
Bondsvergadering 11 juni 2022  

Agendapunt 5 Terugkoppeling werkgroep Statuten en Reglementen 
 
In de vorige Bondsvergadering van 11 december 2021 is de vergadering akkoord gegaan met 
vervolgstappen, planning en aanpak om tot wijziging van onze statuten en reglementen te komen. 

De bedoeling was om in de Bondsvergadering van juni een uitgewerkt voorstel voor aanpassing voor 
te leggen aan de bondsafgevaardigden. Dit blijkt een te optimistische planning te zijn geweest: het 
bondsbestuur kan dit uitgewerkte voorstel nog niet aanbieden aan de vergadering. Eén van de 

redenen voor de vertraging is het voortijdig vertrek van de projectleider maar ook het vergaande ‘in 

elkaar grijpen’ van alle regels en de versnippering van de regels maakt de materie nog weerbarstiger 
dan waar al rekening mee was gehouden. 
 
Het volgende tekent zich af: 
 

1. De statuten worden aangepast aan nieuwe wetgeving (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 

en er zal kritisch gekeken worden naar dat wat absoluut wel in de statuten moet staan en dat wat 

beter geregeld kan worden in de reglementen van de bond van volkstuinders. 
 
2. Een verdere vereenvoudiging van de regels door het uitwerken van twee reglementen. 

• Eén reglement waarin de bestuurlijke verhoudingen zijn geregeld, d.w.z. bevoegdheden en 

organen (ALV, bestuur en commissies) op bondsniveau en idem voor afdelingsniveau en de 
dwarsverbanden daartussen. 

• Eén reglement waarin (aspirant)leden de regels terug kunnen vinden die direct te maken 

hebben met hun lidmaatschap en hun rechten en verplichtingen daarbij. 
 
3. Verder wordt gewerkt aan een andere manier waarop we binnen onze vereniging met geschillen 

en conflicten omgaan. Op dit moment hebben we een Tuchtreglement waarbij een gedraging van 
een tuinder al dan niet wordt aangemerkt als overtreding van de regels. De ‘straf’ voor een dergelijke 

overtreding is in praktijk niet persé een oplossing voor de situatie.  

 
4. Zorgen voor goede voorschriften, richtlijnen en leidraden voor meer technische bepalingen over 
zaken (niet over mensen).  

Alhoewel de bondsbouwvoorschriften nog niet zo lang geleden zijn aangepast, worden noodzakelijke 
of gewenste wijzigingen meegenomen. Dat geldt ook voor tuinvoorschriften – deze staan nu 

verspreid over alle reglementen en zijn niet verzameld in 1 document zoals bij de 

bondsbouwvoorschriften. Analoog aan de bondsbouwvoorschriften, welke toezien op oprichting en 
inrichting van bouwsels, worden ook voor de inrichting van de tuin de regels op één plek verzameld. 

 
5. Tot slot zijn er nog de Huishoudelijke Reglementen van de tuinparken – een HR is een aanvulling 
op de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders. Nadat de gewijzigde statuten en 
reglementen zijn vastgesteld, kunnen tuinparken nog een aantal zaken specifiek regelen voor hun 

eigen tuinpark. We zijn van plan om een daarvoor een model (of meerdere modellen) te ontwikkelen 
die de tuinparken kunnen gebruiken. 
 

Er zal een nieuwe tijdsplanning worden gemaakt. We houden de afdelingsbesturen en de 
bondsvergadering op de hoogte van de voortgang. 


