Huishoudelijk Reglement tuinpark Tuinwijck.
Afdeling van de Bond van Volkstuinders.
Uitgave april 2015.

ARTIKEL 1:
In dit reglement wordt verstaan onder:
De Bond
: De Bond van Volkstuinders te Amsterdam.
Het Bondsbestuur : Het bestuur van de Bond van Volkstuinders.
Het Tuinpark
: De afdeling Tuinwijck.
Het Bestuur
: Het bestuur van tuinpark Tuinwijck.
Het lid/de leden : De gebruiker(s) van een tuin op tuinpark Tuinwijck.
De Statuten
: De statuten van de Bond.
De Reglementen : Het Algemeen Reglement van de Bond.
: Het Afdelingsreglement van de Bond.
: Het Tuinreglement van de Bond.
: Het Reglement BouwvoorschriKen van de Bond.
: Het Tuchtreglement van de Bond.
Het HHR
: Het Huishoudelijk Reglement van tuinpark Tuinwijck.
ARTIKEL 2:
Bij overtreding van enige verbodsbepaling en/of niet nakomen van enige
verplichLng, aan de leden opgelegd in de Statuten en/of de Reglementen
en/of dit HHR, kan het bepaalde in arLkel 8 van de Statuten, op de
betrokken leden worden toegepast, onverminderd de maatregelen, die het
bestuur, ingevolge het bepaalde in enig arLkel van dit HHR tegen hen kan
nemen.
ARTIKEL 3:
Mededelingen
Mededelingen van het bestuur aan de leden geschieden in de organen
uitgegeven door het tuinpark Tuinwijck en op de mededelingenborden. De
leden worden geacht van deze mededelingen kennis te nemen en in
overeenstemming daarmee te zullen handelen.
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ARTIKEL 4:
De tuinkosten, contribuLe en verdere kosten dienen bij vooruitbetaling
aan de penningmeester per bankgiro te worden voldaan uiterlijk op de
door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde data. Voornoemde
bedragen dienen uiterlijk 31 maart van elk jaar op de bankrekening van
Tuinwijck te staan. In bijzondere gevallen kan door het bestuur een
afwijkende regeling worden getroﬀen.
ARTIKEL 5:
Aan de leden die hun tuin verwaarlozen, hun contribuLe niet op de
gestelde Ljd voldoen, de Reglementen, besluiten van het bestuur en/of de
Algemene Ledenvergadering niet sLpt opvolgen, kan door het bestuur een
boete worden opgelegd van € 50,00 per overtreding. Voor iedere niet
uitgevoerde werkbeurt kan hetzelfde bedrag worden opgelegd, zolang niet
door de Algemene Ledenvergadering een ander bedrag is vastgesteld. Een
boete ontheK een lid niet van zijn verplichLngen. Bij herhaling van enige
overtreding wordt het bedrag van de oorspronkelijke boete van de eerste
overtreding verdubbeld. Beroep bij het bestuur is gedurende het gehele
tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober mogelijk op de 1e en 3e vrijdag van de
maand tussen 19.30 en 20.00 uur. En gedurende de winterperiode op de
ziWng van de 1e en 3e zaterdag van de maand tussen 10.30 en 11.00 uur.
Beroep bij het bestuur is gedurende het hele jaar mogelijk op de door het
bestuur aangegeven Ljden als vermeld op het mededelingenbord van de
bestuurskamer.
ARTIKEL 6:
Het lid is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn huisgenoten of
bezoekers (Tuinreglement art. 2 lid 4 en 5).
ARTIKEL 7:
Ieder lid heeK de vrije gebruik van de hem/haar ter beschikking gestelde
tuin, doch is verplicht:
A. zijn tuin en opstallen in goede toestand te brengen en te houden;
het zichtbaar aanbrengen van een nummerbord aan de padzijde en
het plaatsen van een brievenbus;
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B. het zichtbaar aanbrengen van een tuinnummerbord aan de padzijde en
het plaatsen van een brievenbus;
C. het padgedeelte, dat voor en naast zijn/haar tuin ligt, voor de helK vrij
te houden van onkruid en hinderlijk 3½ mtr. overhangende takken;
D. 1 mtr. langs de slootkant de grond vrij te houden van vaste planten,
opslag van materiaal en eenmaal per jaar zijn/haar sloot uit te baggeren;
E. de sloot schoon en vrij van waterplanten te houden, behoudens de
waterplanten die door of namens het bestuur zijn aangebracht; bij
nalaLgheid komen eventuele kosten voor rekening van het betrokken
lid.
ARTIKEL 8:
Ieder lid is verplicht per jaar het aantal uren gemeenschappelijk werk te
verrichten, dat vastgesteld wordt op de Algemene Ledenvergadering. De
uren, waarop gemeenschappelijk werk moet worden verricht worden
bepaald door de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid dat zich on]rekt
aan het algemeen werk betaalt per iedere verzuimde werkbeurt een
bedrag dat elk jaar wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
De verzuimde werkbeurten moeten door de tuinder worden ingehaald.
Zie arLkel 5 van dit reglement.
ARTIKEL 9:
Wenst een lid zijn lidmaatschap te beëindigen, dan geeK hij /zij hiervan
schriKelijk kennis aan het bestuur ter a]enLe van de secretaris. De
betreﬀende commissie(s), als genoemd in arLkel 14, 15 en 23 van dit HHR,
krijgen daarna opdracht de tuin en eventueel de opstallen te taxeren en
hiervan zo snel mogelijk bericht te zenden aan de secretaris. Iedere 1e
zaterdag van de maand wordt op de mededelingenborden bekend
gemaakt of er een tuin ter overdracht wordt aangeboden, met vermelding
van de prijs van tuinbeplanLng en aanwezige opstallen. Indien men
belangstelling heeK voor een aangeboden tuin kan men deze bezichLgen
op de 1e zaterdag van de maand van 12.00 tot 14.00 uur in het bijzijn van
de vertrekkende tuinder dan wel een vertegenwoordiger(ster) van de
vertrekkende tuinder. Wenst men voor deze tuin in aanmerking te komen,
dan meldt men dit schriKelijk bij de secretaris van het tuinpark, binnen 2
weken na de aankondiging. Zodra alle gegadigden bekend zijn, wordt aan
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de hand van de lijst van kandidaatleden bepaald wie het langst is
ingeschreven en wie er in aanmerking komt voor de tuin, behalve het
bepaalde in arLkel 5 lid 5 van het Afdelingsreglement.
ARTIKEL 10:
Het is verboden:
A. plakkaten aan te brengen en/of drukwerken te verspreiden op
tuinpark zonder toestemming van het bestuur;
B. buiten de tuin vuilnis of afval te werpen, de sloten en/of paden te
versperren of te verontreinigen;
C. greppels te graven;
D. afval op de tuinpark te verbranden, ook niet in vuurkorven;
E. afrastering te verbreken en grenspalen te beschadigen of te
verplaatsen;
F. de tuin van een ander te betreden zonder diens toestemming,
behoudens het bepaalde in arLkel 6 lid 8 en 9 van het Tuinreglement;
G. op de tuin levend vee, pluimvee of pelsdieren te houden;
H. loslopende honden of ka]en op het terrein van het tuinpark te
hebben, behalve op de eigen tuin, of vuil van deze dieren buiten de
eigen tuin te laten liggen, bij overlast wordt de situaLe per tuin
beoordeeld;
I. hinderlijke spelen uit te voeren, overlast dient schriKelijk te worden
gemeld bij het bestuur;
J. composthopen aan te leggen, die een ander last aandoen;
K. ﬁetsen en/of motorrijwielen te plaatsen tegen de hekken en/of op de
paden, tenzij op de aangegeven plaats; zij dienen na 18.00 uur van de
parkeerplaats verwijderd te zijn;
L. boten, caravans en aanhangwagens langer dan 2 dagen achter elkaar
op het parkeerterrein te parkeren;
M. propaganda te maken voor poliLek, kerkelijke en/of andere
instellingen;
N. handel te drijven op de tuinpark;
O. andere dan naLonale, provinciale, stedelijke, bonds- en/of tuinpark
vlaggen te hijsen en/of uit te steken;
P. op de paden zand en/of grint te storten of daarop specie aan te
maken;
Q. de huisjes te verhuren aan derden;
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R. de gehuurde tuin en/of opstallen als opslagplaats te gebruiken;
S. te rijden op de tuinpark met motorvoertuigen en brom- en snorﬁetsen
met ingeschakelde hulpmotor gedurende het hele jaar; uitgezonderd
zijn voertuigen ten algemene diensten;
T. vlondertjes te maken;
U. buiten antennes te plaatsen;
V. aggregaten te gebruiken vanaf 1 april tot en met 30 september; binnen
deze periode kan bij calamiteiten toestemming worden aangevraagd
bij het bestuur;
W. motorgrasmaaiers te gebruiken vanaf 1 april tot en met 30 september,
behoudens op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
X. muziek, (casse]e)radio en/of grammofoon/cd-speler buiten het
tuinhuis te doen klinken;
Y. Op zon- en feestdagen wasgoed of dergelijke zichtbaar in de tuin op te
hangen na 09.00 's morgens;
Z. anderen aanhoudend en zonder noodzaak te hinderen of overlast te
bezorgen;
AA. niet laagblijvende planten binnen 0.50 mtr. van de scheidingslijn en/of
pad en hoge/snelgroeiende bomen/struiken niet dichter dan 1.00 mtr.
van de scheidingslijn en/of pad te laten groeien;
BB. de hagen tussen twee tuinen hoger dan 1.80 mtr. te en 0.80 mtr. op
het pad te laten groeien;
CC. op individuele tuinen zwembaden te hebben, die niet opblaasbaar zijn,
die groter zijn dan 1.80 mtr. en hoger zijn dan 0.40 mtr.
DD. wietplanten te hebben of te verbouwen.
ARTIKEL 11:
Een ieder die een tuinhuisje, kas of schuur wil bouwen of verbouwen, is
verplicht hiertoe een bouwtekening in te dienen op modelpapier, te
verkrijgen bij het bestuur van de tuinpark, waar ook de tekening weer
moet worden ingediend. De secretaris stuurt de tekening vervolgens om
advies naar de bouwcommissie en daarna aan de Bond van Volkstuinders.
Eerst na ontvangst van de goedgekeurde bouwtekening mag door het lid
met de bouw of verbouwing een aanvang worden gemaakt. Van de
goedgekeurde tekening mag niet worden afgeweken. Indien blijkt, dat bij
de bouw van de goedgekeurde tekening wordt afgeweken of gebouwd
resp. verbouwd zonder verkregen goedkeuring, zal het bestuur het
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betrokken lid sommeren het gebouwde in overeenstemming te brengen
met de tekening resp. af te breken. Bij weigeren te voldoen aan deze
sommaLe zijn arLkel 2.2 van het reglement BouwvoorschriKen en arLkel 7
van het Tuchtreglement van toepassing. Als bijlage van deze reglementen
zijn gevoegd de door de Bond van Volkstuinders, in overleg met de
Gemeente, opgestelde bouwvoorschriKen.
ARTIKEL 12:
Het verbruik van drinkwater zal de tuinder in rekening worden gebracht
aan de hand van de zich in de tuin bevindende watermeter. Daartoe zal de
meterstand door de tuinder, of steekproefsgewijs namens het bestuur
worden opgenomen. Bij de jaarlijkse contribuLe wordt de tuinder een
bedrag in rekening gebracht volgens het aldus gemeten verbruik, verhoogd
met een voor elke tuinder gelijk bedrag voor het algemeen verbruik. Het is
verboden zelfstandig aansluiLngen te maken op de hoofdwaterleiding van
het tuinpark.
De tuinder is verplicht de watermeter in bedrijfsklare toestand te houden
en te onderhouden. Hij/zij zal de toegang tot de meter mogelijk houden en
toestaan.
De watermeter is eigendom en voor risico van de tuinder. Eventuele
storingen dan wel gebreken aan de watermeter dienen onmiddellijk
gemeld te worden aan het bestuur dat de klacht doorgeeK aan de
technische commissie. Bij constatering van fraude, dan wel buiten de
watermeter om gebruiken van water door middel van enige construcLe of
verandering, zal aan de tuinder het bedrag van de hoogste gebruiker van
dat jaar plus 20% van dat bedrag in rekening worden gebracht. Bovendien
is dan ook art. 2 van dit HHR van toepassing.
ARTIKEL 13:
In het kader van de veiligheid van de technische installaLes gaat de
technische Commissie alle tuinhuisjes op Tuinwijck controleren.
● Het is niet toegestaan elektriciteitsleidingen door te lussen naar bv. de
buren.
● Bij regelmaLge storingen kan er een boetebepaling plaatsvinden.
● Werkstroom is alleen verkrijgbaar op zaterdag (voorstel).
● Afrekening van het elektriciteitsverbruik vindt jaarlijks plaats bij de
contribuLebetaling.
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●

De tuinder blijK ten alle Ljden verantwoordelijk voor alle technische
installaLes op zijn tuin.

De elektrische installa@e moet voldoen aan de NEN 1010 supplement
recrea@e.
Kort samengevat zijn de volgende eisen waar een tuinhuisinstalla5e aan
moet voldoen:
Alle aansluiLngen moeten zijn voorzien van randaarde.
● Er mogen geen aansluiLngen (buiten verlichLng om) in de badkamer
of toilet geplaatst worden behalve een speciale scheeraansluiLng.
● In de badkamer dienen spatwaterdichte armaturen te worden
gemonteerd.
● AansluiLng(en) in de keuken dienen voorzien te zijn van randaarde.
● Voor het maken van installaLeaansluiLngen moet 2,5mm 2
stroomdraden en aardedraad worden gebruikt, voor de zwarte
schakeldraad mag 1.5mm2 worden gelegd in Pvc-buizen of in pla]e
buis K25.
● Ook kan voor het maken van de aansluiLngen gebruik worden
gemaakt van 3x2,5mm2 VMK installaLekabel code VMK of beter is de
code VMVK want daarin zi]en standaard de kleuren bruin, geel/groen,
blauw en zwart.
● De codering van de draadkleuren is geel/groen voor aarde, bruin voor
fasedraad, blauw voor nul draad en zwart is schakeldraad. Andere
kleuren zijn niet toegestaan.
● Bij het gebruik van de verkeerde kleurencodering wordt de installa@e
afgekeurd.
● In een installaLebuis mogen geen meerdere spanningsoorten beva]en
dus geen 220V wisselstroom met een 12V gelijkspanning.
● De
lasverbindingen dienen in dozen te worden gemaakt met
lasdoppen.
● De verdeling vanuit het schakelkastje in twee groepen van 6Amp.
● De schakelaars mogen niet met elkaar worden doorverbonden wel
moeten de aardstrippen in het verdeelkastje.
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●
●
●
●
●

Alle grondkabels moeten met afscherming worden gelegd. De
grondkabels moet voorzien van een aparte aardedraad of litzer die zich
onder de gepantserde afscherming bevindt.
Kabelcode VMVK kas.
De onbeschermde legdiepte voor een grondkabel moet minimaal
0,50mtr. zijn.
Alle buitenaansluiLngen dienen spatwaterdicht te zijn.
De installaLe dient zodanig te worden aangelegd dat het gebruik van
verlengsnoeren tot een minimum wordt beperkt.

Dit zijn de minimum eisen waar een elektrische installaLe van een tuinhuis
aan moet voldoen. Deze eisen zijn de leidraad voor onze technische
keuringen van de tuinhuisjes, bij aqeuring krijgt de tuinder de gelegenheid
het gebrek te herstellen, waarna een herkeuring plaatsvindt.
Nogmaals benadrukken we dat de tuinder ten alle 3jden
verantwoordelijk is voor de technische installa3e van zijn of haar huisje.
14. BONDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK EN AANLEG VAN
ELEKTRICITEIT OP VOLKSTUINPARKEN.
14.1. Tuinhuizen.
Voor de aansluiLng van tuinhuizen op de volkstuinparken zijn de
normen van toepassing die zijn opgesteld door het Nederlands
NormalisaLe InsLtuut en wel NEN 1010 veiligheidsbepaling voor
laagspanningsinstallaLes.
Een tuinhuis valt onder de categorie seizoenwoonverblijf en heeK
een vaste bestemming.
Algemeen: Aan het begin van de installaLe in een tuinhuis moet
een schakel- en verdeelinrichLng zijn aangebracht.
De installaLe moet over ten minste twee eindgroepen zijn
verdeeld van ieder 6 Amp. De schakel en verdeelinrichLng worden
in het tuinhuis geïnstalleerd. De installaLe van elk tuinhuis moet
afzonderlijk zijn beveiligd door een aardlekschakelaar met een
nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
Spanningsverlies.
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a)
b)
c)
d)
e)

14.2.

Het spanningsverlies vanaf de onderverdeelkast mag niet meer
dan 5 % van de nominale spanning bedragen.
Leidingen en bijbehoren extern.
Tuinhuizen moeten vast zijn aangesloten door een in de grond
gelegde grondkabel met een nominale kerndoorsnede van ten
minste 2,5 mm².
Elektrisch materieel.
De installaLe in het tuinhuis moet ten minste omva]en:
in ieder vertrek een lichtpunt met bedieningsschakelaar;
in woonvertrekken met een grondoppervlak van te hoogste 10 m²
een tweevoudige geaarde wandcontactdoos;
in woonvertrekken met een grondoppervlak groter dan 10 m²
twee tweevoudige geaarde wandcontactdozen;
in aparte slaapvertrekken met een grondoppervlak groter dan 3 m²
een enkelvoudige geaarde wandcontactdoos;
in keukens, of in met woon- en/of slaapvertrekken gecombineerde
keukens, een tweevoudige geaarde wandcontactdoos op een
doelmaLge plaats bij het aanrecht.
Leidingen en bijbehoren intern.
Leidingen in de wand moeten verLcaal of horizontaal zijn
aangebracht; horizontaal moeten de leidingen zo dicht mogelijk
langs het plafond zijn aangebracht.
De nominale kerndoorsnede van leidingen voor de voeding van
geaarde wandcontactdozen voor algemeen gebruik moet ten
minste 2,5 mm² zijn voor leidingen in buis.
Aanleg elektriciteitsnet.
Op het volkstuinpark waar de energieleverancier de aansluiLng op
het net aanbiedt moet een hoofdverdeelkast geplaatst worden
waarin de KWU-meter is geplaatst.
Vanaf de hoofdverdeelkast vindt de uitsplitsing plaats naar de
onderverdeelkasten op het park.
Vanuit de onderverdeelkasten worden de tuinhuizen gevoed door
middel van een grondkabel in de grond en vast aangesloten in het
tuinhuis op de schakel- en verdeelinrichLng waarin opgenomen
een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten
hoogste 30 mA.
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In de onderverdeelkasten bevinden zich de KWU- meters van de
aangesloten tuinhuizen met een aardlekschakelaar met een
nominale aanspreekstroom van 300 mA per tuinhuis. Deze
aardlekschakelaar dient tevens als hoofdschakelaar om het
tuinhuis spanningsloos te maken.
Zie voor meer voorschriAen over de aanleg van elektriciteit ar5kel
13 lid 3 van het Tuinreglement
Ar@kel 15.
● Gaskachels met een gesloten verbrandingsruimte dienen voorzien te
zijn van een aluminium afvoerpijp, welke dubbelwandig door dak of
wand alLjd buiten het tuinhuis moet uitkomen. Deze pijp mag
maximaal 0,50 mtr. uit de wand steken en maximaal 0,30 mtr. boven
het dak uit.
● De afvoer moet bovendien voorzien zijn van een GIVEG gekeurde kap.
(er zijn geisers op de markt waarbij dit niet vereist is.
● GeiseraansluiLngen dienen geheel in koperen leidingen te zijn
uitgevoerd.
● Aan de geiser zelf dient een afsluitbare gaskraan te zi]en.
● Kasten met een buitengeveldeur waarin geisers zijn geplaatst moeten
voorzien zijn van een extra luchtrooster, onder in de deur aangebracht
met een minimale afmeLng van 0,20 bij 0,10 mtr.
● Dit rooster mag niet in de vloer worden aangebracht aangezien
eventueel ontsnappend gas niet onder de vloer van het tuinhuis mag
komen.
● Geisers mogen niet in een doucheruimte, toilet of slaapkamer worden
geplaatst.
● Gasleidingen behoren van koper te zijn met een diameter van ten
minste 8 mm. Deze leiding behoort gemakkelijk en voldoende
toegankelijk te zijn.
Zie het Bouwreglement Bond van Volkstuinders mei 2009.
Ar@kel 16.
Het afdelingsbestuur bestaat uit ten minimaal vijf personen. Het maximale
aantal bestuursleden wordt door de afdelingsvergadering vastgesteld. De
leden van een afdelingsbestuur worden benoemd uit leden van de
afdeling, alsmede uit niet-leden, met dien verstande dat het aantal niet-
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leden niet meer mag zijn dan de helK van het aantal bestuursleden. De
herbenoeming geschiedt met inachtneming van arLkel 3 lid 6 van de
Statuten. De voorzi]er wordt in funcLe benoemd. Een afdelingsbestuur
kan uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen en hiervan de
samenstelling, alsmede de taken en bevoegdheden bepalen.
Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaren. Elk jaar
treedt zo mogelijk een derde van het aantal bestuursleden af, volgens een
door het afdelingsbestuur op te maken rooster.
De voorziYer heeK de algemene leiding van de afdeling. Hij is bij oﬃciële
vertegenwoordiging van de afdeling de woordvoerder, tenzij hij deze taken
aan een ander heeK opgedragen.
De secretaris voert de correspondenLe, houdt de ledenregisters bij, geeK
van mutaLes hierin kennis aan de secretaris van de bond en schrijK de
bestuurs- en afdelingsvergaderingen uit, zorgt voor Ljdige toezending van
het jaarverslag van zijn afdeling aan de secretaris van de bond, verzorgt het
archief en zorgt voor het bijhouden van de notulen van de bestuurs- en
afdelingsvergaderingen.
De penningmeester beheert alle ﬁnanciën van de afdeling en houdt
nauwkeurig boek van alle inkomsten en uitgaven, vorderingen en
schulden. Hij zorgt dat de gelden die de bond toekomen, op Ljd worden
afgedragen en dat de gelden van de afdeling, die niet voor onmiddellijke
betaling nodig zijn, op een door het afdelingsbestuur aan te wijzen bankof girorekening worden gestort. De penningmeester zorgt binnen veerLen
dagen na aﬂoop van de afdelingsvergadering voor de toezending van het
goedgekeurde ﬁnancieel jaarverslag aan de penningmeester van de bond.
Dit verslag moet voldoen aan de voorschriKen van de bond. Hij dient Ljdig
bij het afdelingsbestuur en het bondsbestuur de begroLng voor het
nieuwe boekjaar in.
ARTIKEL 17:
In het belang van het tuinpark kunnen verschillende commissies worden
ingesteld. Als vaste commissies worden aangemerkt:
1.
de bouwcommissie;
2.
de verfraaiingscommissie;
3.
de ontspanningscommissie;
4.
de inkoopcommissie;
5.
de technische- en waterleidingcommissie;
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6.
de stroomcommissie;
7.
de kanLnecommissie;
8.
de bagger- en beschoeiingscommissie;
9.
de kascommissie;
10.
de broeikascommissie;
11.
de tuintaxaLecommissie;
12.
de Arbo commissie.
De vaste commissies, m.u.v. de kascommissie, bestaan uit tenminste 3
personen (leden, echtgenoten en/of partners) en worden telkens voor 3
jaar door het bestuur benoemd. Naast de vaste commissies kan het
bestuur bijzondere commissies vormen.
Aan elke commissie wordt een lid van het bestuur toegevoegd, met
adviserende stem. Omtrent de wijze van werken treden zij in overleg met
het bestuur. Hun ﬁnancieel beheer staat onder direct toezicht van de
penningmeester van het tuinpark.
De commissies brengen op de Algemene Ledenvergadering verslag uit van
hun werkzaamheden.
De kasgelden dienen tussenLjds te worden overgedragen aan de
penningmeester van het tuinpark.
ARTIKEL 18:
De bouwcommissie is belast met:
A. het toezicht op de bouw en verbouw van tuinhuisjes, opstallen enz. en
geeK waar nodig voorlichLng en advies;
B. het controleren van ingediende bouwtekeningen aan de hand van de
BondsvoorschriKen;
C. toezicht houden op en onderhoud van de verenigingsgebouwen;
D. taxaLe van de te verkoop aangeboden opstallen op het tuinpark
conform de Reglementen.
ARTIKEL 19:
De verfraaiingscommissie is belast met:
A. controle op het onderhoud van tuinen, sloten en lanen;
B. verfraaiing en verbetering van het tuinpark;
C. controle op algemeen werk verplichLngen;
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D. toezicht op de nodige bespuiLngen van op de tuingroep aanwezige
vruchtbomen, aardappelen, tomaten, klein fruit en sierheesters;
Bij overtredingen van de bepalingen uit art. 7 dient de commissie het
bestuur hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Het bestuur stelt het
betrokken lid daarvan in kennis en er wordt een termijn gesteld
waarbinnen verbeteringen moeten zijn aangebracht. Indien de
verbeteringen niet aangebracht worden waarschuwt de commissie
opnieuw het bestuur.
ARTIKEL 20:
De taak van de tuintaxaLecommissie bestaat uit het taxeren van de ter
verkoop aangeboden tuinen.
ARTIKEL 21:
De ontspanningscommissie verzorgt de ontspanning voor de tuinders en
de kinderen daarvan in overleg met het bestuur.
ARTIKEL 22:
De taak van de inkoopcommissie bestaat uit het in- en verkopen van de op
de tuin benodigde arLkelen. De inkopen en het vaststellen van de
verkoopprijs geschiedt in overleg met het bestuur. De winsten komen ten
goede van het tuinpark.
ARTIKEL 23:
De technische- en waterleidingcommissie is belast met:
A. toezicht op en adviseren inzake waterleidingen, gasleidingen en
watermeters;
B. aansluiLng van de huiswaterleiding via de watermeter op de
hoofdwaterleiding;
C. het controleren en het, namens het bestuur, steekproefsgewijs
standen opnemen van de meterstanden van de tuinwatermeters;
D. alle andere technische werkzaamheden van het tuinpark.
ARTIKEL 24:
De stroomcommissie is belast met:
A. toezicht op en adviseren inzake elektriciteitsleidingen- meters en
schakelkasten;
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B. aansluiLng van de huiselektriciteitsleiding via de schakelkast op de
hoofdleiding;
C. het controleren en het, namens het bestuur, steekproefsgewijs
standen opnemen van de meterstanden van de tuinmeters;
D. alle andere technische werkzaamheden van het tuinpark.
ARTIKEL 25:
De taak van de kanLnecommissie bestaat uit het in- en verkopen van de in
de kanLne benodigde arLkelen. De inkopen en het vaststellen van de
verkoopprijs geschiedt in overleg met het bestuur.
De winsten komen ten goede van het tuinpark. De commissie is belast met
schoonhouden van de apparatuur die ten behoeve van de consumpLes in
de kanLne worden gebruikt.
ARTIKEL 26:
De taak van de bagger- en beschoeiingscommissie bestaat uit het
controleren van de juiste diepte van de sloten en zorgen voor de goede
doorstroming van het slootwater. Tevens controleert zij de staat van de
beschoeiing op het tuinpark.
ARTIKEL 27:
De taak en werkwijze van de kascommissie staat uitgebreid omschreven in
arLkel 16 van het Reglement voor de Afdelingen. De kascommissie van de
afdeling bestaat uit vijf personen, waarvan drie leden en twee
plaatsvervangers, die allen lid zijn van de bond. Zij hebben – in afwijking
van het bepaalde in arLkel 3 lid 6 van de Statuten - ten hoogste vijf
achtereenvolgende jaren ziWng in de commissie, waarvan de eerste twee
jaar als plaatsvervanger. Volgens een vast rooster treedt er jaarlijks één lid
af en wordt de commissie weer aangevuld met een plaatsvervanger.

ARTIKEL 28:
Voor nachtverblijf op het complex moet het volgende in acht genomen
worden :
Ieder jaar verschijnt in de Gazet de aanvraag voor een slaapvergunning,
deze dient elk jaar opnieuw te worden ingevuld met alle gegevens van de
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gezinssamenstelling die van het nachtverblijf gebruik willen maken en
uiterlijk 31 maart ingeleverd te zijn bij het bestuur;
Het bestuur en/of is bevoegd geen nachtverblijf toe te staan, indien het
van mening is, of gehoord het advies van de bouwcommissie, of andere
omstandigheden, van mening is dat een verbod gerechtvaardigd is.
Het bestuur of diens gemachLgde controleren de tuinen en huisjes, ter
uitoefening van bovengenoemde punten in overleg met het betrokken lid;
Het overnachten is toegestaan in de periode van 1 april tot en met 30
september van ieder jaar, maar alleen wanneer de slaapvergunning
ingeleverd is.
ARTIKEL 29:
Het bestuur stelt in overleg met de Bond de openings- en sluiLngsLjden
vast van het tuinpark. Het verlenen van vergunningen aan leveranciers
voor de verkoop van hun waren en producten op het tuinpark is aan het
bestuur voorbehouden, dat de voorwaarden, waaronder de vergunning
wordt verleend, vaststelt.
ARTIKEL 30:
Het gebruik van de kanLne is niet toegestaan voor andere acLviteiten dan
die in het belang van het tuinpark. Deze acLviteiten worden door het
bestuur vastgesteld.
ARTIKEL 31:
In alle gevallen, waarin dit HHR niet voorziet, zijn de Statuten en
Reglementen van de Bond van Volkstuinders bindend. In alle gevallen
waarin ook deze niet voorzien zal het bestuur de nodige maatregelen
nemen, in overleg met het Bondsbestuur. Aanvullingen of wijzigingen van
dit HHR worden van kracht na goedkeuring door de algemene
ledenvergadering en na goedkeuring door het Bondsbestuur.
Gewijzigd in de algemene vergadering op 27.11.1999
Goedgekeurd door het bondsbestuur op 10 april 2000.
Gewijzigd in de algemene ledenvergadering op 27 april 2013.
Goedgekeurd door het bondsbestuur op 25 april 2015.
Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering op………………
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