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Vereniging
Om een tuin te krijgen moet je lid worden van de vereniging. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk

reglement; beide documenten worden bij aanmelding verstrekt. De leiding van de vereniging berust bij het bestuur.

Jaarlijks wordt er een ledenvergadering gehouden  in maart of april waar besluiten worden genomen over de o.a. de

contributie, de bestuurssamenstelling en het onderhoud van het terrein en de tuinen.

Contact
Het bestuur maakt gebruik van het mededelingenbord bij de ingang. Voor vragen of bij problemen kan men contact

opnemen met de voorzitter (0345-515445), de secretaris (tijdelijk niet bereikbaar), de penningmeester (0345-520182)

of andere bestuursleden.

Onderhoud tuinen
De huurder moet zijn tuin netjes onderhouden, evenals de aangrenzende greppels, heggen en paden. Belangrijk is dat

ook bij langdurige afwezigheid of anderszins het onderhoud wordt geregeld. Teveel onkruid zorgt ook voor overlast bij

de buren!

Een aantal keren per jaar houdt het bestuur (of de tuincommissaris) controle op het onderhoud. Bij achterstallig

onderhoud krijgt men een waarschuwing of in ernstige gevallen zelfs opzegging van de huur!

Afval
Kleine hoeveelheden afval kan men het best meenemen naar huis. Twee keer per jaar komt er een afvalcontainer voor

grotere hoeveelheden. In de lente voor bouwafval (hout, stenen, plastic etc.) en in de herfst voor groenafval (wat

vrijkomt bij het schoonmaken van de tuin (aardappelloof, bonenblad etc.).

In bijzonder gevallen kan men het bestuur vragen bouwafval tijdelijk in de container bij het toegangshek op te slaan.

Water
Op het terrein staan handpompen om te kunnen gieten. De pompen zijn ook geschikt om met een slang gekoppeld te

worden aan een eigen waterpomp. Dat moet wel in overleg met de buren omdat die dan niet met de hand kunnen

pompen. Men kan ook zelf hemelwater  opvangen in een ton o.i.d.

Toegang
Elke huurder krijgt een sleutel voor het toegangshek. Dit hek moet worden afgesloten als men geen andere tuinders

meer ziet of hoort. Dit om inbraak, diefstal en vernielingen te voorkomen. Borgsom 3 euro.

Aardappelteelt
Hiervoor geldt een schema van drie jaar (wisselteelt). Op de plek waar dit jaar aardappels hebben gestaan mogen de

twee volgende jaren geen aardappels worden gepoot.

Schuur
Overleg met het bestuur wanneer men een schuur wil plaatsen.

Bestrijdingsmiddelen
Wees terughoudend met gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. Op de paden is het niet toegestaan middelen zoals

Roundup te gebruiken.

Vee
Het houden van vee (b.v. kippen of konijnen) is niet toegestaan.

Dit informatieblad is een verkorte weergave van het Huishoudelijk Regelement (HR). Het HR is in alle gevallen bindend.

Het HR is in te zien op de website https://volkstuinverenigingdevoorkoop.nl .
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