
                                                                        

                                                                    HUISHOUDELIJK REGLEMENT                                 

                                                

              ALGEMENE BEPALINGEN 

                                                                                                 ARTIKEL 1 

             Dit huishoudelijk reglement is samengesteld overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de vereniging,     

krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2018 treedt in werking op het ogenblik, 

dat de algemene ledenvergadering hieraan haar goedkering heeft  gegeven, zijnde 20 oktober 2018. 

                                                                                   ARTIKEL 2  

Onder een verblijfstuin wordt verstaan een particuliere tuin die voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt en niet 
bij de eigen woning ligt. Voornamelijk bedoeld als (recreatieve) siertuin en/of de verbouw van groenten/fruit, 
veelal voorzien van een bescheiden tuinhuisje, waarbij het huisje economisch eigendom is van de gebruiker. 

LEDEN 

                                                                                  ARTIKEL 3  

Personen, die lid van de vereniging wensen te worden geven zich schriftelijk op door middel van het 
inschrijfformulier voor het lidmaatschap van A.T.V. Terbregge. Na betaling van het inschrijfgeld wordt de 
aanvraag voor het lidmaatschap in behandeling genomen. 

                                                                                  ARTIKEL 4 

Elk lid, dient in het bezit te zijn van een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement en ook van de 
gedragsregels zoals vastgesteld in het Reglement Kwaliteitseisen tevens deel uitmakend van de onderverhuur- 
overeenkomst tussen de Stichting Volkstuinen in Nederland en de vereniging A.T.V. Terbregge. Deze worden ter 

hand gesteld bij ondertekening van de toelatingsbrief voor het gebruik van een tuin. Elk lid dient zich te houden 

aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en de in de eerdergenoemde gedragsregels en 
aanwijzingen van bestuur en commissies op te volgen. Veranderingen in (adres) gegevens door te geven aan het 
secretariaat.                                                                 

TUINEN, GEBRUIKSVOORWAARDEN EN OPZEGGINGEN 

                                                                                                  ARTIKEL 5  

Elk lid:                                                                                                                                                                        
a) krijgt een tuin van maximaal 300 m2 toegewezen, tenzij de mogelijkheid aanwezig is hiervan af te wijken;                                                                                                                                                                      
b) is verplicht de contributie, grondhuur en andere financiële verplichtingen voor het lopende jaar te voldoen  
binnen de daarvoor gestelde termijn. De contributies worden op de algemene ledenvergadering vastgesteld;                                                                                                                                                             
c) is verplicht voorgenomen bouw en verbouw activiteiten te melden bij de bouwcommissie. Zonder vergunning 
mag er niet gebouwd of verbouwd worden. Elektriciteit in het tuinhuisje moet door nieuwe leden aangevraagd 
worden bij de bouwcommissie, na aanleg volgt een verplichte keuring. De gasaansluitingen dienen te voldoen 
aan de voorschriften voor de aanleg van vloeibaar gas/installaties in woningen en andere gebouwen volgens 
NEN 3324 en worden door de bouwcommissie gekeurd.                                                                       



                                                                                        ARTIKEL 6 

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt na overdracht van het tuinhuisje en toebehoren aan een ander door 

het bestuur toegelaten lid. Alle kosten die in het lopend boekjaar van 1 januari tot en met 31 december zijn 

voldaan worden niet door de vereniging gerestitueerd maar dienen bij overdracht met het nieuwe lid te worden 

verrekend.                                                                              

                                                                            ARTIKEL 7 

Elk huurder van een tuin draagt er zorg voor dat de opgedragen werkuren op het tuincomplex worden uitgevoerd. 
Het aantal verplichte werkuren wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering. 

                                                                             ARTIKEL 8  

Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan hem of haar toegewezen tuin, doch is verplicht deze in zijn geheel 
vanaf aanvang in goede staat te brengen en te houden. De tuincommissie belast met het toezicht, zal in gevallen 
van verwaarlozing het betreffende lid hierover aanspreken. Bij niet naleving hiervan zal genoemde commissie het 
bestuur schriftelijk in kennis stellen van de door haar  geconstateerde verwaarlozingen. Het bestuur treft dan 
zonder uitzondering de maatregelen zoals in dit huishoudelijk reglement omschreven. 

                                                                            ARTIKEL 9 

De tuin moet worden afgesloten met een in goede staat verkerend hek, dat naar binnen openslaat Elk tuinhuisje 
dient te zijn voorzien van een door het bestuur toegekend tuinnummer. Het is niet toegestaan tuinafscheidingen 
van prikkeldraad of wilde braamstruiken te maken en afrasteringen te verbreken of te beschadigen. Grenspalen 
mogen niet worden beschadigd, weggenomen of verzet. 

                                                                           ARTIKEL 10 

Ten aanzien van het onderhoud van de tuinen gelden daarnaast nog de volgende regels: 

a. het onderhouden en schoonhouden van het halve of hele pad en de halve sloot grenzend aan de tuin zullen 
door het lid geschieden; 

b. het lid zal alle nodige maatregelen nemen tot het weren van ongedierte; 
c. het lid zal bomen, heesters e.d. zodanig plaatsen en onderhouden, dat de schaduwoverlast voor de 

naastgelegen tuinen tot een minimum wordt beperkt; 
d. afscheidingen tussen tuinen in de vorm van heggen of heesters dienen zodanig te zijn aangelegd, dat het 

betreffende lid het onderhoud daarvan zelf ter hand kan nemen zonder overlast voor de naastgelegen tuinen; 
e. bomen en struiken mogen niet overhangen op het pad en dienen daarom geregeld te worden gesnoeid;. 
f. voor het kappen van bomen met een stamomtrek van 50 cm of meer op 1,30 meter vanaf de grond moet een 

rooivergunning worden aangevraagd, zonder vergunning mag er niet gekapt worden. 

                                                                          ARTIKEL 11 

Ter bevordering van het aanzien van het tuincomplex zal/zullen: 

a. tuinafval en mest op de tuinen op onzichtbare wijze worden opgeborgen; 
b. afval niet worden gedeponeerd buiten de containers, die voor het aanvoeren van afval bestemd zijn;  
c. geen rijwielen, motoren, scooters, scootmobielen, aanhangers en andere obstakels op de paden worden  

geplaatst;    
d. er niets verbrand worden op de tuin. Open vuur is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                           

              
                                                    ARTIKEL 12 

Het lid zal zorgdragen dat noch door hem/haar, noch door zijn huisgenoten overlast aan de andere leden wordt 
aangedaan.                                                                                                                                                             
Het is niet toegestaan muziek af te spelen, zodanig dat andere leden daar last van hebben.                                                                                           
Ook is het niet toegestaan ongevraagd of zonder diens toestemming de tuin van een ander lid te betreden of op 
enigerlei wijze iets te doen op diens tuin zonder toestemming.                                                                    
Huisdieren dienen buiten eigen tuin aangelijnd te zijn. U bent verplicht eventuele uitwerpselen zelf op te ruimen.                                                                                                                                                                   
Op zondagen zijn activiteiten met machines die geluidsoverlast veroorzaken niet toegestaan, uitzonderingen 
daargelaten. Na 11 uur ‘s-avonds stilte op het tuincomplex.                                                                                                                                                           
Bestuursleden en de daarvoor aangewezen functionarissen onder begeleiding van bestuursleden hebben ten 
allen tijden toestemming tot de tuinen voor het uitoefenen van de hun reglementair opgedragen taken. 



                          ARTIKEL 13 

Het is niet toegestaan:                                                                                                                                                             
a. te collecteren zonder toestemming van het bestuur;                                                                                              
b. goederen te koop aan te bieden zonder toestemming van het bestuur;                                                                       
c. politieke propaganda op het complex te maken;.                                                                                                         
d. met auto’s, fietsen, brommers en scooters op de paden te rijden, tenzij goedkeuring van het bestuur;                                                         
e. gewassen te verbouwen, die een relatie met drugs hebben. Bij aantreffen volgt royement en  verwijdering van          
de tuin;                                                                                                                                                                                  
f.  aanhangers op de tuin te plaatsen;                                                                                                                                                                                            
g. landbouwhuisdieren te houden. Huisdieren dienen buiten de tuin aangelijnd te zijn. Er mogen geen aparte      
opstallen voor worden opgericht;                                                                                                                                
h. waterpartijen en vijvers aan te leggen groter dan 2% van de tuinoppervlakte.                                                                                                                                                                                

 

                          ARTIKEL 14 

De leden zijn gehouden zorgvuldigheid te betrachten t.a.v. de bezittingen van de vereniging.                                                                                                                                                             
Van de vereniging geleende vervoermiddelen, werktuigen etc. dienen zo spoedig mogelijk te worden 
teruggeplaatst.  

                          ARTIKEL 15 

Indien een lid voornemens is zijn lidmaatschap te beëindigen geeft hij/zij een schriftelijke opdracht aan de 
bouwcommissie die vervolgens een taxatierapport zal opmaken van de opstallen. De waarde bepaling vindt 
plaats volgens de aanbevelingen van de AVVN.                                                                                                      
De financiële verplichtingen, het onderhoud en de werkuren uit hoofde van het gebruik van de beschikbaar 
gestelde tuin blijven bestaan tot het moment van overdracht van de opstallen aan een nieuw tuinlid.                    
De verkoop en de overdracht vindt plaats via het bestuur.                                                                                                                                                            

                        ARTIKEL 16 

Leden kunnen door het bestuur de toegang tot de tuin worden ontzegd voor de duur van een maand, 
vooruitlopend op verder te nemen maatregelen, indien zij:                                                                                                                                                             
a. hun tuin ernstig verwaarlozen;                                                                                                                                        
b. hun contributie en overige financiële verplichtingen niet op de gestelde termijn betalen;                                                                                                    
c. in strijd met de reglementen en besluiten handelen;                                                                                                         
d. anderen aanhoudend en zonder noodzaak hinderen of overlast veroorzaken;                                                                    
e. zich andermans eigendommen toe-eigenen;                                                                                                                                                               
f. handelingen plegen in strijd met de goede zeden en gewoonten.                                                                 

                          ARTIKEL 17 

Het lid dat de toegang tot de tuin is ontzegd of tussentijds het lidmaatschap is opgezegd, kan daartegen in 
beroep gaan bij het bestuur van de vereniging en wel binnen 8 dagen na dagtekening waarop het ontzeg- of 
opzeggingsbesluit schriftelijk aan hem is kenbaar gemaakt, hetgeen per aangetekend schrijven geschiedt. 

                          ARTIKEL 18 

Het tuincomplex is gedurende het gehele jaar geopend. Het verblijf op de tuinen gedurende de nacht is alleen 
toegestaan in de door de Gemeente Rotterdam vermelde periode.  

BESTUUR 

                          ARTIKEL 19 

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, het kan zo nodig met meerdere algemene leden worden uitgebreid, 
echter onder voorwaarde, dat er steeds een oneven aantal leden in het bestuur zitting hebben. Zij worden 
gekozen voor de periode van 3 jaar en treden om toerbeurt na iedere zittingsperiode af; allen zijn terstond 
verkiesbaar.                                                                                                                                                             
Elk jaar treedt één dagelijks bestuurder af en 1/3 deel van het overige bestuur.                                                   



Het dagelijks bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester en worden in functie gekozen.            
De overige functies binnen het bestuur worden onderling verdeeld.                                                                                                                                                                                                                                                                

                          ARTIKEL 20 

Om tot bestuurslid gekozen te kunnen worden, wordt men geacht voor die functie geschikt te zijn, geen 
handelingen gepleegd te hebben het volkstuinwezen onwaardig en de meerderjarige leeftijd te hebben bereikt. 

                          ARTIKEL 21 

De voorzitter is belast met de leiding van de vereniging. Hij is verplicht toe te zien dat de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de vereniging worden nageleefd en dat de besluiten welke op de algemene 
ledenvergadering worden genomen, worden uitgevoerd.                                                                                                                     
Hij is verplicht de overige bestuurders en de leden van de vereniging hierop te controleren en is dus mede 
aansprakelijk voor de nalatigheden van andere bestuursleden, voor zover hij deze had kunnen voorkomen        
en goedmaken.                                                                                                                                                                 
Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander lid van het dagelijks bestuur in alle rechten en plichten         
van de voorzitter. 

                          ARTIKEL 22 

De  secretaris is belast met de gehele correspondentie en administratie van de vereniging.                              
Hij/zij maakt de notulen van de vergaderingen en brengt verslag uit van en over de vereniging op elke 
vergadering. Bij afwezigheid treedt zijn vervanger in alle rechten en plichten. 

                          ARTIKEL 23 

De  penningmeester is belast met het financieel beheer van de vereniging.                                                           
Hij int de contributies en andere gelden en legt alles digitaal vast, op de wijze zoals door het bestuur van de 
vereniging is bepaald.                                                                                                                                              
Hij zal de gelden en bezittingen van de vereniging gescheiden bewaren. De penningmeester is te allen tijde 
verplicht aan het bestuur of aan degene die door het bestuur is gemachtigd, alle inlichtingen betreffende zijn 
beheer te verschaffen, inzage te verstrekken van de stukken hierop betrekking hebbend, alsmede kascontrole   
toe te staan.                                                                                                                                                                                                         
De  penningmeester is gerechtigd alle gelden voor of namens de vereniging te ontvangen en daarvoor kwijting    
te verlenen en tot het doen van uitgaven, welke tot de dagelijkse uitgaven van de vereniging worden gerekend,   
of welke uitgaven door het dagelijks bestuur zijn goedgekeurd, een en ander overeenkomstig de 
begrotingskosten. Hij zal niet meer kasgeld in zijn bezit hebben  dan voor deze uitgaven nodig is.  De controle   
op de geldmiddelen, welke zich ook zal uitspreken over de doelmatigheid van het gevoerde financieel beleid,    
zal worden opgedragen aan een commissie. Deze commissie bestaat uit 2 leden en een reserve lid, waarvan 
jaarlijks één lid aftredend is. De benoeming van deze commissie geschiedt door de algemene ledenvergadering, 
de kascontrole geschiedt zo dikwijls dit wenselijk is, ter beoordeling van de commissie.  

                                               ARTIKEL 24 

Een algemeen bestuurslid verleent medewerking aan alle verenigingszaken en vervangt de andere leden bij 
afwezigheid. Ook kan het bestuur hem een bijzondere taak opdragen. 

                                               ARTIKEL 25 

Een bestuurslid, die herhaaldelijk blijk geeft van ongeschiktheid en/of nalatigheid kan door het bestuur worden 
geschorst als bestuurder, tot de eerstvolgende ledenvergadering waarop dan verder wordt beslist. De voorzitter 
kan een bestuurder die zich ernstig misdraagt of zich aan grove nalatigheid heeft schuldig gemaakt schorsen    
als bestuurder, tot de eerstvolgende bestuursvergadering. Bij tussentijds aftreden of schorsing is het betreffende 
bestuurslid verplicht alle onder zijn berusting zijnde eigendommen van de vereniging alsmede de bescheiden 
onverwijld aan het bestuur over te dragen. 

                                               ARTIKEL 26 

Het is aan bestuursleden ten strengste verboden het behandelde op de bestuursvergaderingen en/of andere 
besprekingen aan derden mede te delen alvorens daartoe machtiging van het bestuur te hebben ontvangen. 

 



 

VERGADERINGEN 

                                               ARTIKEL 27 

In een jaarlijks voor 1 april te houden algemene ledenvergadering zullen worden behandeld:                                 
a. het jaarverslag van de voorzitter/secretaris;                                                                                                                                
b. het financieel jaarverslag van de penningmeester;                                                                                                                           
c. het verslag van de kascontrolecommissie;                                                                                                                        
d. de reglementaire verkiezing van de volgens rooster aftredende bestuursleden en die van de  
kascontrolecommissie;                                                                                                                                                   
e. de voorziening in eventueel bestaande vacatures;                                                                                                           
f.  vaststellen jaarlijkse contributie en de begroting;                                                                                                                  
g. de zaken welke op de voorgeschreven wijze op de agenda voor deze vergadering zijn gebracht. 

De oproep voor deze vergadering zal tenminste 8 dagen van te voren via e-mail of schriftelijk worden 
toegezonden aan de leden, of tijdig bekend gemaakt worden in het mededelingenkast nabij het 
verenigingsgebouw. Indien mogelijk wordt een langere termijn in acht genomen. Voorstellen voor deze 
vergadering moeten minimaal 48 uur voor de aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris.     

                                               ARTIKEL 28 

Het bestuur schrijft een ledenvergadering uit zo vaak als het zulks voor de goede gang van zaken in de 
vereniging nodig acht.                                                                                                                                                      
De agendapunten worden in de oproep behoorlijk vermeld.                                                                                     
De voorzitter heeft het recht het overleg te sluiten, tenzij de volstrekte meerderheid van de aanwezige leden zich 
daartegen verklaart.                                                                                                                                                  
In het tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober is er voor zover mogelijk iemand van het bestuur aanwezig op 
zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur. Klachten en/of problemen graag zoveel mogelijk schriftelijk of per e-mail 
aan het bestuur.                                               

                                                                     ARTIKEL 29 

Kandidaten voor het bestuur moeten op schriftelijke voordracht, 48 uur voor de aanvang bij de secretaris zijn 
ingediend. Het bestuur is verplicht hiervan op de vergadering mededeling te doen. 

                                               ARTIKEL 30 

Over personen wordt schriftelijk, over zaken kan mondeling gestemd worden, tenzij de voorzitter een schriftelijke 
stemming wenselijk of noodzakelijk acht. Bij verhindering een vergadering te bezoeken, kan men een ander lid 
machtigen (geen bestuurslid). Elk lid mag maximaal één machtiging hebben. Deze schriftelijke machtiging, 
ondertekend door beide partijen, moet vóór de aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris.                                                                                                                                                                                      
Bij staken van de stemmen kan de voorzitter één herstemming verlangen, staken de stemmen opnieuw, dan 
wordt het betreffende voorstel geacht te zijn verworpen.                                                                                              
Bij een schriftelijke stemming wijst de voorzitter een stembureau, bestaande uit 3 leden aan; dit stembureau 
beslist over de geldigheid van het stembiljet, terstond nadat dit is geopend. 

COMMISSIES 

                                               ARTIKEL 31 

Door de vereniging kunnen verschillende commissies in het leven worden geroepen. 

Een bestuurslid van de vereniging fungeert zo mogelijk als voorzitter.                                               

WIJZIGINGEN 

                                               ARTIKEL 32 

Voorstellen tot wijziging van dit reglement kunnen alleen op de algemene ledenvergadering worden behandeld en 
vereisen een 2/3 deel van de uitgebrachte geldige stemmen. 



 

ONTBINDING 

                                               ARTIKEL 33 

De vereniging kan worden ontbonden, indien daartoe door een bijzondere ledenvergadering wordt besloten met 
2/3 van de uitgebrachte stemmen. 

Op deze vergadering moet tenminste 2/3 van de leden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, kan de 
vergadering niet doorgaan. 

Binnen 14 dagen schrijft het bestuur opnieuw een vergadering uit met dezelfde agenda, waarop over een 
eventuele ontbinding besloten wordt, ongeacht het aantal aanwezigen.                                                                                                                            
Het bestuur van de Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) moet op deze vergadering vertegenwoordigd zijn. 
Dit bestuur wordt voor deze vergadering uitgenodigd middels een aangetekend schrijven, hetwelk 3 weken voor 
de aanvang van deze vergadering moet zijn verzonden aan het secretariaat van deze Stichting. 

 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 11 mei 2019. 


