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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Waar sprake is van een “hij” in de tekst wordt eveneens een “zij” bedoeld.  
Art. 1. De voorzitter leidt alle vergaderingen, zowel van de bestuurders als van de leden. Hij heeft de leiding op 
de tuinen en in het bestuur.  
 
Art. 2. De secretaris voert alle correspondentie en houdt het archief bij. Hij ondertekent namens het bestuur alle 
uitgaande stukken en houdt hiervan afschrift. Belangrijke stukken worden ondertekend door de voorzitter en 
de secretaris. In overleg met de voorzitter schrijft hij bestuursvergaderingen uit en stelt de agenda vast. Hij houdt 
aantekening van alle belangrijke feiten voor de samenstelling van het jaarverslag. Hij houdt nauwkeurig het 
ledenregister en een lijst van kandidaat-leden bij. De kandidaat-leden worden in volgorde van ingeleverde 

inschrijfformulieren genoteerd. In overleg met het bestuur geeft hij de vrijgekomen tuinen aan deze 
personen uit. Hij vervangt, indien nodig, de voorzitter.  
 
Art. 3. De penningmeester ontvangt alle gelden en verricht alle betalingen. Hij boekt alle inkomsten  en 
uitgaven. Hij zorgt voor een overzichtelijke administratie van de bezittingen en schulden  van de vereniging. 
Verrichtingen van betalingen dienen te geschieden tegen ontvangst van  een kwitantie. Hij brengt regelmatig aan het 
bestuur verslag uit van de financiële toestand van de vereniging.  
 
Art. 4. Indien een bestuurslid niet actief aan de werkzaamheden van het bestuur kan of wil  

deelnemen, of een hem toebedeelde functie niet uitvoert, kan dit bestuurslid, op een  
schriftelijke voordracht, getekend door minstens tien (10) leden, bij besluit van de Algemene  
Ledenvergadering, van zijn functie ontheven worden verklaard. Ook het bestuur kan bij de  
Algemene Leden Vergadering een voorstel indienen om een bedoeld bestuurslid uit zijn functie te ontzetten. 
Staande de vergadering, wordt, bij goedkeuring van voornoemd voorstel, een plaatsvervangend bestuurslid 
gekozen. Hierbij is van toepassing het bepaalde in art. 8, lid 3 en lid 4 van de statuten.  
 

Art. 5. Het bestuur vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht, echter minimaal 4 maal per jaar. Twee bestuursleden 
zijn bevoegd schriftelijk een vergadering van het bestuur aan te vragen, die binnen 10 dagen na dagtekening 
moet worden gehouden.  

 
Art. 6. Wanneer, door welke omstandigheden dan ook, het bestuur zich genoodzaakt voelt gezamenlijk af te treden, 

wordt staande de vergadering een voorlopig bestuur aangewezen, dat voor de verdere gang van zaken in en 
buiten de commissies verantwoordelijk blijft. Het neemt alle gewenste maatregelen om op korte termijn te 
komen tot de vorming van een nieuw bestuur.  

 
DE COMMISSIES  
Art. 7. De kascontrolecommissie wordt uit de vergadering gekozen en bestaat uit minstens twee (2) leden. 

Desbetreffende leden controleren minstens eenmaal per jaar de kas en de bescheiden van de 
penningmeester. Op de eerstvolgende jaarvergadering brengt zij mondeling rapport uit . Bij 
“akkoordbevinding” worden de boeken van de penningmeester door alle commissieleden voor akkoord 
getekend, waarbij tevens de datum van de controle wordt vermeld. Elk jaar treedt minstens een (1) lid van 
de commissie af en is niet direct herkiesbaar.  

 
Art. 8. De onderhoudscommissie van het volkstuinencomplex bestaat uit twee (2) of meer leden, gekozen op de 

jaarvergadering. De leden zijn jaarlijks aftredend en herkiesbaar. In de commissie neemt in principe één (1) 
bestuurslid plaats. Bij het in gebreke blijven van een lid van de vereniging zal een commissielid mondeling 
contact op nemen met dat lid. Indien het lid in gebreke blijft, zal op verzoek van de commissie, de secretaris 
een officiële schriftelijke waarschuwing uit laten gaan naar het desbetreffende lid, getekend door twee (2) 
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bestuursleden van de vereniging. Na twee officiële waarschuwingen zal het bestuur de zaak afwerken zoals 
in de statuten en reglementen van de vereniging is bepaald. Indien het lid na één van de waarschuwingen 
zodanige maatregelen neemt zodat hij daarna weer voldoet aan het reglement, maar binnen een half jaar 
weer in gebreke blijft, zal de procedure weer gestart worden vanaf het moment van de laatste, hem 
toegezonden waarschuwing.  

 
Art. 9. De commissie van beroep bestaat uit drie (3) leden, waarvan de voorzitter aan te wijzen door het bestuur, 

terwijl de andere leden door de (eventuele extra) ledenvergadering worden aangewezen. Deze commissie 
beslist, na ingediend beroep en na partijen en eventuele getuigen gehoord te hebben, in voorkomende 
gevallen (onder andere royement) over rechtsgeldigheid en redelijkheid van een genomen besluit, aan welke 
beslissing beide partijen zijn gehouden. In geval van een persoonlijk belang wordt het commissielid 
vervangen door een reserve lid, eveneens aan te wijzen door de ledenvergadering. De commissie wordt 
gekozen zo spoedig mogelijk nadat het beroep is ingediend.  

 
Art. 10. Het bestuur is bevoegd bijzondere commissies samen te stellen voor bepaalde opdrachten.  
 
VERGADERINGEN  
 
Art. 11. Op de jaarvergaderingen brengt het bestuur verslag uit over beleid en verrichtingen. Tevens worden alle 

jaarverslagen van de secretaris en penningmeester uitgebracht en worden balans en begroting vastgesteld. 
De kascontrolecommissie brengt verslag uit. De onderhoudscommissie brengt verslag uit. Verder worden 
tijdens deze vergadering de bestuursverkiezingen gehouden waarna de commissies worden benoemd of 
bevestigd.  

 
Art.12. Er zullen naast de jaarvergadering nog 2 leden vergaderingen per jaar georganiseerd worden om de leden op 

de hoogte te houden van alle lopende zaken binnen de vereniging. Deze zullen plaatsvinden in Mei en 
September. 

 
Art.13.  Op een met redenen omkleed verzoekschrift, getekend door 1/10 van het aantal leden, is het bestuur 

verplicht een ledenvergadering uit te schrijven en wel binnen 4 weken nadat het verzoekschrift is ontvangen. 
Naast de handtekening dient de naam van de ondertekenaar duidelijk te zijn vermeld. Op deze vergadering 
moeten minstens 1/3 deel van de leden aanwezig zijn om bindende besluiten te kunnen nemen: is dit deel 
niet aanwezig dan moet de vergadering opnieuw worden uitgeschreven en deze vergadering kan ongeacht 
het aantal aanwezige leden besluiten nemen.  

 
Art.14.  Met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 15 en 16 van de statuten, beslist de vergadering met 

gewone meerderheid. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken zoals de voorzitter bepaald. Bij 
het staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij herhaald staken van 
stemmen over personen beslist het lot. De loting geschiedt door de voorzitter ter vergadering.  

 
Art. 15. Elke lid betaald borg per gehuurd perceel (tuinnummer) met een maximum van 150,00 euro per 

lidmaatschap.  Tevens betaalt hij jaarlijks contributie en huur van het perceel. Een ondersteunend lid betaalt 
alleen contributie. De hoogte van de bedoelde bedragen wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Hij 
krijgt een afschrift van de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het lid moet voor ontvangst hiervan 
tekenen.  

 
Art .16. De huur en contributie wordt uiterlijk 31 oktober van elk jaar op de bank- of girorekening van de vereniging 

t.n.v. de penningmeester gestort. De contributie betaalt men voor het gehele jaar, ook als men op een later 
tijdstip lid wordt. Bij vergevorderd seizoen kan de contributie door het bestuur worden gereduceerd.  

 
Art. 17. Na de in art. 16 genoemde vervaldag, wordt voor zover nodig, een schriftelijke aanmaning tot betaling 

verzonden, met een nieuwe vervaldag. Deze vervaldag is uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de 
aanmaning, in principe na 1 december. Bij deze aanmaning wordt het bedrag verhoogd met een vast bedrag 
van € 2,50 voor de gemaakte kosten. Indien na deze vervaldag niet aan de gestelde verplichting is voldaan is 
het bestuur bevoegd tot het toepassen van art. 5.1 Sub. d. van de Statuten.  
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Art. 18. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot betaling van de contributie tot aan 

het eind van het jaar bestaan, evenals andere aan de vereniging verschuldigde bedragen.  
 
 
ALGEMENE BEPALINGEN  
 
Art.19. Onder huurder wordt verstaan, degene die woonachtig is in de gemeente Heusden; Heusden, Oudheusden, 

Haarsteeg, Hedikhuizen, Heesbeen, Doeveren, Herpt, Elshout, Nieuwkuijk, Drunen en Vlijmen. Een huurder 
dient minimaal 18 jaar te zijn.  

 
Art. 20. Ieder lid heeft de vrije beschikking over het hem toegewezen perceel, maar is verplicht de voorschriften van 

de vereniging en de door de overheid gestelde eisen na te komen. Dit houdt o.a. in:  
20.a. Indien een lid aardappelen teelt, mag hij hetzelfde areaal hiervoor slechts eenmaal per 4 jaar 

benutten. Het bestuur heeft een map met daarin schetsen van elke tuin beschikbaar. Elk lid dat 
aardappelteelt wordt geacht in het desbetreffende jaar, dat deel van zijn/haar tuin waarop de 
aardappelen zijn gepoot, zorgvuldig in te tekenen in een daarvoor bestemde tekening aangeleverd 
door het bestuur.  

20.b. Het gebruikte aardappelpootgoed dient goedgekeurd pootgoed te zijn en in geen geval bewaarde 
aardappelen van het vorige seizoen.  

20.c.  Een gestopt lid kan, tegen betaling van contributie, ondersteunend lid worden. Hij heeft toegang tot 
het tuinencomplex, is welkom op alle ledenvergaderingen of bijeenkomsten maar heeft geen tuin en 
geen stemrecht. 4  

20.d. De aangetrouwde partner indien actief op de volkstuin, heeft het recht om aanwezig te zijn op de 
ledenvergaderingen en mag meestemmen  

 
Art. 21. Een lid kan bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen om ruiling van het hem toegewezen perceel met 

een ander perceel op het complex toe te staan. Ruiling wordt slechts toegestaan indien de in gebruik zijnde 
tuinen in schone staat worden achtergelaten.  
 

Art. 22. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies, in de ruimste zin van het woord, 
op enigerlei wijze op het complex aan de eigendommen van leden toegebracht. Hetzelfde is ook van 
toepassing indien een lid volgens art. 5 van de Statuten de vereniging verlaat.  

 
Art. 23. a.) De leden mogen hun medeleden geen overlast bezorgen.  

b.) De leden mogen de omwonenden geen overlast bezorgen.  
 
Art. 24. Ieder lid is verplicht zijn tuin doorlopend op behoorlijke wijze te onderhouden.  

Dit houdt in zijn tuin:  
.a.)  Zoveel mogelijk vrij van onkruid houden.  
.b.)  Haag of Heggen dienen minstens 2x per jaar geknipt te worden; en wel vóór 1 mei en vóór 1 

augustus.  
.c.) De grond onder de heggen dient vrij van onkruid te worden gehouden.  
.d. ) De paden en trappen naar de sloot dienen schoon te worden gehouden van onkruiden. Hierbij dient 

elk lid, uitgaand van de oppervlakte aan tuin die men zelf huurt, volgens een evenredige verdeling 
een deel van het paden stelsel schoon te houden. Het is tevens niet toegestaan om zonder enig 
overleg met het bestuur de paden te bestraten, te verharden met gravel, fijn puin of welk ander 
materiaal dan ook.  

.e.)  De aan de tuin grenzende groenstroken – c.q. de door het bestuur aangewezen gedeelten van het 
complex – dienen goed onderhouden te worden in overleg met de onderhoudscommissie.  

.f.)  Over het verwijderen c.q. verplaatsen van planten uit de groenstrook, bestaande heggen e.d. dient 
eerst overleg met het bestuur plaats te vinden na een schriftelijk verzoek. Het verwijderen c.q. 
verplaatsen mag alleen plaatsvinden indien het bestuur schriftelijk akkoord is gegaan.  

.g.) De leden van de vereniging zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
braakliggende percelen. Zij zullen dit onderhouden op de aangewezen onderhoudsdagen, deze zijn 
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vrijwillig totdat blijkt dat er niemand meehelpt en/of steeds dezelfde leden hiermee bezig zijn. Dit 
wordt per ledenvergadering bekeken. 

 
Art. 25. Het toezicht op de in art. 23 en 24 gestelde algemene bepalingen wordt uitgeoefend door de 

onderhoudscommissie. Bij in gebreke blijven van het lid of die leden die door de commissie reeds mondeling 
gewaarschuwd en zodanig voorgelicht zijn, wordt gehandeld overeenkomstig het gestelde in art. 8 , hetgeen 
tot gevolg kan hebben dat het bestuur uiteindelijk art. 5, lid 3 van de Statuten toepast.  

Art. 26. Wanneer een lid door overmacht, niet in staat is om op zijn tuin te werken, zal dit, zodra het bestuur en de 
onderhoudscommissie hiervan in kennis zijn gesteld, op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd met 
de leden. Indien er vervolgens geen oplossing wordt gevonden voor tijdelijk beheer van de desbetreffende 
tuin, zal de onderhoudsploeg worden ingeschakeld.  

 
Art. 27. Leden die meer dan 6 weken met vakantie gaan, zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dan hun tuin 

in die tijd niet vervuilt. Wanneer een lid zijn tuin laat verzorgen door een persoon die geen lid is van de 
vereniging, dient deze persoon voorzien te zijn van een schriftelijke machtiging van het betrokken lid. Dit lid 
is verplicht hiervan tijdig de onderhoudscommissie en het bestuur in kennis te stellen. Aan deze tijdelijke 
machtiging kunnen geen rechten worden ontleend.  

 
Art. 28. Het is de leden verboden:  
 

a)  Greppels te graven als afscheiding tussen de tuinen.  
b) Afrasteringen te verbreken, te beschadigen of te verplaatsen. Hieronder valt ook het gestelde in art.24.f.  
c) Vuilnis of groenafval te deponeren; met uitzondering van te composteren groenafval. Dit mag opgeslagen 

worden achter op de eigen tuin of kan gedeponeerd worden op de plaatsen die het bestuur daarvoor 
aanwijst.  

d) Piket- of grenspalen te verwijderen of te verplaatsen.  
e)  Eventuele sloten te verontreinigen of te versperren.  
f) Ongevraagd of zonder toestemming de tuin van een ander lid te betreden of daarop schade aan te richten 

m.u.v. het geval dat dit voordeel voor die ander betekent, of overmacht aangetoond kan worden.  
g) Vee of kleinvee te houden. Dieren te houden, met uitzondering van bijen, mits voldaan wordt aan de 

uitgangspunten in de Algemeen Plaatselijke Verordening. 
h) Huisdieren niet aangelijnd te laten rondlopen.  
i)  Het tuincomplex te betreden c.q. te verlaten anders dan op de daarvoor bestemde plaatsen en wijze.  
j)  Zich enig bezit van de vereniging of van een ander toe te eigenen of hierover eigenmachtig te beschikken.  
k)  De tuin als opslagplaats te gebruiken.  
l)  Bonenstaken, ander houtwerk of welke materialen dan ook , in de groenstrook of elders buiten de eigen 

tuin te plaatsen en/of te deponeren.  
m)  Het is van gemeentewege verboden om op het complex afval, tuinproducten of enig ander materiaal te 

verbranden.  
n)  De bodem te verontreinigen, bijv. door gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.  
o)  Verharding aan te brengen, anders dan een paadje om de tuin te betreden.  
p)  De percelen te gebruiken als verblijfs- en/of overnachtingsgelegenheid, of deze te gebruiken als speelplaats, 

voor bijeenkomsten, feestjes e.d.  
q)  Bomen of andere natuurlijke afscheiding te plaatsen.  
r) Paden en bermen (onnodig) te verrijden.  
s) Aarde, zoden of andere grondspecie af te voeren. 
t) Schade, overlast, geluid- , stof- , stank- of lichthinder te veroorzaken.  

 
Toegebrachte schade of overlast, als aangegeven in dit artikel en/of ontstaan door het niet voldoen aan het 
gestelde in art. 24, kan door het bestuur worden beboet, welke boete voor zover nodig, ten bate van de 
benadeelde zal worden aangewend. Het niet betalen van deze boete zal worden beschouwd als wanbetaling  
 

Art. 29.  Ter bestrijding of voorkoming van schadelijk gedierte op het complex, mogen bonenstaken en houten 
materialen, behoudens ondersteuningsmaterialen voor bramen, frambozen, etc., gedurende de 
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winterperiode niet in de grond blijven staan of op de grond worden bewaard. Zij dienen op jukken of 
daarmee overeenkomende zaken op minstens 25 cm boven het maaiveld te worden opgeslagen.  

 
Art. 30. Men dient altijd op de daarvoor bestemde parkeerplaats te parkeren. Men mag wel laden en lossen, de 

sleutel voor de poort is beschikbaar bij een van de bestuursleden. 
 
Art. 31.  Kassen, mest- en compost opslag en kisten tot een maximale hoogte van 1 meter boven het maaiveld zijn 

toegestaan. Voor mestopslag dient de bodem vooraf te worden bedekt met, voor vocht ondoordringbaar 
materiaal. Ook dient de mest met dit materiaal te worden afgedekt. Hekwerken en gaas als afscheiding 
mogen niet hoger zijn dan 75 cm. boven het maaiveld. Afscheidingen tussen de tuinen die licht of zonwerend 
zijn, mogen niet hoger zijn dan 25 cm boven het maaiveld. Struiken, heesters en bomen hoger dan 2.50 
meter, zijn van gemeentewege verboden. Beplanting langs de scheidslijn mag nooit hinder of schade geven 
voor de aangrenzende tuinen.  

 
Art. 32. Reglement m.b.t. bouwsels (huisjes en kassen) op het volkstuinencomplex.  

Per perceel mag een tuinhuisje of kas worden gebouwd, zolang deze binnen het maximale 
bebouwingspercentage van 5% van het perceeloppervlak blijft en een maximaal oppervlak van 10 m2 en een 
maximale hoogte van 2,5 m heeft. De vereniging ziet erop toe dat de bouw past binnen de bepalingen van 
het geldende bestemmingsplan. Ieder bouwwerk is vergunningsplichtig. De tuinhuisjes moeten deugdelijk in 
hout of aanverwant materiaal worden uitgevoerd en achter op de tuin geplaatst worden. Bouwen met 
andere materialen mag alleen met schriftelijke toestemming van de gemeente. De buitenkant moet zoveel 
mogelijk een natuurlijke en niet opvallende kleur hebben. De tuinhuisjes mogen een bescheiden 
vloerverharding hebben, maar geen betonvloer. De vereniging ziet erop toe dat de bouwwerken in een 
acceptabele staat worden gehouden.  
 

Art. 33.  Leden van het bestuur en van de onderhoudscommissie en door het bestuur gemachtigde personen en 
ambtenaren van de gemeente Heusden hebben toegang tot de tuinen.  

 
Art. 34.  Voor het verrichten van werkzaamheden in het belang van de vereniging, kunnen door de 

onderhoudscommissie, werkgroepen worden geformeerd. Leden worden schriftelijk en/of mondeling 
ingelicht omtrent de door hen te verrichten werkzaamheden en dienen dan op de aangegeven tijd aanwezig 
te zijn. Ter voorkoming van misverstanden dienen de leden zich aan het gestelde in artikel 26 te houden.  

 
Art. 35.  Alle leden hebben het recht om onbekende personen die zich op de tuinen bevinden naar hun machtiging te 

vragen.  
 
Art. 36.  Bij het beëindigen van het lidmaatschap ingevolge art. 5.1. sub. b. en c. der Statuten, behoudt het lid 

gedurende 4 weken het recht zijn nog te velde staande gewassen te oogsten.  
 
Art. 37.  Het bestuur kan overgaan tot royement volgens art. 5.4. der Statuten op grond van:  
 

a)  Verzaken van financiële verplichtingen de vereniging betreffende.  
b) Verregaande veronachtzaming van de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.  
c) Benadeling van de vereniging of haar leden, schaden van de goede naam van de vereniging, of van een ander 

lid in het kader van de vereniging.  
d)  Agressief gedrag tegenover, of bedreiging van, een ander lid of derden.  
e)  Bij redenen van gelijke ernst.  

 
Art. 38. Bij royement om andere redenen is het lid verplicht om de gewassen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 

binnen 4 weken te oogsten. Bij in gebreke blijven vervallen deze gewassen aan de vereniging.  
 
Art. 39.  Het lid, geroyeerd volgens het bepaalde in artikel 36, heeft recht van beroep bij de Commissie van Beroep. 

Daartoe dient binnen 1 maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit van royement, een 
bezwaarschrift te worden ingediend bij het bestuur. Na ontvangst van het bezwaarschrift zal het bestuur een 
Commissie van Beroep instellen en op zeer korte termijn een Algemene Ledenvergadering bijeen roepen die 
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2 leden van deze commissie dient te benoemen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 
het lid geschorst.  

 
Art. 40.  Bij vrijwillige of verplichte beëindiging van het lidmaatschap, dienen de eventueel bij het lid in gebruik zijnde 

goederen of eigendommen van de vereniging bij de secretaris te worden ingeleverd. Bij nalatigheid zullen de 
kosten op het betrokken lid kunnen worden verhaald, door hem de rekening te presenteren. Ook dient het 
lid de tuin schoon achter te laten. Indien hij niet geroyeerd is en de tuin naar genoegen van de 
onderhoudscommissie heeft achtergelaten, zal de penningmeester de borg restitueren. Bij royement wordt 
niets gerestitueerd. Indien de tuin niet tot genoegen van de onderhoudscommissie, is achtergelaten, zal het 
bestuur de tuin schoonmaken of schoon laten maken. In het laatste geval zal de penningmeester (een deel 
van) de borg uitbetalen aan degene die de tuin heeft schoongemaakt. Het bestuur behoudt zich het recht 
voor, als de kosten van het schoonmaken van de tuin de hoogte van de borg overschrijdt, deze kosten alsnog 
op het lid te verhalen.  

 
Art. 41.  Criteria voor leden die een tweede tuin wensen  

Om in aanmerking te komen voor een 2e tuin dient men contact op te nemen met het bestuur en een 
inschrijfformulier in te vullen.  
 

41.A. Werkwijze van het bestuur voor toekenning van een 2e tuin.  
1.  Vrijkomende tuinen per 1 januari verdelen onder degenen die op de wachtlijst staan voor een 

nieuwe tuin en een tweede tuin in volgorde van binnenkomst/aanmelding/inschrijving.  
2. Hetzelfde geldt voor tuinen die in de loop van het jaar vrijkomen. Indien er geen mensen meer op de 

wachtlijst staan, dan zal het bestuur overgaan tot plaatsing van advertenties voor het werven van 
nieuwe leden.  

3.  Lopende afspraken met mensen die nu een halve tuin hebben, maar aangegeven hebben een hele 
tuin te willen, gaan aan de hand van de datum van aanvraag mee in de herverdeling/uitgifte van vrije 
tuinen.  

 
41.B.  Indien een 2e tuin is toegekend dan geldt het volgende:  

Op een tweede tuin mag van het totale areaal, ook maar een vierde deel - per jaar voor het poten van 
aardappels benut worden. Dit om te voorkomen dat men bij het bezit van twee tuinen deze als geheel in 4 
stukken opdeelt en men op één van de tuinen de helft aardappels kan zetten.  
 

41.C. Het aanmelden voor een 2e tuin dient via het inschrijfformulier te gebeuren en bij het secretariaat van de 
VVO te worden ingeleverd. Tevens moet voor dit terrein een borg worden betaald. Deze waarborgsom krijgt 
men alleen terug van de penningmeester indien de tuin schoon is opgeleverd na beëindiging van het 
lidmaatschap.  

 
Art. 42.  In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Beroep op onbekendheid met dit 

reglement en de statuten kan niet aanvaard worden, tenzij deze voordien niet aan het betreffende lid (in 

bruikleen) zijn verstrekt. 
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