kweekkas mag slechts worden gebouwd na verkregen
schriftelijke toestemming van de gemeente.
Indien er op een tuin zowel een tuinhuis als kweekkas aanwezig is,
mag de maximale oppervlakte van de kweekkas niet meer dan 12
m2 bedragen. Indien er op een tuin geen tuinhuis aanwezig is, dan
mag de oppervlakte van de kweekkas niet meer dan 20 m2
bedragen. De maximale bouwhoogte van een kweekkas is 3,5
meter.
De afstand tot de andere opstallen en de scheidingslijnen moet
tenminste respectievelijk 1,50 meter en 50 centimeter bedragen.
6. De maximale afmeting van schuurtjes, waarvoor geen
bouwvergunning nodig is maar wel een meldingsplicht aan het
bestuur, bedraagt 4 m2 met een maximale hoogte van 2.20 meter.
De afstand tot de scheidingslijnen moet tenminste 50 centimeter
bedragen.
7. Tuinmuurtjes mogen niet hoger zijn dan maximaal 80 centimeter
boven het maaiveld.
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16. Water en lozing van water
Artikel 16
1. De leden zijn verplicht opgave te doen van hun waterverbruik.
Daartoe ontvangen zij jaarlijks een formulier. Indien een lid in
gebreke blijft, is het bestuur bevoegd het waterverbruik vast te
stellen en de kosten hiervan, € 25,00, in rekening te brengen aan
het betrokken lid.
2. Alle kosten ten aanzien van riolering en reiniging worden per tuin
omgeslagen en dienen met de jaarlijkse verplichtingen te worden
voldaan.
3. De kosten van het opheffen van gebreken, zoals een verstopping of
een lekkage in een waterleiding- of rioleringsbuis, welke niet tot het
hoofdnet behoort, komen voor rekening van het betreffende lid.
4. Het is te allen tijde verboden hemelwater op het riool te lozen.
5. Het lozen van afval (water) op de sloten is verboden.

17. Energiebronnen/mechanische apparaten
Artikel 17
1. Per tuin zijn maximaal drie gasflessen van ieder 10,5 kilo
toegestaan. Het gebruik van LPG als energiebron is verboden.De
gasflessen dienen te worden opgeborgen in een uitpandig
geventileerde berging voorzien van een herkenning sticker.
2. De opstelling en aansluiting (vervangingstermijn gasslang en
drukregelaar) van de installatie moet geschieden volgens de
wettelijke bepalingen.
3. Het gebruik van aggregaten en andere mechanische apparatuur is
alleen toegestaan na schriftelijk toestemming van het bestuur.
Deze toestemming is strikt persoonlijk en moet bij wijziging van
apparatuur opnieuw schriftelijk worden aangevraagd.

18. Verboden
Artikel 18
1. Het is de leden op het complex verboden:
a. De tuin van een ander lid te betreden;
b. composthopen, bakken en silo's te hebben op in het oog lopende
plaatsen;
c. afval of ander materiaal te verbranden;
d. beplantingen te hebben, die naar het oordeel van het bestuur
hinder aan derden veroorzaken;
e. het talud op enigerlei wijze te beschadigen;
f. vee of kleinvee te houden zonder schriftelijke toestemming van
het bestuur;
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g. buitenantennes e.d. te plaatsen zonder schriftelijke toestemming
van het bestuur;
h. anderen te laten verblijven of werken (bezoekers uitgezonderd)
zonder dat hiertoe vooraf toestemming van het bestuur is
verkregen;
i. 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.
2. Het is een ieder die zich op het complex bevindt verboden:
a. Al het geen binnen het complex aan de zorg en het toezicht van
de vereniging is toevertrouwd te verontreinigen, beschadigen of
te vernielen;
b. geschriften of drukwerken zonder medeweten van het bestuur te
verspreiden of aan te plakken;
c. zonder toestemming van het bestuur materialen, afval, vuilnis
e.d. min of meer permanent te (doen) plaatsen op
gemeenschappelijke paden en/of parkeerterrein en/of andere
plaatsen, dan welke hiervoor uitdrukkelijk zijn aangewezen;
d. voertuigen te stallen of te parkeren anders dan op de daartoe
bestemde parkeerplaats,
e. zonder toestemming van het bestuur met voertuigen of (brom)
fietsen de paden te berijden. Uitgezonderd hiervan zijn
kruiwagens, voertuigen die door de vereniging beschikbaar zijn
gesteld en kinderfietsjes.
f. tijdelijke onderkomens te (doen) plaatsen zonder toestemming
van het bestuur;
g. honden en katten niet aangelijnd te laten lopen anders dan op de
eigen tuin;
h. (bal)spelen te beoefenen op plaatsen waar overlast aan derden
kan worden veroorzaakt;
i. op alle dagen van de week geluiden te veroorzaken die op de
dag de rust op het complex verstoren. In het bijzonder moet
volledige rust worden gehouden tussen 10 uur in de avond en
10 uur in de morgen.
3. Overige verbodsbepalingen:
Het is verboden:
a.Verenigingsgebouwen of lokalen te gebruiken zonder schriftelijke
toestemming van het bestuur;
b. bijen te houden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur
met de aanvullende voorwaarde dat de houder lid is van de
Nederlandse Bond van Bijenhouders.
c. afrasteringen te verbreken, grenspalen te verwijderen of te
verplaatsen;
d. propaganda te maken voor politieke of kerkelijke instellingen;
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e. greppels langs het hoofdpad te graven;
f. uitwerpselen van honden en katten op het terrein achter te laten,
waartoe bij het uitlaten materiaal voor het verwijderen dient te
worden meegenomen;
g.waterkeringen te maken of in de paden te graven;
h. op de paden zand en grind te storten of specie daarop aan te maken
zonder toestemming van het bestuur;
i. de huisjes op de tuinen te verhuren aan derden;
j. de huisjes te laten bewonen door derden zonder overleg met het
bestuur;
k. de tuin als opslagplaats te gebruiken;

19. Strafbepalingen
Artikel 19
1. Het bestuur is bevoegd, indien de goede orde of redelijkheid dit
vereist of wanneer men zich schuldig maakt aan overtreding van de
gestelde verboden in dit reglement, betrokken personen (leden of
bezoekers) te (doen) verwijderen van het complex en zodanige
maatregelen te nemen, dat eventueel aangerichte schade op het
verantwoordelijke lid/persoon wordt verhaald.
2. Als een lid handelt in strijd met hetgeen is bepaald in de statuten en
het huishoudelijk reglement, kan het bestuur maatregelen nemen
tegen dit lid op grond van het bepaalde in enig artikel van de
statuten en het huishoudelijk reglement.
3. Bij het zich toe-eigenen van andermans goederen, niet verkregen
op eigen tuin, zal de toegang tot complex voor een maand worden
ontzegd. Wij merken dit volledig aan als diefstal en hiervan melding
maken bij de politie.
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Bijlagen van het
Huishoudelijk Reglement van
VTV “De Boerderij”

Bijlage 1: Kascontrolecommissie
Bijlage 2: Tuinoverdracht en Taxatie
Bijlage 2A: Uitbetaling borg voor gebruik van de tuin
Bijlage 3: Procedure niet functionerende leden
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1. Bijlage 1: KASCONTROLECOMMISSIE (KASCOMMISSIE)
Deze bijlage geeft een samenvatting van de wettelijke bepalingen over de
benoeming, samenstelling, bevoegdheden, taak en verantwoording van
een kascommissie bij een vereniging. De vet gedrukte tekst heeft
uitdrukkelijk betrekking op onze vereniging.

1. Inleiding
Een vereniging die het toezicht op het financiële beheer van de vereniging
niet in de statuten heeft geregeld, moet volgens artikel 48 lid 2 van het
Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) een kascommissie benoemen.

2. De kascommissie
De zogenaamde kascommissie wordt door de wet omschreven als een
commissie van tenminste twee leden, aangewezen door de algemene
vergadering, die de balans en de staat van baten en lasten en toelichting
moet onderzoeken en aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen moet uitbrengen.
Deze commissie moet als een vaste commissie van de vereniging worden
gezien vanwege het feit, dat deze commissie in de statuten als
toezichthouder op de financiën wordt genoemd, of als de statuten dit niet
regelen, de wettelijke bepaling (artikel 48 NBW) geldt.

2.1. Benoeming en samenstelling
De term vaste commissie betekent niet dat de leden vast zitting hebben in
de commissie.
Ten aanzien van de benoemingsbevoegdheid, stelt de wet één eis,
namelijk dat de benoeming moet geschieden door de algemene
vergadering.
Ten aanzien van de samenstelling stelt de wet twee eisen:
a. de commissie moet uit tenminste twee leden bestaan;
b. in de commissie mag geen bestuurslid worden benoemd.

Overeenkomstig artikel 6.1 van het huishoudelijk reglement
bestaat de kascommissie uit drie leden en een reserve lid.
Hoewel artikel 48 lid 2 BNW spreekt over een jaarlijkse benoeming van
een kascommissie, spreekt de wet niet van jaarlijks andere te benoemen
commissieleden. Het is goed gebruik, dat de commissieleden net zoveel
jaren zitting hebben als het aantal commissieleden groot is, dus bij twee
leden twee jaar, enz.
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Indien een kascommissielid zich na een zittingsperiode van drie jaar
herkiesbaar stelt, neemt hij bij aanstelling de plaats in van het
reservelid. Het reservelid wordt dan automatisch lid van de
kascommissie voor de zittingsperiode van drie jaar.
Als de algemene vergadering uit de vergadering geen nieuwe
commissieleden kan benoemen, omdat (goede) vervanging ontbreekt, dan
is een vergaderbesluit om een commissie van een oude samenstelling te
benoemen niet tegen de wet.

2.2. Bevoegdheden
Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van
de vereniging te geven. Deze informatie kan de commissie elk moment
van het jaar vragen.

2.3. Taak
De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en
toelichting. De commissie controleert dus de boeken door de geboekte
bedragen te vergelijken met de bedragen op nota’s e.d.
De controlerende taak kan veel verder gaan. De commissie kan aan het
bestuur alle gewenste gegevens vragen om bijvoorbeeld te onderzoeken
of:
zorgvuldig met het verenigingsgeld is omgesprongen;
de uitgaven van bepaalde zaken niet te hoog zijn;
dat er voldoende aandacht is besteed aan het ontvangen van gelden;
de niet direct nodige gelden of reserveringen tegen zo hoog mogelijke
rente zijn uitgezet.

2.4. Verantwoording
De kascommissie is slechts verantwoording schuldig aan de algemene
vergadering.
De algemene vergadering kan de kascommissie opdracht geven om
bepaalde nader omschreven financiële zaken uit te zoeken.
Als de kascommissie haar werk niet goed verricht of door personele
redenen haar werk niet goed of geheel niet kan verrichten, dan kan de
algemene vergadering te allen tijde de opdracht aan de commissie
gegeven, terugnemen.De algemene vergadering moet dan echter een
nieuwe commissie benoemen.
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De verantwoording van de door de commissie verrichte
controlewerkzaamheden wordt tenminste éénmaal per jaar aan de
algemene vergadering afgelegd door een controleverklaring die bij
voorkeur schriftelijk wordt gegeven. Deze verklaring is nimmer een bewijs,
dat het bestuur is gedéchargeerd. Dat oordeel is aan de algemene
vergadering.
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BIJLAGE 2: TUINOVERDRACHT EN TAXATIE
Bij overdracht van een tuin zijn de volgende voorwaarden van kracht.
Het lid dat zijn/haar tuinhuis voor verkoop aanbiedt en zijn/haar tuin wil
overdragen moet dit schriftelijk melden bij het bestuur. Hierbij geeft het lid
tevens aan het lidmaatschap met de vereniging te willen beëindigen.
Beëindiging van het lidmaatschap gaat pas in na de verkoop van het
tuinhuis. Alle verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap blijven
onverminderd voor rekening van het vertrekkende lid.
De volgende normen zijn bepalend voor de goede staat van overdracht.
De goede staat betreft de tuin zelf, de afwezigheid van verontreiniging op
of in de bodem en de situering van houtachtige gewassen en opstallen,
overeenkomstig de voorschriften van de vereniging. Het vertrekkende lid
stelt zich garant dat hij/zij de tuingrond schoon heeft opgeleverd.
De uitbetaling van de borg bij achteraf gebleken verborgen gebreken is
beschreven in bijlage 2A.
Een tuin mag alleen aan een kandidaat worden aangeboden, als deze in
goede staat van overdracht is, tenzij schriftelijk afspraken zijn gemaakt met
de kandidaat over uit te voeren herstelwerkzaamheden binnen een door
het bestuur gestelde termijn.
Bij schriftelijke aanmelding van vertrek van een lid, conform artikel 8 van
de statuten worden (schriftelijke) afspraken gemaakt over de wijze van
overdracht. Op verzoek van het vertrekkende lid kan een taxatie
plaatsvinden voor het vaststellen van de technische staat van het tuinhuis
en toebehoren.
De uitkomst van de taxatie is slechts een indicatie in die zin dat zowel het
vertrekkende lid als het kandidaat lid hieraan geen rechten kunnen
ontlenen.
Voor taxatie die niet is bedoeld voor overdracht van de opstallen of in het
geval dat het lid, dat om taxatie heeft verzocht, alsnog afziet van de
verkoop van de opstallen wordt het betreffende lid € 50,-- in rekening
gebracht.
De tuin kan pas aan een kandidaat lid worden overgedragen, nadat deze
de inschrijf- en eventuele andere gelden heeft betaald en het vertrekkende
lid vrij is van financiële en andere verplichtingen aan de vereniging.
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BIJLAGE 2A: UITBETALING BORG VOOR GEBRUIK VAN DE TUIN
Het lid betaalt bij aanvang van het lidmaatschap van de vereniging een
borg voor het gebruik van zijn/haar tuin. De hoogte van de borg wordt op
voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering van
leden.
Het vertrekkende lid verklaart schriftelijk bij de overdracht, dat hij/zij
gedurende het lidmaatschap de tuin niet heeft vervuild met
milieubelastende zaken zoals boven omschreven.
Indien blijkt dat er toch sprake is van milieubelastende zaken moet het
opvolgende lid dit direct melden bij het bestuur.
De termijn van deze melding is vastgesteld op 1 maand na de
overdracht van de tuin.
Blijkt na de termijn van 1 maand dat de tuin niet is vervuild, zoals benoemd
in deze procedure, dan wordt de borg uitbetaald aan het ex-lid.
Blijkt na de termijn van 1 maand dat de tuin wel is vervuild, zoals benoemd
in de procedure, dan wordt de borg niet uitbetaald aan het ex-lid. Voorts
worden de kosten van het verwijderen van milieubelastende zaken bij
overschrijding van de borg verhaald op het ex-lid.
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BIJLAGE 3: PROCEDURE NIET-FUNCTIONERENDE LEDEN
3.1. Algemeen
Overeenkomstig artikel 13 lid 5 van de statuten en artikel 9 van het
huishoudelijk reglement is het bestuur bevoegd tot het opleggen van
boete- en andere maatregelen.
De strekking van deze bevoegdheid is nader bepaald in de Procedure nietfunctionerende leden (hierna te noemen de Procedure), en vastgelegd in
bijlage 3 van het huishoudelijk reglement.
Onder de term “niet-functionerende” leden wordt verstaan leden die hun
verplichtingen aan de vereniging niet nakomen in de ruimste zin van het
woord en meer specifiek zoals is vastgelegd in de statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging.
3.2. Procedure
De Procedure geeft richtlijnen voor het bepalen en opleggen van boetes
en/of andere maatregelen door het bestuur aan nalatige en/of onwillige
leden inzake:
A. onderhoud van tuin en opstallen;
B. deelname aan het algemeen werk (werkbeurten);
C. nakomen van financiële verplichtingen;
D. overige zaken.
De Procedure voor A en B is als volgt:
Nadat door het bestuur is vastgesteld, dat het lid niet de reglementen over
onderhoud en/of werkbeurten nakomt, wordt het lid hiervan schriftelijk in
kennis gesteld. Hierbij wordt aan het lid vermeld alsnog deze nalatigheid
uit te voeren.
Het betrokken lid kan in deze fase van de Procedure in overleg treden met
het bestuur over de oplossing van zijn/haar nalatigheid. Bij de oplossing
zal door het bestuur in redelijkheid en billijkheid een termijn worden
gesteld die in verhouding staat met de alsnog uit te voeren
werkzaamheden.
Indien het lid zich niet houdt aan de termijnen (of andere afspraken met
het bestuur), dan gaat de Procedure onverminderd door jegens het lid.
Reageert het lid niet op de eerste aanmaning van het bestuur, dan volgt na
het verstrijken van een periode van 14 dagen een tweede schriftelijke
aanmaning. Het bestuur kan het lid ook aanspreken maar is daartoe niet
verplicht.
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Reageert het lid ook niet op de tweede aanmaning, dan volgt na 14 dagen
een derde aanmaning. Deze wordt aangetekend verstuurd en de hieraan
verbonden administratiekosten van €. 25,00 worden het lid in rekening
gebracht.
In de derde aanmaning wordt gemeld, dat op grond van de geconstateerde
nalatigheid en het niet meewerken door het lid aan een oplossing hiervan
het bestuur voor rekening van het lid opdracht zal geven, met inachtname
van een wachtperiode van 2 weken, tot het volgende:
Bij achterstallig onderhoud van de tuin voor rekening van het betrokken
lid de werkzaamheden alsnog te laten uitvoeren. Hierin is het bestuur vrij
om te kiezen voor uitbesteding aan derde;
Bij niet-verrichte werkbeurten deze te beboeten met aanvankelijk €
25,00 en bij herhaling met € 45,00 per werkbeurt.
De Procedure voor C is als volgt:
Nadat door het bestuur is vastgesteld, dat het lid zijn financiële
verplichtingen aan de vereniging binnen 30 dagen, of bij betaling
intermijnen binnen de vastgestelde termijn, niet nakomt, wordt het lid
hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Hierbij wordt aan het lid gemeld
alsnog over te gaan tot betaling binnen 14 dagen.
Reageert het lid niet op deze aanmaning, dan wordt na het verstrijken van
de tweede termijn van 14 dagen de vordering direct uit handen gegeven
aan een gerechtelijke deurwaarder. De alle daaraan verbonden kosten
komen voor rekening van het betroken lid. Het lid wordt door de
deurwaarder hiervan schriftelijk aangetekend in kennis gesteld.
De Procedure voor D is als volgt:
De Procedure komt in grote lijnen overeen met die onder A en B.
De strafmaatregelen kunnen bestaan uit geldboetes, schorsing van en
ontzetting uit het lidmaatschap.
Het bestuur bepaalt welke strafmaatregel van toepassing is rekening
houdend met de ernst of de herhaling van de overtreding door het lid.

3.3. Tot slot
Blijft het lid in gebreke en is aan de gehele procedure voldaan, dan zal het
bestuur overgaan tot het opzeggen van het lidmaatschap van de
vereniging overeenkomstig artikel 8 lid 5 van de statuten. Voorts wordt aan
de Rotterdamse Bond van Volkstuinders voorgesteld het
gebruiksreglement van het lid te ontbinden. Alle hieruit voortvloeiende
kosten worden verhaald op het ex-lid.
23

