Verenigingsstatuten en Huishoudelijk Reglement

S T A T U T E N "TOT NUT en GENOEGEN"
ARTIKEL 1
BEGRIPSBEPALINGEN
Telkens ingeval in de statuten van de vereniging of in een reglement van de vereniging sprake is van:
‘(het)/(een) lid“ onderscheidenlijk "(de) leden” onderscheidenlijk "(het) lidmaatschap” wordt daaronder verstaan: (het) /
(een) lid van de vereniging onderscheidenlijk (de) leden van de vereniging onderscheidenlijk (het) lidmaatschap van de
vereniging, indien de vereniging verschillende soorten leden kent zonder onderscheid naar soort, tenzij de statuten van
de vereniging uitdrukkelijk anders bepalen;
"(het) bestuur"
wordt daaronder verstaan: het bestuur van de vereniging;
"(de) ledenvergadering"
wordt daaronder verstaan: zowel het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde leden als de bijeenkomst van
stemgerechtigde leden en eventuele andere personen met vergaderrechten binnen de vereniging;
"(de) statuten"
wordt daaronder verstaan: de statuten van de vereniging;
"meerderheid van stemmen"
wordt daaronder verstaan: (ten minste) de helft plus één van de uitgebrachte geldige stemmen; en ingeval het aantal
uitgebrachte geldige stemmen oneven is: de kleinst mogelijke meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
ARTIKEL 2
NAAM EN ZETEL
1. De vereniging draagt de naam: Volkstuindersvereniging "Tot Nut en Genoegen".
2. Zij heeft haar zetel in Rotterdam.
ARTIKEL 3
DOEL EN MIDDELEN
1. De vereniging heeft ten doel: de bevordering van het volkstuin-wezen in het algemeen en het behartigen van
belangen van leden der vereniging, als aangesloten vereniging van de vereniging: Rotterdamse Bond van
Volkstuinders, gevestigd te Rotterdam; laatstbedoelde vereniging hierna aan te duiden als: de Bond.
2. De vereniging kan haar doel door uitsluitend wettige middelen trachten te bereiken, waaronder:
a.het maken van propaganda voor volkstuinen als ontspanning; en
b.het regelen van alle aangelegenheden, de vereniging betreffende, zulks met inachtneming van de statuten,
reglementen en andere voorschriften van de Bond.
ARTIKEL 4
DUUR
De vereniging is opgericht op negen en twintig november negentienhonderd vijf en dertig en duurt voort voor
onbepaalde tijd.
ARTIKEL 5
VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
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ARTIKEL 6
LIDMAATSCHAP
1. De vereniging kent:
a.gewone leden;
b.partner-leden;
c. ereleden;
d.leden van verdienste;
e.kandidaat-leden.
2. Gewone leden der vereniging zijn zij, die met inachtneming van het ter zake bepaalde in het huishoudelijk
reglement van de vereniging als lid van de vereniging zijn toegelaten en aan wie een volkstuin ter beschikking is
gesteld, behorende tot een volkstuin-complex van de vereniging. Gewone leden van de vereniging zijn voorts zij,
met wie de vereniging in de in artikel 9, leden 8 en 9 van de statuten bedoelde gevallen en op de daar omschreven
wij ze een gewoon lidmaatschap heeft gecontinueerd.
3. Partner-leden der vereniging zijn meerderjarigen die met een gewoon lid der vereniging samenwonen en een
gemeenschappelijke huishouding voeren (al dan niet binnen het verband van een huwelijk met het desbetreffende
gewoon lid), zich bij het bestuur schriftelijk voor het partner-lidmaatschap hebben aangemeld en met inachtneming
van het bepaalde in artikel 7 van de statuten als partner-lid der vereniging zijn toegelaten.
4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling
der vereniging door de ledenvergadering tot erelid zijn benoemd en zodanige benoeming hebben aanvaard. Een
gewoon lid, partner-lid, lid van verdienste of kandidaat-lid der vereniging kan niet tevens erelid der vereniging zijn.
5. Leden van verdienste zijn zij, die, hetzij als gewoon lid der vereniging hetzij als partner-lid der vereniging, jegens de
vereniging buitengewone diensten hebben verricht, door de ledenvergadering als lid van verdienste zijn benoemd
en zodanige benoeming hebben aanvaard.
6. Kandidaat-leden zijn zij, die zich - in afwachting van toelating als gewoon lid der vereniging - bij het bestuur voor het
kandidaat-lidmaatschap hebben aangemeld, als kandidaat-lid der vereniging zijn toegelaten en tijdig zijn
geregistreerd op de wijze als bedoeld in het huishoudelijk reglement van de bond.
ARTIKEL 7
1. Het bestuur kan niet tot toelating tot het partner-lidmaatschap besluiten alvorens aan haar een gedateerde
schriftelijke verklaring is oyergelegd, ondertekend door het desbetreffende gewoon lid en door degene, die zich
voor het partner-lidmaatschap heeft aangemeld, en die inhoudt, dat-, met ingang van welke datum en op welk
adres zij samen wonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren, en welke verklaring vergezeld dient te
gaan van een uittreksel uit het Bevolkingsregister, waaruit blijkt, dat zij in dat Register op hetzelfde adres zijn
ingeschreven. Ten aanzien van ieder lid kan ten hoogste één partner-lid worden toegelaten.
2. Ingeval het bestuur toelating als gewoon lid, partner-lid of kandidaat-lid weigert kan de ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten, met inachtneming van het bepaalde in de laatste zin van lid 1 van dit artikel.
3. Het bestuur onderscheidenlijk -in het geval als bedoeld in lid 2 van dit artikel- de ledenvergadering kan ter zake van
toelating tot het partner-lidmaatschap en/of ter zake van voortzetting als bedoeld in lid 8 onderscheidenlijk lid 9 van
dit artikel van het gewoon lidmaatschap door een partner-lid een of meer voorwaarden stellen, al of niet van
financiële aard.
ARTIKEL 8
1. Het bestuur is bevoegd, om een gewoon lid of partner-lid te schorsen, voor een periode van ten hoogste een
maand, ingeval betrokkene dan wel, indien het een gewoon lid betreft, ingeval het desbetreffende partner-lid, bij
herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen en/of met andere verplichtingen en/of door
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging en/of van de Bond in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode waarin een gewoon lid is geschorst is ook het desbetreffende partner-lid geschorst.
Gedurende de periode waarin een partner-lid is geschorst is ook het desbetreffende gewoon lid geschorst.
2. Schorsing heeft tot gevolg dat de aan het gewoon lidmaatschap onderscheidenlijk partnerlidmaatschap verbonden
rechten niet kunnen worden uitgeoefend, terwijl alle daaraan verbonden verplichtingen onverkort blijven bestaan.
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ARTIKEL 9
1. Het gewoon lidmaatschap respectievelijk het partnerlidmaatschap respectievelijk het erelidmaatschap
respectievelijk het lidmaatschap van verdienste respectievelijk het kandidaat-lidmaatschap eindigt:
a.bij overlijden van de betrokkene; echter onverminderd de gelding van het in lid 8 van dit artikel bepaalde;
b.door opzegging door de betrokken persoon; echter onverminderd de gelding van het in lid 9 van dit artikel
bepaalde.
2. Het gewoon lidmaatschap respectievelijk partner-lidmaatschap respectievelijk kandidaat-lidmaatschap eindigt
voorts:
a.door opzegging namens de vereniging;
b.door ontzetting;
c. indien een partner-lid met inachtneming van het bepaalde in lid 8 respectievelijk in lid 9 van dit artikel het
lidmaatschap van een gewoon lid voortzet, in welk geval dat partner-lidmaatschap dan eindigt met ingang van de
datum van die voortzetting;
d.indien een gewoon lid ophoudt lid der vereniging te zijn en het desbetreffende partner-lid het lidmaatschap van
dat gewoon lid niet - met inachtneming van het bepaalde in lid 8 respectievelijk lid 9 van dit artikel - voortzet; het
desbetreffende partner-lidmaatschap eindigt dan met ingang van de datum waarop het desbetreffende gewoon
lidmaatschap eindigt;
e.indien en zodra het partner-lid ophoudt met het desbetreffende gewoon lid samen te wonen en een
gemeenschappelijk huishouding te voeren;
f. indien en zodra het gewoon lid ophoudt gewoon lid der Bond te zijn;
g.indien en zodra het gewoon lid, partner-lid of kandidaat-lid der vereniging lid wordt van een andere vereniging,
die bij de Bond is aangesloten.
Het kandidaat-lidmaatschap eindigt voorts indien en zodra een kandidaat-lid der vereniging gewoon lid of partner-lid der
vereniging wordt.
3. opzegging als in lid 1 sub b van dit artikel bedoeld kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.
Opzegging dient te geschieden hetzij bij aangetekende brief, die uiterlijk op één oktober van het lopende boekjaar
in het bezit van de secretaris der vereniging moet zijn, hetzij bij deurwaardersexploit, welk deurwaardersexploit
uiterlijk op één oktober van het lopende boekjaar aan de vereniging moet zijn betekend. Indien opzegging niet tijdig
heeft plaatsgehad, loopt het gewoon lidmaatschap respectievelijk het partner-lidmaatschap respectievelijk het
kandidaat-lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende boekjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van
het gewoon lid respectievelijk partner-lid respectievelijk kandidaat-lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
gewoon lidmaat schap respectievelijk partner-lidmaatschap respectievelijk kandidaat-lidmaatschap te laten
voortduren.
4. Opzegging van het gewoon lidmaatschap respectievelijk van het partner-lidmaatschap respectievelijk van het
kandidaat-lidmaatschap namens de vereniging kan tegen dertig september van het lopende boekjaar of tegen het
einde van het lopende boekjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
minste vier weken wanneer het gewoon lid respectievelijk het partner-lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn
aangemaand, op de eerste juli niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan,
alsmede wanneer het gewoon lid respectievelijk partner-lid respectievelijk kandidaat-lid heeft opgehouden te
voldoen aan de vereisten welke door of krachtens de statuten voor het gewoon lidmaatschap respectievelijk voor
het partnerlidmaatschap respectievelijk voor het kandidaat-lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging
door het bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het gewoon lidmaatschap respectievelijk van het partnerlidmaatschap respectievelijk van het kandidaat-lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het gewoon lidmaatschap respectievelijk het partner-lidmaatschap
respectievelijk het kandidaat-lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met
opgave van de reden(en)
5. Ontzetting als in lid 2 van dit artikel bedoeld kan alleen worden uitgesproken wanneer een gewoon lid
respectievelijk partner-lid respectievelijk kandidaat-lid in strijd met da statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het dagelijks
bestuur, dat het betrokken gewoon lid respectievelijk partner-lid respectievelijk kandidaat-lid ten spoedigste van het
besluit, met opgave van reden(en) in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van
de kennisgeving in beroep te gaan bij de ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het gewoon lid respectievelijk partner-lid respectievelijk kandidaat-lid geschorst.
6. Wanneer het gewoon lidmaatschap respectievelijk het partner-lidmaatschap in de loop van een boekjaar - ongeacht
de reden of de oorzaak van die beëindiging - eindigt, blijft desniettemin de desbetreffende jaarlijkse bijdrage voor
het geheel door het gewoon lid respectievelijk door het partner-lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
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7. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 35 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. kan een
gewoon lid respectievelijk partner-lid zich door opzegging van zijn gewoon lidmaatschap respectievelijk partnerlidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de rechten en/of de verplichtingen van geldelijke
aard van de gewone leden respectievelijk partner-leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 3 van dit
artikel bepaalde.
8. Ingeval het gewoon lidmaatschap door overlijden van het gewoon lid eindigt en het partner-lid, dat tot het overlijden
van bedoeld gewoon lid met deze heeft samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd
dan wel de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of echtgenote van het desbetreffende gewoon lid, binnen
een maand na door de vereniging schriftelijk te zijn verzocht, om zich ter zake uit te spreken, aan het bestuur
schriftelijk heeft medegedeeld het lidmaatschap van het overleden gewoon lid in diens plaats te willen voortzetten,
wordt lidmaatschap van het overleden gewoon lid geacht niet te zijn geëindigd doch - met ingang van de datum van
overlijden van het desbetreffende gewoon lid met de desbetreffende verzoeker als gewoon lid der vereniging te zijn
gecontinueerd, tenzij door het bestuur bij voormeld verzoek of door het bestuur of de ledenvergadering onder
toepassing van het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de statuten- een of meer voorwaarden zijn gesteld en het
desbetreffende partner-lid niet binnen de hier omschreven termijn van een maand schriftelijk heeft verklaard aan al
die voorwaarden te zullen voldoen en alles onverminderd eventuele rechten van eventuele rechtverkrijgenden
onder algemene titel van het overleden gewoon lid ten aanzien van op de desbetreffende volkstuin geplaatste
opstallen en goederen.
9. Ingeval het gewoon lidmaatschap door opzegging door het gewoon lid eindigt en het partner-lid, dat tot de datum,
waartegen het gewoon lidmaatschap door het gewoon lid is opgezegd of waartegen het geacht moet worden te zijn
opgezegd met dat gewoon lid heeft samen gewoond en een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd dan
wel de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of echtgenote van het desbetreffende gewoon lid, binnen een
maand na door de vereniging schriftelijk te zijn verzocht, om zich terzake uit te spreken, aan het bestuur schriftelijk
heeft medegedeeld het lidmaatschap van het desbetreffende gewoon lid in diens plaats te willen voortzetten, wordt
het lidmaatschap van het desbetreffende gewoon lid, dat heeft opgezegd, geacht niet te zijn geëindigd doch - net
ingang van de datum waartegen het desbetreffende lidmaatschap is opgezegd of waartegen het geacht moet
worden te zijn opgezegd - met de desbetreffende verzoeker als gewoon lid der vereniging te zijn gecontinueerd,
tenzij -door het bestuur bij voormeld verzoek of door het bestuur of de ledenvergadering onder toepassing van het
bepaalde in artikel 7 lid 3 van de statuten - een of meer voorwaarden zijn gesteld en het desbetreffende partner-lid
niet binnen de hier omschreven termijn van een maand schriftelijk verklaart aan al die voorwaarden te zullen
voldoen.
10. Ingeval het gewoon lidmaatschap door opzegging door de vereniging dan wel door ontzetting eindigt, is er geen
recht van voortzetting als in lid S respectievelijk in lid 9 van dit artikel bedoeld.
11. Het gewoon lidmaatschap onderscheidenlijk het partner-lidmaatschap onderscheidenlijk het kandidaatlidmaatschap onderscheidenlijk het erelidmaatschap onderscheidenlijk het lidmaatschap van verdienste is
persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar en kan evenmin door erfopvolging worden verkregen.
ARTIKEL 10
DONATEURS
1. Donateurs zijn zij, die zich schriftelijk als zodanig hebben aangemeld bij het bestuur en zich daarbij jegens de
vereniging hebben verbonden tot betaling van een jaarlijks door de ledenvergadering, al dan niet bij reglement, te
bepalen minimumbijdrage.
2. Het bestuur kan een donateur als zodanig weigeren. Artikel 9 lid 12. van de statuten is op donateurs der vereniging
van overeenkomstige toepassing.
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ARTIKEL 11
GELDMIDDELEN
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies, eventuele entreegelden, vergoedingen voor gebruik en
bijdragen, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen, uit baten uit dienstverlening
en dergelijks en uit alle eventuele andere baten.
2. Ieder gewoon lid onderscheidenlijk partner-lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de
ledenvergadering voor het eerstkomende boekjaar wordt vastgesteld. De ledenvergadering kan de contributie,
verschuldigd door de gewone leden, op een ander bedrag stellen dan de contributie, verschuldigd door de
partnerleden. De ledenvergadering kan de door de partnerleden verschuldigde contributie op nihil vast stellen.
Voorts ken de ledenvergadering zich bij het vaststellen der verschuldigde contributie baseren op de zogenaamde
“tuineenheid” en in verband daarmede de contributies zodanig vaststellen, dat een gewoon lid, dat niet met een
partner-lid der vereniging samenwoont en een gemeenschappelijke huishouding voert (al dan niet binnen het
verband van een huwelijk met desbetreffende partner-lid) een gelijk bedrag aan contributie verschuldigd is, als de
contributie, die een gewoon lid en een partner-lid der vereniging, die met elkaar samen wonen en een
gemeenschappelijke huishouding voeren (al dan niet in het verband van een huwelijk) te samen verschuldigd zijn.
Voor de betaling van de contributie, verschuldigd per zogenaamde "tuineenheid” is zowel het gewoon lid als het
desbetreffende partner-lid voor het geheel (is: hoofdelijk) aansprakelijk.
ARTIKEL 12
BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf personen. Het aantal bestuursleden wordt - met
inachtneming van het bepaalde in de vorige zin - vastgesteld door de ledenvergadering.
2. De bestuursleden worden door de ledenvergadering uit de gewone leden, partner-leden, ereleden en leden van
verdienste der vereniging benoemd. Op voordracht van het bestuur is de ledenvergadering bevoegd, om een of
meer bestuursleden -doch ten hoogste eenderde gedeelte van het totaal aantal bestuursleden van de vereniging,
vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel- te benoemen uit andere dan gewone- en
partnerleden van de vereniging, mits de aldus benoemde(n) een duidelijke binding heeft/hebben of gehad heeft/
hebben met de vereniging.
3. Bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van ten hoogste drie jaren, doch zijn terstond opnieuw benoembaar.
4. Jaarlijks in de ledenvergadering (jaarvergadering) treedt een bestuurslid af treden meer bestuursleden af, volgens
een door het bestuur op te maken rooster, van de inhoud van welk rooster het bestuur de ledenvergadering tijdig in
kennis stelt.
5. De bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
6. De ledenvergadering kan te allen tijde een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig
acht, en wel krachtens een gemotiveerd, met een meerderheid van ten minste twee/derden der geldig uitgebrachte
stemmen genomen besluit. Zodanig besluit kan niet rechtsgeldig worden genomen, dan nadat aan het
desbetreffende bestuurslid de gelegenheid is gegeven, om zich ter ledenvergadering te verantwoorden.
7. In een tussentijds ontstane vacature wordt door de ledenvergadering zo spoedig mogelijk voorzien, met
inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald. Een bestuurslid, in een tussentijds ontstane vacature benoemd,
neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene, tengevolge van wiens defungeren hij is benoemd.
8. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, secretaris en penningmeester, die door de
ledenvergadering in functie worden gekozen.
ARTIKEL 13
BEHEER EN VERTEGENWOORDIGING
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
• door het bestuur tenzij uit de Wet anders voortvloeit;
• door de voorzitter te samen met de secretaris; zij kunnen zich daarbij doen vertegenwoordigen door een daartoe
schriftelijk gevolmachtigde.
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• Voor vertegenwoordiging ten aanzien van de in lid 4 van dit artikel omschreven overeenkomsten is voorafgaand
goedkeuring van de ledenvergadering vereist.
3. Voor het beschikken over bank- en girosaldi - tot een door de ledenvergadering (al dan niet bij reglement) vast te
stellen bedrag - is de handtekening van de penningmeester voldoende, om de vereniging te verbinden.
4. Besluiten tot het aangaan van geldleningen, tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor één/derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor
een schuld van een ander verbindt, kunnen door het bestuur alleen rechtsgeldig worden genomen na daartoe
verkregen goedkeuring van de ledenvergadering.
5. Besluiten tot het huren of verhuren van registergoederen kunnen door het bestuur alleen rechtsgeldig worden
genomen na daartoe verkregen goedkeuring van de ledenvergadering.
ARTIKEL 14
LEDENVERGADERINGEN
1. Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt een ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het
bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden - in elk geval een balans en een staat van
baten en lasten- met een toelichting
• rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. De balans, de staat van baten en
lasten en de toelichting worden ondertekend door de bestuurders van de vereniging. Ontbreekt de ondertekening
van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2. De ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van ten
minste drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en
verantwoording over het lopende jaar casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie kan zich door een
deskundige doen bijstaan. De deskundige zal zijn bevindingen ter kennis brengen van de commissie. De
commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen, welk verslag vergezeld zal gaan van de
verklaringen van de deskundige.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie en de deskundige alle door deze gewenste inlichtingen te verschaffen,
deze desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der
vereniging te geven.
4. Het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel vindt geen toepassing indien aan de ledenvergadering omtrent de
getrouwheid van de stukken wordt overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in Artikel
393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Goedkeuring door de ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot
décharge.
6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, neemt de ledenvergadering al die
maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
ARTIKEL 15
1. De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste
acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijk mededeling.
2. Behalve de in artikel 14 bedoelde jaarvergadering zullen ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur zulke wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen
wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte
der stemmen in de ledenvergadering, indien daarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen
veertien dagen, nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf
tot die bijeenroeping kunnen overgaan, op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering bijeenroept.
ARTIKEL 16
1. Alle leden die niet geschorst zijn hebben toegang tot de ledenvergadering. Een geschorst lid heeft slechts toegang
tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Ieder niet-geschorst gewoon lid ten aanzien van wie er niet een partner-lid - als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de
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2.
3.

4.
5.

6.

statuten - is, heeft ter ledenvergadering twee stemmen. Ieder niet-geschorst gewoon lid ten aanzien van wie er een
partner-lid - als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten is, heeft ter ledenvergadering één stem, zulks tenzij het
desbetreffende partner-lid is geschorst, gedurende welke periode van schorsing het desbetreffende gewoon lid
twee stemmen heeft. Ieder partner-lid dat niet geschorst is, heeft ter ledenvergadering één stem. Ieder erelid dat
niet geschorst is en ieder lid van verdienste dat niet geschorst is en bovendien niet tevens gewoon lid of partner-lid
is, heeft ter ledenvergadering één stem.
Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd, om zijn stem te doen uitbrengen door een daartoe schriftelijk gemachtigd
ander stemgerechtigd lid, evenwel met dien verstande dat een stem-gerechtigd lid niet meer dan twee stemmen bij
volmacht kan uitbrengen.
Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ledenvergadering. Een dergelijk
besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de
eerst volgende ledenvergadering.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie
is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen, voorzover de statuten niet
anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen
is degene gekozen, die de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die
meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal
der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid
der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien hij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het
lot. Onder 'stemmen" worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen,
nietige stemmen, blanco stemmen en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
Een ter ledenvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien
echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming
plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, ten minste één stemgerechtigde aanwezige, dit verlangt.
ARTIKEL 17

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn belet of ontstentenis zal een der andere bestuursleden
als leider der vergadering optreden.
2. Van het ter ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid
der vereniging notulen gehouden.
ARTIKEL 18
VERPLICHTING VAN DE LEDEN
1. Ieder lid is gebonden aan de bepalingen van de statuten, de reglementen, de besluiten van de ledenvergadering
alsmede aan de krachtens de voormelde regelingen door het bestuur genomen besluiten.
2. Bij reglement kan op de niet-naleving een sanctie worden gesteld en/of kunnen nadere regels omtrent de oplegging
en vaststelling van zodanige sancties worden gegeven.
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ARTIKEL 19
AANSLUITING BIJ DE BOND
1. De vereniging is aangesloten bij de Bond en de gewone leden van de vereniging zijn in verband daarmee tevens
gewoon lid van de Bond. Het lidmaatschap van de Bond en van de vereniging is onverbrekelijk met elkaar
verbonden.
2. De vereniging en haar leden dienen zich in verband met de aansluiting bij de Bond te houden aan de statuten en
reglementen van de Bond en aan de door de algemene vergadering en het bestuur der Bond rechtsgeldig
genomen besluiten.
ARTIKEL 20
STATUTENWIJZIGING
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de ledenvergadering, waartoe werd
opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste dertig dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan,
moeten tenminste veertien dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de
voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen, tot na afloop van de dag, waarop de vergadering is gehouden.
3. Tot wijziging der statuten of tot het aangaan van een fusie als bedoeld in Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, waarbij de vereniging betrokken is, kan slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste
twee/derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 21
Het in artikel 20 bepaalde is niet van toepassing indien ter ledenvergadering alle stemgerechtigde leden der vereniging
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
ARTIKEL 22
1. De statutenwijziging is niet rechtsgeldig voordat zij door het bestuur van de Bond is goedgekeurd.
2. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de tekst der gewijzigde statuten
neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar
zetel heeft.
ARTIKEL 23
ONTBINDING EN VEREFFENING.
1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door
een besluit daartoe van de ledenvergadering, genomen met ten minste twee/derden van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierden van de stemgerechtigde leden der
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Ingeval aan het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet is voldaan kan, ongeacht het aantal der vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, op een volgende, ten minste acht dagen, doch uiterlijk
dertig dagen na de eerste-, te houden vergadering, met een meerderheid van ten minste twee/derden van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen, de vereniging worden ontbonden.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat
ter vergadering zal worden voorgesteld, om de vereniging te ontbinden. De termijn voor de oproeping tot zodanige
vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening
door de bestuurders van de vereniging als zodanig.
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5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ledenvergadering - met goedkeuring van de Bond te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen der vereniging voor zover mogelijk
van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden "in liquidatie"
ARTIKEL 24
(HUISHOUDELIJK) REGLEMENT
1. De ledenvergaderingen kan bij een of meer reglementen nader regels geven omtrent het lidmaatschap, de
introductie, het bedrag der contributies, entreegelden en eventuele andere financiële verplichtingen, de
werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, referendum, het
beheer en gebruik van de eigendommen der vereniging en alle verdere onderwerpen, welke volgens de statuten
der vereniging bij reglement kunnen worden geregeld of waarvan de regeling de ledenvergadering gewenst
voorkomt.
2. De reglementen zullen geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van- of die in strijd zijn met de bepalingen
der Wet of van de statuten van de vereniging en/of van de Bond, tenzij de afwijking door de Wet of door bedoelde
statuten wordt toegestaan.
3. Wijziging van enig reglement als hier bedoeld kan slechts geschieden bij besluit van de ledenvergadering,
genomen met ten minste twee/derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Gekopieerd van afschrift van de akte houdende WIJZINGING van de statuten van de te Rotterdam gevestigde
vereniging:
Volkstuindersvereniging "Tot Nut en Genoegen".
Akte D.D. 30 maart 1995
Ondertekend door J.A. Ruytenberg, P.J.Rutten, Voorztter/Secretaris der vereninging.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT "TOT NUT en GENOEGEN"
De vereniging is aangesloten bij de Rotterdamse Bond van Volkstuinders.
Dit reglement bestaat uit 36 artikelen

ARTIKEL 1
ALGEMENE BEPALINGEN
Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op en is verder samengesteld overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
ARTIKEL 2
Onder volkstuin wordt verstaan een perceel grond behorende tot het tuincomplex "TOT NUT en GENOEGEN", welke
uitsluitend voor eigen- of gezinsgebruik wordt benut voor het kweken van planten, fruit en/of groenten.
ARTIKEL 3
VAN DE LEDEN
Personen, die lid van de vereniging wensen te worden, geven zich schriftelijk op bij het bestuur van de vereniging. Het
bestuur plaatst de namen naar het tijdstip van aanmelding op een volglijst. Naarmate er tuinen beschikbaar komen
draagt het bestuur kandidaat-leden voor het lidmaatschap bij de bond voor, ter afsluiting van een gebruiksreglement.
Het bestuur is bevoegd van de volgorde af te wijken, of een kandidaat-lid als lid te weigeren.
Het kandidaat-lid dient zich in te schrijven met overlegging van een geldig origineel identiteitsbewijs en een recent
uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), niet ouder dan 2 maanden.
ARTIKEL 4
Elk lid dient in het bezit te zijn van een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement, welke hem/haar ter hand
gesteld worden bij de ondertekening van het gebruiksreglement tegen een daarvoor vastgestelde prijs.
ARTIKEL 5
VAN DE TUINEN, HUURVOORWAARDEN EN OPZEGGINGEN.
Elk lid krijgt in principe een tuin toegewezen, tevens is elk lid verplicht de contributie, grondhuur en eventuele andere
financiële verplichtingen voor 31 januari van het lopende jaar te voldoen. Van leden, die niet tijdig hun jaarrekening
hebben betaald, kan een rente van 1% per maand gevorderd worden. De contributies worden op de ledenvergadering
vastgesteld.
ARTIKEL 6
De opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk drie maanden voor het beëindigen van het lopende boekjaar
geschieden. Zij geschiedt per aangetekende brief of deurwaardersexploot, welke voor de eerste oktober van het
boekjaar in het bezit van de verenigingssecretaris moet zijn. Indien die niet tijdig plaats heeft, is men verplicht de
contributie over het daarop volgende jaar nog te voldoen, tenzij van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren zulks met inachtneming van artikel 9 lid 6 van de statuten. Alles wat zich op de tuin
bevindt, moet voor 1 januari van tuin verwijderd zijn. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.
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ARTIKEL 7
ALGEMEEN WERK
Elk lid / partner-lid is verplicht aan het algemeen werk op het complex mee te werken en de aanwijzingen van het
bestuur c.q. tuincommissie of complexbeheer, onvoorwaardelijk op te volgen.
Indien voor bepaalde werkzaamheden geen vrijwilligers zijn aangemeld, dan kan het bestuur een aantal vrijwilligers
aanwijzen om deze werkzaamheden te verrichten. De aangewezen leden zijn verplicht deze werkzaamheden uit te
voeren. Bij verzuim wordt de geldelijke boete per niet gemaakte werkbeurt van kracht. Het minimale aantal verplichte
werkuren wordt vastgesteld op de ledenvergadering. Tevens kan de ledenvergadering zich uitspreken om een geldelijke
boete te heffen per niet gemaakte werkbeurt. Het minimale aantal werkuren is vastgesteld op 20 uur per jaar. De
geldelijke boete bedraagt € 45,00 per niet gemaakte werkbeurt.
De leden van een werkploeg, die op ingeroosterde dagen niet aanwezig kunnen zijn, kunnen alleen in overleg met hun
teamleider en/of de coördinator van de werkploegen, reserve data aangeven.
Indien men de leeftijd van 70 heeft bereikt, wordt men vrijgesteld van het hiervoor genoemde verplichte algemene werk.
Indien een lid zelf niet in staat is om zijn of haar werkbeurt uit te voeren, dan is vervanging door een partner of een
medegezinslid toegestaan, mits dit gezinslid minimaal 18 jaar of ouder is.
ARTIKEL 8
Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan hem of haar toegewezen tuin, doch is verplicht deze in zijn geheel van
de aanvang af in goede staat te brengen en te houden. Het bestuur, belast met het toezicht, zal in gevallen van
verwaarlozing het betreffende lid hiervan aanzegging doen. Bij niet naleving hiervan zal het bestuur het lid 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, hetwelk naar binnen openslaat en voorzien van
het door het bestuur toegekende tuinnummer. Het is verboden tuinafscheidingen van prikkeldraad of braamstruiken te
maken en afrasteringen te verbreken of te beschadigen. Grenspalen mogen niet worden beschadigd, weggenomen of
verzet. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.
ARTIKEL 10
Behalve de geboden en verboden van het huishoudelijk reglement van de bond t.a.v. het onderhoud van de tuinen,
gelden de volgende regels:
a. het onderhouden en schoonhouden van het halve 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. zo plaatsen, dat de schaduwoverlast voor de naastgelegen tuinen tot een minimum
wordt beperkt,
d. het lid dient er voor te zorgen, dat de voorheggen 80 cm. en de tussenheggen 60 cm. hoog zijn, met een breedte
van 30 cm.
e. het lid dient er voor te zorgen, dat de heggen in de door het bestuur gestelde perioden geknipt worden. Het staat
elk lid vrij om de heggen vaker te snoeien dan de door het bestuur bepaalde periodes.
f. het is het lid verboden hoogopgaande beplanting, bij wijze van haagvorming aan de voorzijde van de tuin te
plaatsen.
1. het is eveneens verboden windschermen en/of anderszins aan de voorzijde van de tuin te plaatsen.
ARTIKEL 11
Ter bevordering van het aanzien van het tuincomplex zal/zullen:
a. tuinafval en mest op de tuinen op onzichtbare wijze worden opgeborgen,

Volkstuinders Vereniging Tot Nut en Genoegen

Verenigingsstatuten en Huishoudelijk Reglement

b. afval niet worden gedeponeerd buiten de container, die voor afvoeren van afval bestemd is, tenzij anders door het
bestuur wordt beslist,
c. het lid/partner-lid geen afval verbranden,
d. geen rijwielen, motoren, scooters, aanhangwagens e.d. op de paden worden geplaatst,
e. schotelantennes e.d. niet zichtbaar mogen zijn voor het publiek.
ARTIKEL 12
Het lid / partner-lid zal zorgdragen dat noch door hem/haar, noch door zijn huisgenoten overlast aan de andere leden
wordt aangedaan. Het is verboden mechanische muziek te doen horen. Het is verboden ongevraagd of zonder diens
toestemming de tuin van een ander lid te betreden of door enigerlei wijze te doen op diens tuin zonder toestemming.
Bestuursleden en de daarvoor aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang 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. op het complex te fietsen, op de motorfiets of met de auto te rijden, zonder dat daarvoor toestemming is verleend,
e. op het complex met loslopende honden te wandelen,
f. chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken op tuin en complex.
g. een geluidsalarminstallatie te plaatsen in uw tuin en/of huisje.
ARTIKEL 14
De leden/partnerleden zijn gehouden zorgvuldigheid te betrachten t.a.v. de goederen van de vereniging. Van de
vereniging geleende vervoermiddelen, werktuigen etc. dienen na gebruik zo spoedig mogelijk te worden ingeleverd.
ARTIKEL15
NETSPANNING.
Inzake de aanwezigheid van netspanning in de tuinhuisjes is ieder lid/partnerlid verplicht zich te houden aan het
navolgende:
a. Ieder gewoon lid en partnerlid die gebruiker is/zijn van een in zijn/hun tuinhuis aangelegde en door de
energiecommissie van de vereniging goedgekeurde standaardinstallatie, verklaart zich akkoord met de door het
energiebedrijf daarvoor opgestelde toepasselijke voorwaarden, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast
dient te worden beschouwd, alsmede met de in dit reglement genoemde bepalingen.
b. De standaardinstallatie bestaat uit een groepenkast met zekering en aardlekschakelaar, 1 lichtpunt, een schakelaar
met dubbel randgeaard stopcontact en dient volgens een door de energiecommissie van de vereniging verstrekt
schema te worden aangelegd. De installatie is afgezekerd op 6 ampère er is derhalve bij 220 volt een totaal
vermogen van 1320 watt beschikbaar. Het is verboden de standaardinstallatie te wijzigen of uit te breiden, iedere
wijziging is voor eigen rekening en risico.
c. De installatie dient door de aspirant gebruiker(s) voor keuring aan de energiecommissie te worden opgeleverd.
d. Per 2 tuinen is een meterkast met 2 gebruiksmeters geplaatst, ieder gewoon lid en/of partner lid dient het bestuur of
door haar gedelegeerden toegang te verschaffen tot de bij hen/haar in gebruik zijnde tuin teneinde zich de vrije
toegang tot de meterkast te kunnen verschaffen en/of de bij het betreffende gewoon lid en/of partnerlid in gebruik
zijnde installatie te kunnen controleren. Het is de gebruiker(s) verboden zich de toegang tot de meterkast te
verschaffen.
e. Aanwijzingen van de energiecommissie van de vereniging m.b.t. de installatie en haar gebruik dienen
onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.

Volkstuinders Vereniging Tot Nut en Genoegen

Verenigingsstatuten en Huishoudelijk Reglement

f.

Gebruiker(s) is/zijn aansprakelijk voor alle ongemakken )bijv. kortsluiting) en/of scha de die door onoordeelkundig
en/of misbruik aan de bij hen in gebruik zijnde installatie en/of aan de bekabeling en installaties van het complex
mocht ontstaan.
g. Overtreding van dit reglement kan worden beboet met een direct opeisbaar bedrag van f 25,00 per overtreding of
dag of gedeelte daarvan, dat een overtreding voortduurt, compensabel, naar keuze van het bestuur, op al hetgeen
het gewoon lid of partnerlid te eniger tijd van de vereniging te vorderen mocht hebben of krijgen.
h. Het bestuur of door haar gedelegeerden zullen bij herhaalde overtreding van dit reglement het recht hebben de
overtreder(s) van het spanningsnet af te sluiten.
i. Gebruiker(s) is/zijn voor het gebruik van de spanningsinstallatie een jaarlijks vastrecht, alsmede een kilowattuurprijs
verschuldigd, dewelke ieder jaar voor of per 1 november in rekening zal worden gebracht. De hoogte van het
vastrecht en de kilowattuurprijs zal telkens bij tariefswijziging van het G.E.B. en/of, indien het bestuur dit
noodzakelijk acht, worden aangepast.
j. Indien een gebruiker zijn/haar lidmaatschap van de vereniging beëindigt zal hij/zij gehouden zijn tot oplevering van
de standaard installatie en eindafrekening van het gebruik, terwijl hij/zij alsdan na verrekening van al hetgeen door
hem/haar aan de vereniging verschuldigd is, een bedrag van f 500,00 zal terug ontvangen, tenzij de installatie
blijkens keuring door de energiecommissie afwijkt van de standaardinstallatie als vorengenoemd, in welk geval voor
rekening van het vertrekkend lid/partnerlid de installatie weer aan de vereisten van de standaardinstallatie zal
dienen te worden aangepast.
ARTIKEL 16
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de waarde van de opstallen getaxeerd door de taxatiecommissie van de
vereniging. De eigenaar van de opstallen heeft recht van beroep bij het bestuur van de bond. De kosten van dit beroep
zijn voor rekening van de eigenaar. In geval van beroep is de uitspraak van het bestuur van de bond bindend, ook
indien de waarde lager wordt vastgesteld.
ARTIKEL 17
Leden/partnerleden kunnen door het bestuur de toegang tot de tuin worden ontzegd voor de duur van één maand,
indien zij:
a. hun tuin verwaarlozen,
b. hun contributie niet op de gestelde tijd betalen,
c. in strijd met de reglementen en besluiten van de ledenvergadering handelen,
d. andere aanhouden en zonder noodzaak hinderen of overlast veroorzaken,
e. zich andermans goederen toegeëigend hebben,
f. de belangen van de vereniging en/of de bond niet naar behoren behartigen,
g. handelingen plegen in strijd met de goede zeden en gewoonten.
Het bestuur doet onverwijld mededeling van deze maatregel aan het bestuur van de bond. De kosten van eventueel
onderhoud van de tuin worden bij het lid in rekening gebracht.
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ARTIKEL 18
Het lid / partnerlid dat de toegang tot de tuin is ontzegd of indien tussentijds het lidmaatschap is opgezegd, is bevoegd
in beroep te gaan bij het dagelijks bestuur van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders en wel binnen acht dagen na
dagtekening waarop ont- of opzeggingsbesluit schriftelijk aan hem is kenbaar gemaakt, hetwelk per aangetekend
schrijven is geschied.
ARTIKEL 19
Het complex is gedurende het gehele jaar geopend; het verblijf op de tuinen gedurende de nacht is niet toegestaan,
buiten het reguliere seizoen, tenzij hiervoor toestemming van het bestuur is verkregen. Het bestuur is verplicht, indien
de goede orde of zedelijkheid dit vordert, het verblijf aan bepaalde personen te verbieden.
ARTIKEL 20
VAN HET BESTUUR.
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, het kan zonodig met meerdere leden worden uitgebreid, echter onder
voorwaarde, dat er steeds een oneven aantal leden in het bestuur zitting hebben. Zij worden gekozen voor een tijd van
3 jaar en treden om toerbeurt na iedere zittingsperiode af; allen zijn terstond herkiesbaar. Elk jaar treedt één dagelijks
bestuurder af en 1/3 deel van het overige bestuur. Het bestuur kan bestaan uit:
• een eerste voorzitter en een tweede voorzitter,
• een eerste secretaris en een tweede secretaris,
• een eerste penningmeester en een tweede penningmeester,
• een algemeen adjunct.
Het dagelijks bestuur, te weten de voorzitter, de 1e secretaris en de 1e penningmeester worden in functie gekozen, de
overige functies verdeelt het bestuur onderling.
ARTIKEL 21
Om tot bestuurslid verkozen te worden wordt men geacht voor die functie geschikt te zijn, geen handelingen gepleegd
te hebben het volkstuinwezen onwaardig en de meerderjarige leeftijd bereikt te hebben.
ARTIKEL 22
De 1e voorzitter is belast met de leiding van de vereniging. Hij/zij is verplicht toe te zien dat de statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging en de bond worden nageleefd en dat de besluiten welke op de
ledenvergaderingen worden genomen, uitgevoerd worden. Hij/zij is verplicht de overige bestuursleden en de leden van
de vereniging hierop te controleren en is dus mede aansprakelijk voor de nalatigheden van de andere bestuursleden,
voor zover hij/zij deze had kunnen voorkomen of goedmaken. Bij ontstentenis treedt zijn/haar vervanger in alle rechten
en plichten.
ARTIKEL 23
De 1e 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 ontstentenis treedt zijn/
haar vervanger in alle rechten en plichten.

ARTIKEL 24
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De 1e penningmeester is belast met het financieel beheer van de vereniging. Hij/zij int de contributies en andere gelden
en houdt hiervan nauwkeurig boek, op de wijze zoals door het bestuur van de vereniging is bepaald. Hij/zij zal gelden,
goederen en waarden van de vereniging gescheiden van zijn/haar eigene bewaren. De 1e penningmeester is te allen
tijde verplicht aan het bestuur of aan degene die door het bestuur gemachtigd is, alle inlichtingen betreffende zijn/haar
beheer te verschaffen, inzage te verstrekken van de bescheiden hierop betrekking hebbend, alsmede kascontrole toe te
staan. Het beleggen van de gelden geschiedt zoals door het bestuur is bepaald. De 1e 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 door het dagelijks bestuur zijn
goedgekeurd, een en ander overeenkomstig de begrotingsposten. Hij/zij zal niet meer kasgeld in zijn bezit hebben dan
voor deze uitgaven dringend 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 van 3 leden, waarvan
jaarlijks één lid aftredend is. De benoeming van deze commissie geschiedt door de algemene ledenvergadering, de
kascontrole geschiedt zo dikwijls als dit wenselijk is, ter beoordeling van de commissie. Bij ontstentenis treedt zijn/haar
vervanger in allen rechten en plichten.
ARTIKEL 25
De algemene adjunct(en) verleen/t/en medewerking aan alle verenigingszaken en vervang/t/en de andere
bestuursleden bij ontstentenis. Ook kan het bestuur hem/haar/hen bijzondere taken opdragen.
ARTIKEL 26
Een bestuurslid, dat herhaaldelijk blijk geeft van ongeschiktheid en/of nalatigheid ken door het bestuur worden
geschorst als bestuurder, tot de eerstvolgende ledenvergadering, waarop dan verder wordt beslist. De 1e 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 de voorzitter of
zijn vervanger over te dragen.
ARTIKEL 27
Het is aan bestuursleden ten strengste verboden vastgestelde punten, behandeld op de bestuursvergaderingen en/of
andere besprekingen aan derden mede te delen.
ARTIKEL 28
VERGADERINGEN
In een jaarlijkse voor 1 maart te houden algemene ledenvergadering zullen worden behandeld:
a. het jaarverslag van de secretaris,
b. het jaarverslag van de penningmeester,
c. het verslag van de kascontrole-commissie,
d. de reglementaire verkiezing van de volgens rooster aftredende bestuursleden en die van de kascontrolecommissie,
e. de voorziening in eventueel bestaande vacatures,
f. de zaken welke op de voorgeschreven wijze op de agenda voor deze vergadering zijn gebracht.
De convocatie voor deze vergadering zal tenminste 8 dagen van te voren worden toegezonden aan de leden, of tijdig
bekend worden gemaakt in het orgaan van de vereniging. 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 29
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Het bestuur schrijft een ledenvergadering uit zovaak als het zulks voor de goede gang van zaken in de vereniging nodig
acht. De agendapunten worden in de convocatie behoorlijk vermeld. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te
sluiten, tenzij de meerderheid van de aanwezige leden zich daartegen verklaart.
ARTIKEL 30
Kandidaten voor het bestuur melden zich schriftelijk tenminste 72 uur voor de aanvang van de vergadering bij de
secretaris. Het bestuur is alsdan verplicht hiervan op de vergadering mededeling te doen.
ARTIKEL 31
Over personen wordt schriftelijk, over zaken kan mondeling gestemd worden, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming wenselijk of noodzakelijk acht. Bij verhindering kan een lid/partnerlid een meerderjarig en bij het gezin
behorend persoon machtigen. Deze schriftelijke machtiging, ondertekend door beide partijen, moet voor de vergadering
worden ingediend bij de secretaris. Bij het staken van de stemmen kan de voorzitter een 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. Indien het noodzakelijk wordt geacht om, in verband met tijdsdruk, buiten de
ledenvergadering om te stemmen over zaken die betrekking hebben op alle leden, kan er een aparte schriftelijke
stemmingsronde worden gehouden.
ARTIKEL 32
Door de vereniging kunnen verschillende commissies in het leven worden geroepen. Een bestuurslid van de vereniging
fungeert zo mogelijk als voorzitter.
ARTIKEL 33
WIJZIGINGEN.
Wijziging van dit reglement kan alleen geschieden op een speciaal voor dit doel geconvoceerde algemene
ledenvergadering van de vereniging, met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
ARTIKEL 34
ONTBINDING.
De vereniging kan worden ontbonden, indien daartoe door een bijzondere ledenvergadering wordt besloten met 2/3 van
de geldig uitgebrachte stemmen. Op deze vergadering moet tenminste 2/3 van de leden/partnerleden aanwezig zijn.
Indien dit niet het geval is, kan de vergadering niet doorgaan. Binnen veertien dagen schrijft het bestuur opnieuw een
vergadering uit met dezelfde agenda, waarop dan beslist wordt, ongeacht het aantal aanwezigen.
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ARTIKEL 35
GEBRUIK VAN HOUTKACHELS, VUURKORVEN EN BARBECUES
Het gebruik van houtkachels, vuurkorven en barbecues is volgens de regels die gelden in de gemeente Rotterdam
toegestaan mits er aan een aantal regels wordt voldaan. Open vuur zijnde kampvuur of een verbranding van tuinafval is
verboden.
Gebruik van barbecues.
Het gebruik van barbecues is toegestaan mits er houtskool, houtskoolbriketten of een gasbrander als vuur bron wordt
gebruikt. Het gebruik van ander materialen is niet toegestaan.
De barbecue mag geen onevenredige rookoverlast voor omwonenden tot gevolg hebben.
Gebruik van vuurkorven.
Het gebruik van vuurkorven is toegestaan mits er gebruik wordt gemaakt van de volgende materialen.
Goed gedroogd hout, ongeverfd hout en niet geïmpregneerd hout. Alle andere materialen, zoals papier maar ook takken
met dennen- en of sparren=of lariksnaalden, gras en textiel zijn niet toegelaten.
Gebruik van houtkachels.
Gebruik van houtkachels is toegestaan mits er aan de volgende eisen wordt voldaan.
- De afvoerpijp moet door een erkend installateur zijn geplaatst volgen de geldende regels. Dit houdt o.a. in dat
de pijp dubbelwandig moet zijn, de pijp moet zo geplaatst zijn dat de afvoergassen niet direct bij omwonenden
binnendrijft, de pijp moet een berekende hoogte hebben, waarin rekening wordt gehouden met de
verdunningsfactor van de rook (deze eis wordt gesteld door de dienst bouw- en woningtoezicht).
- De te gebruiken brandmaterialen zijn; gedroogd hout, ongeverfd hout, niet geïmpregneerd hout
- Geen papier, textiel, gras en takken met naalden.
- Gebruik van houtkachels, barbecues en vuurkorven moet door de verzekeraar van het des betreffende lid zijn
toegestaan.
ARTIKEL 36
TUINCOMMISSIE EN COMPLEXBEHEER
Volkstuinvereniging Tot Nut en Genoegen heeft twee vaste commissies: De tuincommissie en het complexbeheer.
De tuincommissie heeft als aandachtsgebied het onderhoud van de openbare groenvoorziening, plannen en
begeleiding van het algemeen werk, het melden van onvoldoend onderhoud aan tuinen. Het niveau van onderhoud van
tuinen dient minimaal redelijk te zijn.
Het complexbeheer heeft de volgende taken; onderhoud aan de leidingnetten en opstallen van de vereniging,
communicatie met de openbare diensten die verantwoordelijk zijn voor de openbare gebieden en het openbare water,
aanvragen van kapvergunningen opstellen en volgens rooster indienen en het onderhoud van de machines van de
vereniging.
De taken van beide commissies kunnen naar behoefte worden uitgebreid dan wel ingeperkt.
De leden van de tuincommissie en het complexbeheer, worden benoemd door een meerderheid van de aanwezige
leden op een ledenvergadering.
De leden van de commissies worden voor een periode van 3 jaar benoemd en de leden kunnen daarna herkozen
worden.
De bezetting van de commissies luidt als volgt:
Tuincommissie
minimaal 3 leden, maximaal 5 leden
Complexbeheer
minimaal 3 leden, maximaal 6 leden
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