Informatie voor gegadigden
Het bestuur hoopt met deze uitgave toekomstige leden de noodzakelijke informatie te geven
om een verstandige keuze te maken bij het inschrijven als gegadigde bij ons tuinpark. Een
volkstuin brengt naast plezier ook veel werk en verantwoordelijkheid met zich mee. Wij
zullen u hieronder een uitgebreide uitleg geven.
Ons tuinpark is een onafhankelijk tuinpark, dat wil zeggen dat wij niet zijn aangesloten bij de
Bond van Volkstuinders. Om in aanmerking te komen voor een volkstuin op ons tuinpark,
dient u zich in ieder geval te laten inschrijven. Indien u een tuin aanvaardt en wij het
vertrouwen hebben dat u voldoende inzicht heeft over wat een tuin inhoudt en wat het
betekent om lid te worden van een vereniging, wordt u lid.
Tuinieren is voor velen een plezierige hobby. Om dit op een volkstuincomplex te doen maakt
het speciaal omdat jouw tuin een onderdeel is van een groter geheel. ´s Zomers worden er
activiteiten georganiseerd waar u aan kunt deelnemen (dit is uiteraard niet verplicht).
Bijvoorbeeld klaverjassen, jeu de boules, rommelmarkt, lichtjesavond etc.
Ons tuinpark draait alleen op vrijwilligers. Dat wil zeggen dat er niemand in loondienst is. We
doen bijna alles zelf, zodat we de kosten laag kunnen houden. Dit brengt wel met zich mee
dat van de leden (tuinders) veel inzet wordt verwacht. Niet alleen voor de eigen tuin, maar
ook werkbeurten voor het algemeen onderhoud. Voor veel tuinders is dit vanzelfsprekend,
maar anderen moeten er soms nadrukkelijk op worden gewezen.
Wij willen onze hobby tuinieren graag met u delen, maar wij willen u wel wijzen op enkele
belangrijke punten.
Belangrijke informatie voordat u zich gaat inschrijven als gegadigde.
U dient zich niet te verkijken op het vele werk wat het hebben van een volkstuin met zich
meebrengt.
• Zowel de tuin als het tuinhuis vragen jaarlijks nogal wat onderhoud. U komt, zeker in
het begin, snel op een gemiddelde van 10 uur per week.
• Daarnaast moet u jaarlijks 22,5 uur werk verrichten voor het algemene onderhoud.
Deze uren kunt u uitsluitend op zaterdagochtenden doen. U wordt ingedeeld in een
rooster. Deze werkuren zijn verplicht voor alle nieuwe tuinders voor de eerste 10 jaar
of langer. Heeft men na 10 jaar de 70-jarige leeftijd bereikt, dan vervalt de
verplichting.
• Omdat een volkstuincomplex een vrijwilligersorganisatie is, kan deze alleen bestaan
als de leden zich beschikbaar stellen voor extra werk.
Wij vragen daar nadrukkelijk naar. Alleen met de werkbeurten bent u er dus niet.
Wij hopen dat u rekening houdt met het bovenstaande om teleurstelling te voorkomen.

Inschrijven als gegadigde voor een tuinhuisje.
Indien u na het lezen van dit stuk besluit u in te schrijven als gegadigde voor een tuinhuisje
kunt u het inschrijfformulier (volledig ingevuld) per mail retourneren.
Er zijn een aantal algemene inschrijfochtenden. Tijdens deze ochtend volgt een uitleg over
het de vereniging en het tuinpark. Tijdens deze ochtend zal het inschrijfgeld contant voldaan
moeten worden.
Bij twijfel houdt het bestuur zich het recht voor u uit te nodigen voor een aanvullend
gesprek met een adviescommissie (afvaardiging van leden) om e.e.a. nog eens met u door te
spreken. Op grond van de uitkomst van dit gesprek neemt het bestuur een besluit.

Wat mag wel, wat moet en wat mag niet.
Wat mag wel (eigenlijk heel veel)
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuinieren
Verbeteringen aanbrengen aan tuinhuis of tuin, veelal op een wijze die u zelf wenst
Genieten van uw tuin
Relaxen en genieten van het buitenleven
Vrienden en familie ontvangen
Deelnemen aan activiteiten op het park
Hard werken in uw tuin
Vrijwilligerswerk verrichten in diverse commissies en projectgroepen

Wat moet
• Voor 1 april van ieder jaar de nota voor de tuinhuur etc. te hebben betaald.
• Uw tuinnummer duidelijk zichtbaar aanbrengen op uw tuinhek alsmede beschikken
over een brievenbus aan het pad.
• Verplicht uw haag/heg knippen en het onkruid tot aan de helft van het pad
verwijderen. Het bestuur zal letten op het onderhoud van de paden en het algeheel
aanzien van uw tuin.
• Uw pad vrij houden van overhangende takken zodat hulpdiensten (ambulances etc.)
ongehinderd langs kunnen. De bomen, takken dienen tot op 3 meter hoogte
gesnoeid te worden. Mocht u in gebreke blijven, dan wordt het door de
TuinParkCommissie, tijdens de werkuren, op uw kosten gedaan.
• In oktober uw sloot baggeren. Voor 1 november het baggerbriefje en de
meterstanden van het water inleveren. Ook hier geldt: u kunt een boete verwachten
indien u in gebreke blijft. Dit ontslaat u niet van de verplichting om alsnog te
baggeren.

• Grof vuil en chemisch afval kunt u wegbrengen naar het afvalpunt van de gemeente
aan De Henk Sneevlietweg.
• Bent u door omstandigheden een poos niet in staat uw tuin etc. bij te houden, vraag
dan familie, buren, vrienden om dit voor u te doen. Laat het uw buren wel weten
i.v.m. sociale controle. Bij onvoorziene calamiteiten kunt u dit het beste ook even
melden bij het bestuur. Gebruik hiervoor het spreekuur op zaterdagmorgen.
• De statuten en huishoudelijk reglement naleven.
Wat mag niet
• Huisdieren los op het park laten lopen, anderen door uw huisdieren overlast
bezorgen, uitwerpselen achterlaten
• Zonder toestemming de tuin van anderen betreden
• Overlast bezorgen door muziek, televisie of radio
• Open vuur stoken in bijv. vuurpot etc. mag niet. Wel toegestaan is BBQ’en met
gebruikmaking van houtskool.
• Obstakels op het pad plaatsen (materiaal, aanhangwagens, fietsen e.d.)
• De beschoeiing langs de sloot verwijderen of beschadigen
• Mest, compost of mesthopen zichtbaar vanaf het pad, langdurig in de tuin plaatsen
• Muziek, televisie of radio buiten uw tuinhuis aan hebben staan;
• Gasslangen gebruiken die ouder zijn dan 4 jaar;
• De huisjes in kleuren schilderen, die het tuinpark ontsieren (overleg altijd eerst met
de Bouw Advies Commissie)
• Bomen kappen zonder schriftelijke toestemming van de Tuin Advies Commissie.
Onder bomen wordt verstaan een-stammige bomen met een doorsnede van
minimaal 10 cm op de hoogte van 1,30 meter.
• Bouwsels maken zonder schriftelijke toestemming van de Bouw Advies Commissie;
• Waterplanten in de sloot aanbrengen;
• Uw huisje door derden laten gebruiken of bewonen, zonder dat u zelf aanwezig bent;
• Woekerplanten plaatsen en/of niet in toom houden.

