
HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.T.V. "De Heeg" 

Artikel 1: Lidmaatschap. 

1. Lid van de vereniging kan ieder zijn, die voldoet aan de voorwaarden gesteld  in de 

statuten. 

2. De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. 

3. Bij de inschrijving stort het kandidaat-lid eenmalig een op dat moment geldend bedrag 

als inschrijfgeld. Dit bedrag wordt nimmer gerestitueerd. 

4. Zij die zich mondeling dan wel schriftelijk tot het bestuur hebben gewend, onder opgave 

van naam en adres, met het verzoek om als lid tot de vereniging te worden toegelaten, 

krijgen een gesprek met een lid van de tuin commissie. Indien beide partijen na afloop 

van het gesprek, een positief gevoel hebben kan het aspirant lid op de wachtlijst gezet 

worden. Indien er geen wachtlijst is kan er meteen een tuin aangeboden worden.  

5. Wanneer nog geen tuin kan worden toegewezen, wordt het aspirant lid, indien tot 

toelating is besloten, op een wachtlijst geplaatst. Voor de van toepassing zijnde rechten 

wordt verwezen naar artikels 8 en 9 van de statuten. 

6. Bij toewijzing van een tuin stort het  nieuwe lid € 50,- als borg. Dit bedrag wordt 

gerestitueerd als de tuin ontruimd (vrij van opstallen, constructies, begroeiing, vijver(s), 

stenen en andere materialen) wordt opgeleverd.  

Tevens wordt er een additionele borg betaald door alle nieuwe (aspirant) leden en die 

bestaande leden, die een andere tuin overnemen, doch reeds opmerkingen betreffende 

hun tuinonderhoud van het bestuur ontvangen hebben.  

Deze borg bedraagt: tot 150m2 € 50,=, van 150m2 tot 300m2 € 100,=, boven 300m2 € 

200,= en wordt na 1 jaar gerestitueerd, als er getuinierd is conform art. 6 & 8 van het 

huishoudelijk reglement 

7. Na toewijzing van een tuin blijft het lid gedurende 12 maanden aspirant lid. Na afloop 

van deze 12 maanden bepaalt het bestuur op basis van evaluatie van de 

onderhoudstoestand van de tuin, of het aspirant lid wordt toegelaten als permanent lid. 

Bij opzegging door het bestuur heeft het aspirant lid de verplichting de tuin vrij van 

opstallen, constructies, begroeiing, stenen en andere materialen op te leveren.   

8. Verkiest het vertrekkend lid het om zijn tuin door de vereniging te laten opruimen en de 

opruimingskosten vallen hoger uit dan het betaalde borgbedrag dan komen de 

meerkosten ten laste van het vertrekkend lid.  

9. Een kandidaats lid is pas (aspirant) lid wanneer hij/zij het toegewezen perceel 

geaccepteerd heeft en de huursom voor het lopende jaar, als ook de borggelden heeft 

voldaan.  

 

Artikel 2: Toewijzing van een tuin voor huur en huurvoorwaarden. 

1. Een tuin wordt telkens voor een periode van een jaar verhuurd aan het lid. 

2. De huur wordt hierna telkens automatisch verlengd voor een periode van een jaar, 

tenzij:  

a. Het bestuur na afloop van 12 maanden aspirant lidmaatschap de toewijzing van de 

tuin en het lidmaatschap opzegt op grond van het bepaalde in Art. 1, lid 7. 

b. Het lid herhaald de gebods- en verbodsbepalingen uit de Statuten en dit 

Huishoudelijk Reglement niet nakomt en daarvoor door het bestuur ter 

verantwoording is geroepen. 

3. Bij toewijzing voor huur door het lid maakt het bestuur gezamenlijk met het lid een 

bestandsopname van de tuin. 



4. Indien de tuin vrij van opstallen, constructies, begroeiing, stenen en andere materialen 

wordt toegewezen, dient deze aan het einde van de huur van het perceel in dezelfde 

toestand te worden opgeleverd. 

5. Indien het lid met goedkeuring van het bestuur opstallen, constructies, begroeiing, 

vijver(s), stenen en andere materialen, of delen hiervan overneemt van de voorafgaande 

huurder van de tuin, vervalt hiermee niet de verplichting de tuin aan het einde van de 

huur door het lid vrij van opstallen, constructies, begroeiing, stenen en andere 

materialen op te leveren.   

6. Echter indien de tuin aan het einde van de huur door het bestuur wordt toegewezen aan 

een ander lid, kan dit andere lid na goedkeuring door het bestuur  opstallen, 

constructies, begroeiing, stenen en andere materialen, of delen hiervan over nemen, 

waardoor voornoemd Art. 2, punt 5 uitsluitend van toepassing is op hetgeen niet door 

een ander lid overgenomen wordt. 

7. Het bestuur is geen partij in de overname van in een tuin aanwezige opstallen, 

constructies, begroeiing, stenen en andere materialen door een lid en de hiervoor te 

geven vergoeding. 

Artikel 3: Beëindiging van het lidmaatschap. 

Dit is geregeld in artikel 7, lid 1 van de statuten voor de leden en in artikel 9, lid 1 van de 

statuten voor de aspirant leden en begunstigers. 

 

Artikel 4: Opzegging van het lidmaatschap. 

Dit is geregeld in artikel 7, lid 2 t/m 8 van de statuten voor de leden en in artikel 9, lid 2 van 

de statuten voor de aspirant leden en begunstigers. 

 

Bij de constatering van een of meerdere overtredingen van de gebods- en/of 

verbodsbepalingen, zal aan het betrokken lid een brief worden overhandigd waarin vermeld: 

1. De aard van de geconstateerde overtreding(en). 

2. De uiterste datum waarop deze overtreding (en) moet(en) zijn gecorrigeerd. In principe 

is dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen. 

3. De waarschuwing, dat de betrokkene bij een volgende overtreding in hetzelfde jaar 

zijn/haar lidmaatschap kan worden ontnomen. 

 

Indien na het verstrijken van genoemde datum geen verbetering is ingetreden, laat het 

bestuur een tweede brief bezorgen, waarin aan de betrokkene wordt medegedeeld: 

1. Dat zijn/haar lidmaatschap met onmiddellijke ingang vervallen is verklaard. 

2. Dat binnen 4 weken zijn/haar tuin ontruimd (vrij van opstallen, constructies, begroeiing, 

stenen en andere materialen op te leveren) moet zijn. 

3. Dat hij/zij de in zijn/haar bezit zijnde sleutel(s) en eventuele andere aan de vereniging 

toebehorende goederen dient in te leveren bij de tuincommissie. 

4. De datum waarop hem/haar de toegang tot de tuin is ontzegd.  

5. Welke beroepsmiddelen hem/haar ter beschikking staan. 

 

Artikel 5: Verenigingswerk. 

1. De leden zijn verplicht aan het gemeenschappelijk werk tot onderhoud, verbetering en 

verfraaiing van het tuincomplex deel te nemen. Dit naar vermogen en onder leiding van 

de tuincommissie.  

Door zorg van de tuincommissie zal mondeling aan het betrokken lid opgave gedaan 

worden welke werkzaamheden door haar/hem zullen moeten worden verricht. 



2. Bericht van verhindering moet schriftelijk gegeven worden aan de tuincommissie. De 

leden kunnen daarbij het verzoek doen om op een door hen zelf te bepalen dag en uur, 

het werk te mogen verrichten.  

3. Het bestuur is bevoegd vrijstelling te verlenen aan die leden die zich uit andere hoofde 

voor de vereniging verdienstelijk maken. 

4. Indien op het uur van aanvang van het gemeenschappelijk werk het weer zodanig is, dat 

werken in de open lucht niet mogelijk is, worden de werkzaamheden uitgesteld tot de 

volgende week, op dezelfde dag, op hetzelfde uur. De leden die reeds opgeroepen zijn 

voor de week daaropvolgend, dienen op die dag ook hun gemeenschappelijk tuinwerk te 

verrichten.  

5. Door de leden dient minimaal drie maal drie uur verenigingswerk te worden verricht per 

verenigingsjaar. 

6. Op leden, die zich bij herhaling zonder opgave van gegronde reden, een en ander ter 

beoordeling van het bestuur, aan  het verenigingswerk onttrekken, kan door het bestuur 

artikel 3 van dit reglement worden toegepast. 

 

Artikel 6: Verplichtingen van de leden. 

De leden zijn verplicht: 

1. Voor een behoorlijke bewerking van hun tuin zorg te dragen, met dien verstande, dat:  

a) Zij zorg dienen te dragen dat er op de erfscheiding geen grassoorten, planten met 

penwortel of wortelstok en wilde kruidachtige bloemdragende planten groeien.    

b) Zaden van grassen en wilde kruidachtige bloemdragende planten voor de rijping 

verwijderd dienen te worden, zodat verspreiding naar naastgelegen tuinen tot een 

minimum beperkt wordt. 

2. De paden langs hun tuin schoon en onkruidvrij te houden. 

3. De tuin voor 15 april geordend te hebben, behoudens een andere beslissing van de 

algemene leden vergadering dan wel het bestuur. 

4. De bewerking van de grond persoonlijk te verrichten. Indien een lid hiertoe niet in staat 

mocht zijn en ook zijn gezinsleden niet, mag het lid dit werk door derden laten 

verrichten, mits de tuincommissie hiervan tijdig schriftelijk in kennis is gesteld. Bij ziekte 

kan ten aanzien van het werk in de tuin een beroep worden gedaan op de 

tuincommissie. 

5. Het tuinnummerbord voor iedereen zichtbaar te houden. 

6. De centrale ingang na het binnenkomen en verlaten van het tuincomplex weer naar 

behoren te sluiten. 

7. De verkeersvoertuigen (auto, scooter, bromfiets, rijwiel) uitsluitend op de daarvoor 

bestemde parkeerruimte te parkeren. 

8. Bij adreswijzigingen dit per omgaande aan het secretariaat te melden. 

9. Bekistingen e.d. te voorzien van een groene kleur. Uitgezonderd hiervan zijn vaten t.b.v. 

opslag van water en drijfmest. 

10. Het verenigingslokaal na gebruik in een nette toestand achter te laten en af te sluiten. 

 

Artikel 7: Kinderen op het tuincomplex. 

Kinderen zonder begeleiding mogen zich niet buiten hun eigen tuin begeven. 

 

Artikel 8: Verbodsbepalingen. 

Het is aan de leden verboden: 

1. Hagen, struiken, of bomen te snoeien tussen 15 maart en 15 juli, zulks ter bescherming 

van nestelende vogels. 



2. Handel en/of een bedrijf in de tuin uit te oefenen. 

3. Tuinafscheidingen anders dan van draad of kippengaas te plaatsen behoudens 

schriftelijke toestemming van het bestuur. 

4. Te collecteren dan wel andere soortgelijke geldinzamelingsacties ten behoeve van 

derden te houden op het tuincomplex. 

5. Plakkaten of drukwerk aan te brengen en/of te verspreiden behoudens schriftelijke 

toestemming van het bestuur. 

6. Buiten en in de tuin vuilnis en/of afval te deponeren. 

7. De gemeenschappelijke paden te versperren of te verontreinigen. 

8. Greppels te graven langs de gemeenschappelijke paden. 

9. Afval te verbranden. 

10. Zonder schriftelijke toestemming de tuin van een ander te betreden. Uitgezonderd 

hiervan zijn de leden van de tuincommissie en de bestuursleden. 

11. In de tuin levende dieren te houden. 

12. Niet aangelijnde honden of katten op het complex te hebben en de behoeften van deze 

dieren buiten de eigen tuin te laten liggen. 

13. Vliegers op te laten of op andere wijze hinderlijke spelen uit te voeren. 

14. Afrasteringen en grenspalen te verbreken, verplaatsen of beschadigen. 

15. Fietsen of motorrijwielen daar te plaatsen waar dit hinder of beschadiging kan 

veroorzaken. 

16. Propaganda te maken voor welk doel dan ook. Behoudens schriftelijke toestemming van 

het bestuur. 

17. Om vlaggen en of grote doeken op te hangen op uw tuin 

18. Kiezel en/of grind in de eigen tuin aan te brengen. 

19. Bekistingen e.d. te maken met een grotere hoogte dan 0,75 m en een grotere inhoud 

dan 2 m3.  

20. Op de gemeenschappelijke paden werkzaamheden te verrichten, die aan de staat van 

onderhoud schade kunnen toebrengen. 

21. De gepachte tuin als opslagruimte te gebruiken. 

22. Te rijden met auto's, motoren, rijwielen en rijwielen met hulpmotor gedurende het hele 

jaar. Uitgezonderd hiervan zijn voertuigen ten behoeve van de algemene dienst alsmede 

ten behoeve van laden en lossen. Deze voertuigen dienen direct na het beëindigen van 

de werkzaamheden op de daarvoor aangewezen parkeerruimte te worden geparkeerd. 

23. Het verenigingslokaal anders te gebruiken dan door het bestuur is bepaald. 

24. Alle andere soorten afval dan groente-, fruit- en tuinafval uit de eigen tuin te deponeren. 

GFT-afval mag uitsluitend op de ter compostering aangewezen plaatsen gedeponeerd 

worden. 

25.  Zich voor zonsopgang of na zonsondergang op het tuincomplex te bevinden. 

26. Het water van de centrale aftappunten, te gebruiken voor het besproeien met behulp 

van een slang. Ook is het verboden om groenten fruit en bloemen schoon te maken aan 

het centraal aftappunt. Dit kan wel in de eigen tuin. 

27. Een verkeersvoertuig op alle andere plekken dan de daarvoor aangewezen 

parkeerplaatsen te parkeren. Het is uitsluitend toegestaan om op de wandelpaden 

kortstondig te parkeren om te laden en te lossen. 

28. In de tuin bomen, struiken of heesters te planten of te laten groeien, die een tophoogte 

van 4,0 meter overschrijden. 

29. Een tuin onder te verhuren. 

30. Overlast te veroorzaken of te handelen in strijd met het Wetboek van Strafrecht of de 

Algemene Plaatselijke Verordening.  



 

Overtreding kan door royement gevolgd worden. 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid. 

De vereniging en/of het bestuur zijn niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling, ziekte en/of 

verwonding van goederen en/of personen. 

 

Artikel 10: Contributie. 

1. Door de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks de contributie en het verschuldigde 

pachtgeld vastgesteld. 

2. De contributie en het pachtgeld dienen in het begin van het verenigingsjaar en uiterlijk 

15 febr te worden voldaan 

3. Indien een lid verzuimt te voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel, wordt 

haar/hem de toegang tot het complex en het gebruik maken van de faciliteiten van de 

vereniging ontzegd.  

Het bestuur stelt het betrokken lid hiervan schriftelijk in kennis.  

Onvoorziene omstandigheden worden hiervan uitgezonderd. Het bestuur oordeelt 

hierover. 

4. Het betrokken lid dient binnen één week na de dagtekening van de kennisgeving als 

bedoeld in lid 3 van dit artikel, de in zijn bezit zijnde sleutel(s) en eventueel andere aan 

de vereniging toebehorende goederen, in te leveren bij de tuincommissie of een ander 

bestuurslid. 

 

Artikel 11: Rooster van aftreden van bestuurs- en tuincommissieleden. 

1. De zittingsduur van de  bestuurs- en tuincommissieleden wordt geregeld door een 

rooster van aftreden dat als volgt is vastgesteld: 

a. In de oneven jaren treden penningmeester en secretaris af.  

b. In de even jaren treden voorzitter en  overige bestuursleden af. 

2. De verkiezingen vinden jaarlijks plaats tijdens de algemene ledenvergadering. 

3. Bij tussentijdse verkiezingen neemt (nemen) de gekozen(en), wat betreft het rooster van 

aftreden, de plaats in van het (de) aftredend(e) bestuurslid (leden). 

 

Artikel 12A: Plaatsing van tuinhuisjes. 

Het is toegestaan in de gehuurde tuin één tuinhuisje te plaatsen onder de volgende 

voorwaarden: 

1. Vooraf dient een duidelijke tekening met vermelding van de te gebruiken materialen, ter 

goedkeuring aan de tuincommissie te worden overlegd. De goedkeuring wordt 

schriftelijk vastgelegd. 

2. Uit deze schriftelijke vastlegging kunnen geen andere rechten worden ontleend. 

3. De maximum buitenmaten worden gesteld op 2,00 x 2,40 x 2,20 m (breedte x lengte  x 

hoogte). 

4. Er mogen geen funderingen worden aangebracht. 

5. Alleen een houten huisje met een symmetrisch puntdak is toegestaan. 

6. Er dient een donker groene kleur te worden aangebracht. 

7. Het huisje dient in goede staat te worden gehouden. 

8. De plaatsing van het huisje mag geen hinder voor de buren opleveren. 

9. De plaatsing gebeurt geheel op eigen risico. Van gemeentewege kan tot afbreken 

besloten worden. Dit staat los van de goedkeuring van de VTV. 

10. De overeenkomst is niet overdraagbaar. 



11. Het is niet toegestaan om aan het tuinhuisje een uitbouw aan te brengen. 

 

Artikel 12B: Het plaatsen van kweekkassen. 

Het plaatsen van kweekkassen is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1. Vooraf dient een duidelijke tekening met vermelding van de te gebruiken materialen ter 

goedkeuring aan de  tuincommissie  te worden overlegd. De goedkeuring wordt 

schriftelijk vastgelegd.  

2. Aan de goedkeuring kunnen geen andere rechten worden ontleend. 

3. De kweekkas dient zodanig in de tuin te worden geplaatst dat buren er geen hinder van 

ondervinden. 

4. De kweekkas dient in de eigen tuin te worden geplaatst. 

5. Er mogen geen funderingen worden aangebracht. 

6. De maximale oppervlakte mag niet meer bedragen dan 15% van de aaneengesloten 

tuingrootte. 

De maximale buitenafmetingen worden gesteld op een breedte van 2,00 m, een lengte 

van  4,00 m, een zijhoogte van 1,60 m en een nokhoogte van 2,50 m. 

7. De kweekkas dient in goede staat  te worden gehouden. 

8. De plaatsing geschiedt geheel op eigen risico. Van gemeentewege kan tot afbreken 

besloten worden. Dit staat los van de goedkeuring van de VTV. 

9. De overeenkomst is niet overdraagbaar. 

 

Artikel 13: Slotbepaling. 

In alle gevallen, waarin de statuten alsook dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist 

het bestuur. 

 

Bovenstaand Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering 

d.d. 07 april 2022 

 

Voorzitter,     Secretaris, 

J.J.N. Rutten     William Pinckaers 


