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WELKOM BIJ 
VOLKSTUINDERS VERENIGING 
TOT NUT EN GENOEGEN 

 
 
Naast onze Statuten en Reglementen van onze 
Vereniging zijn er nog enige aanvullende regels en 
wetenswaardigheden m.b.t. het complex. Aanvullende 
regels die ons in staat stellen met plezier naast en met 
elkaar op allerlei manieren gebruik te maken van de het 
tuincomplex. 
 
CONTACT MET HET BESTUUR 
Als u een persoonlijk gesprek met enkele leden van het 
bestuur wilt hebben, dan kunt u gebruik maken van het 
spreekuur. Iedere eerste zaterdag van de maand van 11-
13. 
U kunt ook contact opnemen via: 
bestuurvtvtotnutengenoegen@gmail.com  
voor een persoonlijke afspraak. 
 
MEDEDELINGENBORD 
Een goede gewoonte is als u op het complex komt, even 
langs het mededelingenbord te lopen. Daar staan altijd 
belangrijke gegevens op, bestuur mededelingen, 

tuincommissie berichten, familieberichten. Datums van 
activiteiten welke georganiseerd worden.  
 
CLUBBLAD 
Zo’n 4 maal per jaar verschijnt De Inzet, hierin vindt u de 
mededelingen en berichten van en voor tuinders.   
Het bestuur verstuurt een eigen nieuwsbrief met de 
stand van zaken. Gemiddeld eens per twee maanden, 
afhankelijk van eventuele ontwikkelingen. 
 
ADMINISTRATIEVE-VERANDERINGEN/ 

ATTENTIES VAN DE VERENIGING 
Bij veranderingen van adres, telefoonnummer etc. of een 
gezinsuitbreiding, altijd direct het bestuur hiervan 
schriftelijk op de hoogte stellen. 
Ons e-mailadres: 
bestuurvtvtotnutengenoegen@gmail.com 
Is er sprake van ziekte, geboorte of een bruiloft, dat 
horen we ook graag. 
 
VERANTWOORDELIJKHEID 
Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun 
kinderen en dus ook als de kinderen schade veroorzaken.  
 
LIDMAATSCHAP VERENIGING 
Zoals u in de statuten kunt lezen zijn wij een vereniging. 
Een vereniging heeft altijd spelregels. Een van de 
belangrijkste items voor de leden is de  
Algemene Leden Vergadering. Een ALV wordt in principe 
eenmaal per jaar door het bestuur uitgeschreven.  
Op deze ALV kunt u uw inbreng geven en dat is ook de 
plek om met zijn allen het totale tuingebeuren te 
evalueren en beleid te maken. Uw aanwezigheid is 
belangrijk en wordt erg gewaardeerd. 
 

CLUBHUIS 
Wij zijn in het gelukkige bezit van een clubhuis. Een 
clubhuis waar ieder lid van de vereniging toegang toe 
heeft. Hier worden diverse  
activiteiten gehouden, zoals: 
● Feestavonden 
● Culturele evenementen 
Het clubhuis wordt door vrijwilligers draaiend gehouden 
en dat is dan ook te merken in de consumptieprijzen.  
Ook is het clubhuis door de leden af te huren voor een 
bruiloft, feestje of een verjaardag. Vraag naar de 
tarieven en de voorwaarden. 
 
SLEUTELS  
Het ingangshek gaat in het seizoen rond een uur of 20.00 
op slot. Heeft u bezoek dan moet u ze begeleiden naar 
het hek om ze eruit te laten. Tijdens het winterseizoen is 
het hek altijd op slot.  
 
OVERNACHTEN 
Mag in het seizoen van 1 april tot 1 oktober. Alleen voor 
het tuinlid en zijn/ haar gezin.  
Hier wordt strikt op gehandhaafd omdat we enorm onder 
een vergrootglas liggen bij de gemeente. 
 
WATER 
Tijdens de vorstperiode wordt het water afgesloten. 
(Van 1 december tot april/ mei) U dient de meter zelf 
vorstvrij te bewaren op de tuin. Bij de buitenkraan van 
het clubgebouw kunt u altijd water halen. Deze kraan is 
in de winter beschikbaar. 
Rechts van de kantine is de deur die toegang geeft tot 
de douche en toilet. U kunt hiervan gebruik maken met 
de poortsleutel indien op slot. 
Het gebruik van de douche kost u € 0,50 per gebruik. (U 
heeft een muntje van 50ct nodig) 
Laat het toilet en de douche schoon achter. 
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SPEELTUIN 
Er is een natuurspeeltuin. Houdt deze samen netjes en 
vergeet je speelgoed niet. 
De imker heeft de bijenkasten op een veld ernaast. 
Ga niet voor de bijenkasten staan en de aanvliegroute 
van de bijen verstoren. Houd een beetje afstand. 
 
HONDEN 
Op het complex mogen op de paden geen huisdieren 
loslopen, houdt ze dus aan de lijn. Buitenstaanders 
moeten hier ook op gewezen  
worden.  
Op uw tuin mogen ze wel loslopen, maar let vooral goed 
op, dat er geen overlast bij anderen op welke manier dan 
ook is. Graag de hondenpoep opruimen en niet tegen de 
heggen laten wateren.  
 
LOPEN IPV FIETSEN EN SCOOTEREN! 
Het complex is openbaar WANDEL terrein. 
U stapt af op het terrein. Mocht er een medische reden 
zijn waarom wandelen naar uw tuin niet haalbaar is, 
wend u zich dan tot het bestuur. 
Voor kleine kinderen (tot 8 is het toegestaan dat zij 
steppen of fietsen rekening houdend met de anderen). 
Het bestuur zal hierop handhaven en u aanspreken. 
 
HEGGEN KNIPPEN 
De heggen op ons complex zijn uniform. Dat betekent de 
volgende afmetingen; hoogte voorheg 80 cm, breedte 
bovenzijde 20 cm en de onderzijde 30 cm. De zijheg is 
hoogte 60 cm breedte bovenzijde 15 cm en de onderzijde 
20 cm. Het onderhoud dient gelijk te gebeuren door ze 
te knippen op een door de tuincommissie ± 10 dagen 
van tevoren vastgestelde datum.  
Dit houdt in zowel de voorheg als de linker zijheg plus 
eventueel uw achterheg.  

De linkerkant wordt bepaald als u op het pad voor u tuin 
staat.  
In de vakantieperiode kunt u de heg en het gras laten 
knippen door uw kennissen of buren. Informeer te allen 
tijde het bestuur. 
Na de heggen-knip-beurten, vindt de schouw plaats door 
de tuincommissie. Zij zullen u aanschrijven op het gebied 
van onderhoud en staat van de tuin. 
 
BOMEN KAPPEN 
Voor bomen dikker dan 15 cm diameter is een 
vergunning nodig.  
Deze kap vergunning kunt u aanvragen via het  
gemeentelijk loket/ de website van gemeente 
Rotterdam. Informeer ten allen tijden het bestuur.  
Wij moeten kunnen verantwoorden wat wanneer gekapt 
is en waarom. 
 
TOEGANG 
NOOIT zomaar de tuin van uw buurman of kennissen, 
betreden (ook kinderen horen het eerst te vragen), blijf 
bij het hekje staan tot zij u het sein geven om verder te 
komen of het nu zomer of winterseizoen is. 
 
VERBRANDEN  
Het is op ons complex niet toegestaan dat u afval of 
behandeld hout verbrandt. Houdt u zich hier beslist wel 
aan. Ook in verband met uw verzekering. Houtkachels 
moeten geplaatst worden in overeenstemming met de 
landelijke normen en conform het huishoudelijk 
reglement. (Officieel geïnstalleerd worden) 
 
COMPLEXBEHEER  
Heeft u vragen over gasflessen, onderhoud of is er 
ergens een storing? Neem contact op met onze 
complexbeheerder en mail bestuur. 


