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ALGEMENE BEPALINGEN  
 
ARTIKEL 1  
Algemene bepalingen  
1. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld, aangevuld en/of gewijzigd door de Algemene Vergadering;  
2. Aanvullingen en/of wijzigingen treden niet in werking alvorens zij door de Algemene Vergadering zijn goedgekeurd 
en via de mededelingenborden bekend zijn gemaakt dan wel aan alle leden zijn rondgezonden;  
3. Ieder lid, erelid, lid van verdienste, verenigingskandidaatlid en ondersteunend lid wordt geacht de bepalingen van de 
statuten, reglementen, besluiten van de Algemene Vergadering en openbaar bekend gemaakte bestuursbesluiten te 
kennen en na te leven;  
4. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten, noch met de wettelijke 
bepalingen. 
 
 
 

LIDMAATSCHAP  
 
ARTIKEL 2  
Verenigingskandidaatleden  
1. De aanvraag voor een verenigingskandidaatlidmaatschap moet schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van 
de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen.  
2. Verenigingskandidaatleden worden door het bestuur op de verenigingswachtlijst geplaatst in volgorde van ontvangst 
van de aanmelding bij de Haagse Bond nadat het betreffende verenigingskandidaatlid plaatsing op deze wachtlijst heeft 
geaccepteerd.  
3. Een verenigingskandidaatlid betaalt jaarlijks een door de Algemene Vergadering vast te stellen contributie, welke bij 
vooruitbetaling dient te worden voldaan.  
4. Is het verenigingskandidaatlid op de verenigingswachtlijst geplaatst dan dient hij/zij volledig deel te nemen aan de 
algemene werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.  
5. Vrijgekomen tuinen worden in volgorde van ontvangst van de aanmelding aangeboden aan 
verenigingskandidaatleden.  
6. Een verenigingskandidaatlid heeft het recht om tweemaal een aangeboden tuin te weigeren zonder dat dit gevolgen 
heeft voor zijn plaats op de wachtlijst.  
7. Het bestuur beslist bij een derde weigering over het al dan niet handhaven van het desbetreffende kandidaatlid op 
de wachtlijst dan wel over terugplaatsen van het kandidaatlid op de wachtlijst.  
 
ARTIKEL 3  
Toelating leden  
1. De toelating van het verenigingskandidaatlid tot lid kan eerst plaatsvinden nadat de over- eenkomst tot 
ingebruikneming tussen vereniging en lid is getekend en aan alle financiële verplichtingen is voldaan, waaronder 
begrepen het door de Algemene Vergadering vast te stellen entreegeld; een en ander onverlet hetgeen in artikel 6 lid 1 
van de statuten is bepaald.  
2. Indien het bestuur het lidmaatschap weigert te aanvaarden; is zij gehouden om met inachtneming van artikel 6 lid 2 
van de statuten, uitvoering te geven aan hetgeen in artikel 8 van dit reglement is bepaald.  
 
ARTIKEL 3a 
Bemiddeling en tuinoverdracht   
1. Het bestuur bemiddelt bij de overdracht tussen het lid dat de tuin verlaat en de kandidaat-koper.  
2. De kandidaat-koper wordt aan de hand van het taxatierapport schriftelijk in kennis gesteld van:  
a. de aan de opstallen geconstateerde gebreken;  
b. de eventueel aan de koper te geven opdracht tot herstel van die gebreken;  
3. De betreffende tuin wordt in gebruik gegeven nadat:  
a. de kandidaat-koper accoord is gegaan met de prijs van de aangeboden tuin;  
b. de koopprijs van de opstallen en het entreegeld enz., zoals geregeld in het huishoudelijk reglement en overige 
betalingen, door de penningmeester zijn ontvangen;  
c. de overeenkomst tot ingebruikneming van de tuin is ondertekend.  
 
ARTIKEL 4  
Rechten en verplichtingen leden  
1. Ieder lid heeft, met inachtneming van het bepaalde in het Tuinreglement, de vrije beschikking over de tuin, die 
hem/haar in gebruik is gegeven, maar is verplicht de tuin vanaf het begin in goede staat te brengen en te houden. 
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Oneigenlijk gebruik van de tuin, zoals het laten onderhouden door anderen dan huisgenoten is zonder toestemming 
van het bestuur niet toegestaan. Of de tuin niet goed wordt onderhouden of oneigenlijk gebruikt, beoordeelt het 
bestuur na overleg met de Tuincontrolecommissie. De uitoefening van de hobby en het onderhouden van de tuin dient 
op een zodanige wijze te geschieden, dat er geen nadelige effecten voor het milieu (kunnen) optreden.  
2. De tuin en de opstallen dienen, overeenkomstig de doelstelling van de vereniging, als recreatieaccommodatie voor 
het lid en zijn/haar partner en tot het huishouden behorende personen. Het uitoefenen van beroepsmatige 
handelingen is verboden.  
3. Leden zijn verplicht deel te nemen aan algemene werkzaamheden ten behoeve van de vereniging volgens een door 
het bestuur vast te stellen rooster; van aanwezigheid wordt aantekening gehouden.  
4. Eigendommen van de vereniging moeten op verzoek van het bestuur of een door het bestuur aangewezen persoon 
terstond worden ingeleverd.  
5. Tuinleden vanaf 70 jaar zijn niet verplicht om aan de werkbeurten deel te nemen tenzij zij dit schriftelijk aan het 
bestuur mededelen dat zij van deze werkbeurten voornoemd willen blijven uitmaken.  
 
ARTIKEL 4a 
Onderhoud van de tuin  
1. Het bewerken van de tuin is een uitdrukkelijke verplichting van het lid dat de tuin in gebruik heeft. 
2. Als blijkt dat bij langdurige ziekte of afwezigheid van een lid een redelijke oplossing voor het onderhoud van de tuin 
niet mogelijk is, kan volgens artikel 8, lid 5 van de statuten tot ontzetting uit het lidmaatschap worden overgegaan. 
 
ARTIKEL 5  
Ereleden en leden van verdienste  
1. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en het deelnemen aan algemene 
werkzaamheden.  
2. Ereleden en leden van verdienste hebben toegang tot de jaarlijkse Algemene Vergadering.  
Ereleden hebben geen stemrecht.  
3. Leden van verdienste zijn gehouden de huur voor het gebruik van de tuin jaarlijks bij vooruitbetaling te voldoen.  
4. Leden van verdienste zullen na beëindiging van hun lidmaatschap automatisch ere-lid worden.  
 
ARTIKEL 6  
Ondersteunende leden  
1. Als ondersteunende leden van de vereniging kunnen toetreden personen die de vereniging financieel steunen met 
een minimum bijdrage, die jaarlijks door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur beslist over de 
toetreding van ondersteunende leden.  
2. Ondersteunende leden hebben het recht van:  
a. toegang tot het complex en het verenigingsgebouw;  
b. deelname aan alle verenigingsactiviteiten;  
c. toezending van het verenigingsorgaan;  
d. bijwoning van de Algemene Vergaderingen;  
e. het voeren van het woord in Algemene Vergaderingen mits hen dit door de voorzitter is  
verleend; zij hebben daarin geen stemrecht.  
3. Ondersteunende leden kunnen door het bestuur van het lidmaatschap worden ontheven op grond van gedragingen 
die in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement. Als procedure worden artikel 10 en 11 gehanteerd.  
 
ARTIKEL 7  
Financiële verplichtingen  
1. De huur voor het gebruik, contributie en andere (jaarlijkse) vergoedingen moeten 30 dagen na notadatum aan de 
penningmeester zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met het bestuur.  
2. De financiële verplichtingen worden berekend over het verenigingsjaar, zoals is bepaald in artikel 11 van de statuten.  
 
ARTIKEL 8  
Beroepsprocedure bij niet toelaten als lid  
1. Het bestuur is verplicht leden binnen een maand, nadat een besluit is genomen dat iemand als lid is geweigerd, 
schriftelijk te informeren.  
2. Het bestuur is voorts verplicht de persoon, waarvan het lidmaatschap niet is aanvaard, binnen een maand nadat een 
dergelijk besluit is genomen, schriftelijk en met redenen omkleed hiervan in kennis te stellen. De genomen beslissing 
kan op de eerstvolgende Algemene Vergadering ter discussie worden gesteld. Betrokkene dient binnen een maand na 
ontvangst van de in kennisstelling schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken, dat hij/zij het besluit bij de Algemene 
Vergadering ter discussie wil stellen. Betrokkene zal in de gelegenheid worden gesteld op deze Algemene Vergadering 
zijn standpunt ter zake uiteen te zetten en te bepleiten.  
3. De Algemene Vergadering besluit vervolgens of de betrokkene alsnog als lid zal worden aanvaard.  
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ARTIKEL 9  
Einde lidmaatschap  
1. Het verenigingskandidaatlidmaatschap eindigt bij aanvaarding van het lidmaatschap.  
2. Het lidmaatschap eindigt conform artikel 8 lid 1 van de Statuten,  
3. Het lid dat zijn lidmaatschap opzegt dient dit minimaal 3 maanden voor het beëindigen van het kalenderjaar te doen,  
4. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in het taxatiereglement, welk 
reglement onverbrekelijk deel uitmaakt van het huishoudelijk reglement.  
5. Indien de opstallen conform het bepaalde in het taxatiereglement niet voor het einde van het betreffende 
verenigingsjaar verkocht worden vervalt het eigendom aan de vereniging tenzij het lid zijn lidmaatschap pas wenst te 
beëindigen op het moment dat een kandidaatlid de opstallen cq tuin heeft overgenomen.  
6. Indien er een vijver in de tuin aanwezig is, dient het lid ervoor zorg te dragen dat de tuin in de oorspronkelijke staat 
wordt teruggebracht, d.w.z. alsof er nimmer een vijver aanwezig is geweest. Hiervan kan door het bestuur ontheffing 
worden verleend, als het nieuwe lid dat de tuin overneemt, schriftelijk heeft verklaard de vijver te willen behouden. 
Vijvers worden bij de taxatie van de waarde van de tuin niet betrokken.  
7. Alvorens de beplanting en opstal(len) aan een (nieuw) lid worden overgedragen, dient het vertrekkende lid het 
taxatierapport voor accoord te tekenen.  
8. Bij tuinoverdracht in de loop van het verenigingsjaar zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 van het huishoudelijk reglement 
worden grondhuur en verzekeringspremies terugbetaald naar rato van het aantal maanden. Delen van een maand 
worden buitenbeschouwing gelaten.  
Eventuele vorderingen van de vereniging worden verhaald.  
9. Het vertrekkende lid is gehouden grondhuur en verzekeringsgelden te betalen totdat de opstallen en de beplanting 
aan het nieuwe lid zijn overgedragen.  
10. Het vertrekkend lid is gehouden om zijn/haar tuin, die naar oordeel van de Tuincontrole-  
commissie er wanordelijk bijstaat, op orde te brengen. Bij het niet nakomen zullen de kosten ten behoeve van het op 
orde brengen van deze tuin, in mindering worden gebracht op de opbrengst van de taxatiewaarde van deze tuin.  
11. Het vertrekkende lid is gehouden de sleutels van de toegangshekken in te leveren.  
 
ARTIKEL 9a 
Opzegging  
1 Als een lid van een aangesloten vereniging zijn/haar tuin wil verlaten en de daarop aanwezige opstallen wenst te 
verkopen, geeft hij/zij daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur van de aangesloten vereniging.  
2. Nadat het lid al datgene hij/zij niet op de tuin en in het kweekkasje wil achterlaten heeft verwijderd, worden de 
sleutels bij het bestuur ingeleverd.  
3. Na inlevering van de sleutels mag, behoudens met toestemming van het bestuur, niets meer uit de tuin en de 
opstallen worden verwijderd.  
4. Het opzeggende lid blijft verantwoordelijk voor het noodzakelijk onderhoud van zijn/haar tuin en voor de opstallen 
zolang de definitieve overdracht, als bedoeld in artikel 12 van dit reglement, niet heeft plaatsgevonden.  
 
ARTIKEL 9b 
Verkoopprijs   
1. Aan de hand van de taxatie dient het bestuur met het betrokken lid tot overeenstemming over de verkoopprijs te 
komen.  
2. Indien tegen de vastgestelde taxatieprijs geen kandidaat-koper gevonden kan worden, dient het bestuur na overleg 
met de verkoper, het verkoopbedrag te verlagen.  
De bereidheid tot deze prijsverlaging dient schriftelijk te worden vastgelegd en door het betreffende lid te worden 
ondertekend.  
3. Hierna kan het bestuur de onderhavige volkstuin opnieuw voor verkoop aanbieden.  
 
ARTIKEL 9c 
Ontruiming   
1. In de volgende gevallen dient de tuin binnen drie maanden i.p.v. één maand, na schriftelijke aanzegging door het 
bestuur, geheel ontruimd (vrij van opstallen) te worden opgeleverd:  
a. er is met het vertrekkende lid geen overeenstemming bereikt over de verkoopprijs;  
b. ingeval dat er een beroepsprocedure is aangespannen conform artikel 13 van dit reglement, het vertrekkende lid zich 
niet wil neerleggen bij de uitspraak van de Haagse Bond;  
c. de zoekprocedure geen koper oplevert.  
2. Het gestelde in lid 1 van dit artikel komt te vervallen wanneer het betreffende lid alsnog schriftelijk verklaart op de 
oude voet verder te willen tuinieren.  
 
ARTIKEL 10  
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Procedure bij opzegging door de vereniging  
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 5 van de statuten, kan het lidmaatschap van een lid door het bestuur 
worden opgezegd. De opzegging geschiedt, schriftelijk en met redenen omkleed, met inachtname van een opzegtermijn 
van minimaal een maand. De genomen beslissing kan op de eerstvolgende Algemene Vergadering ter discussie worden 
gesteld.  
Het lid dient binnen een maand na ontvangst van de in kennisstelling schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken, dat 
hij/zij het besluit bij de Algemene Vergadering ter discussie wil stellen. Het lid zal in de gelegenheid worden gesteld op 
deze Algemene Vergadering zijn standpunt ter zake uiteen te zetten en te bepleiten. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid geschorst.  
2. Indien de opzegging definitief is geworden, dient het lid te handelen als bepaald in artikel 9 van dit huishoudelijk 
reglement.  
3. Indien de Algemene Vergadering besluit tot verwerping van de opzegging, blijft het lidmaatschap onverminderd 
voortduren.  
 
ARTIKEL 11  
Procedure ontzetting uit het lidmaatschap  
Betrokkene zal in de gelegenheid worden gesteld op de Algemene Vergadering waarin zijn/haar beroep tegen het 
besluit tot ontzetting zal worden behandeld, zijn/haar standpunt uiteen te zetten en te bepleiten. 
 
 
 

HET BESTUUR  
 
ARTIKEL 12  
Kandidaatstelling  
De kandidaatstelling voor een bestuursfunctie dient te geschieden bij het bestuur uiterlijk 14 dagen voor de Algemene 
Vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden. 
 
ARTIKEL 13  
Taken en bevoegdheden van het bestuur  
1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging. Het zorgt voor de handhaving van de statuten en het 
huishoudelijk reglement en de uitvoering van de genomen besluiten. Het bestuur kan, op grond van artikel 13 lid 3 van 
de statuten, de door haar benodigd geachte commissies instellen. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de 
door haar ingestelde commissies. Het bestuur oefent, behoudens ten aanzien van de Commissie van Onderzoek, 
controle uit op alle aangestelde commissies en kan na overleg, hun besluiten wijzigen, schorsen of teniet doen.  
2. Het bestuur is voor al zijn handelingen verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering.  
3. Alle voor de vereniging bindende stukken dienen alvorens zij door de voorzitter en de secretaris worden 
ondertekend, door het bestuur te worden goedgekeurd.  
4. Indien een (verenigingskandidaat) lid van de vereniging de bepalingen van de statuten en/of het huishoudelijk 
reglement overtreedt, dan kan het bestuur dat (verenigingskandidaat) lid afhankelijk van de ernst en frequentie van de 
overtreding, één van de navolgende straffen opleggen:  
- een schriftelijke berisping;  
- één of meer extra werkbeurten;  
- een geldboete, tot een van de overtreding afhankelijk bedrag, met een minimum van €12,50 en een maximum van € 
100,00.  
5. Bij het geen gevolg geven aan de opgelegde strafmaatregel, herhalen of voortduren van de overtreding, een ernstige 
overtreding van de statuten en/of het huishoudelijk reglement en bij het op onredelijke wijze benadelen van de 
vereniging, is het bestuur bevoegd het (verenigingskandidaat) lid uit het lidmaatschap te ontzetten.  
6. Voordat door het bestuur tot ontzetting kan worden overgegaan moet het lid per schrijven met ontvangstbevestiging 
van de overtreding en/of het niet voldoen aan de opgelegde strafmaatregel in kennis zijn gesteld. In deze kennisgeving 
wordt het lid in de gelegenheid gesteld zijn/haar nalatigheid, overtreding of onredelijke benadeling van de vereniging 
binnen een vastgestelde termijn ongedaan te maken.  
7. Indien de nalatigheid, overtreding of onredelijke benadeling van de vereniging niet binnen de vastgestelde termijn 
ongedaan is gemaakt, kan het lid door het bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet. De ontzetting wordt het lid 
eveneens per schrijven met ontvangstbevestiging bekend gemaakt.  
In dit schrijven dient de rede van de ontzetting te zijn vermeld.  
8. Het lid kan overeenkomstig artikel 8 lid 9b van de statuten tegen de ontzetting in beroep gaan.  
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ARTIKEL 14  
Overige bevoegdheden  
1. De bestuursleden zijn gerechtigd tot het doen van voor de uitvoering van hun functie noodzakelijke kleine uitgaven, 
tot een door de voorzitter in overleg met de penningmeester vast te stellen bedrag. Periodiek maken zij hiervan een 
declaratie op voor de penningmeester.  
2. Het aangaan van alle overige verplichtingen dient te geschieden door de voorzitter tezamen met de secretaris en/of 
de penningmeester, na verkregen toestemming van het bestuur.  
3. Alle uitgaven en aan te gane verplichtingen dienen gedekt te zijn door: hetzij afzonderlijke besluiten van de 
Algemene Vergadering, hetzij door de in de Algemene Vergadering aangenomen begroting en/of reservering.  
4. Behoudens de in artikel 13 lid 4 van de statuten bedoelde gevallen worden alle voor de vereniging bindende 
bescheiden, na goedkeuring door het bestuur, door de voorzitter en de secretaris ondertekend.  
5. De bescheiden voor het aangaan van de in artikel 13 lid 4 van de statuten bedoelde verplichtingen dienen 
ondertekend te worden door het gehele bestuur.  
 
ARTIKEL 15  
Benoeming bestuursleden  
1. De bestuursleden worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten door de Algemene Vergadering 
benoemd en treden af volgens een op te stellen rooster.  
2. De voorzitter, secretaris en de penningmeester nemen in het rooster van aftreden een zodanige plaats in, dat ieder 
jaar één van hen aftreedt.  
3. In het geval dat kandidaten voor een bestuursfunctie kandidaat worden gesteld door de leden, dient dit schriftelijk te 
gebeuren.  
Deze kandidaatstelling moet ondertekend zijn door tenminste vijf procent van het aantal leden van de vereniging en 
dient ten hoogste zeven dagen na het verzenden van de agenda voor de vergadering te worden ingeleverd bij de 
secretaris. Daarnaast dient het kandidaat gestelde lid voor de Algemene Vergadering een ondertekende 
bereidverklaring bij de secretaris in te leveren.  
4. Het bestuur benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter en eventueel ook een plaatsvervangend 
secretaris en een plaatsvervangend penningmeester.  
 
ARTIKEL 16  
Bestuursvergaderingen  
1. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij zijn/haar afwezigheid door zijn/haar 
plaatsvervanger.  
2. De oproep voor een vergadering dient tenminste vier dagen voor de datum van de vergadering in het bezit van de 
bestuursleden te zijn.  
3. De bestuursleden zijn te allen tijde verplicht de voorzitter alle inlichtingen omtrent de met hun functie in verband 
staande zaken te verstrekken en inzage van hun bescheiden te geven.  
4a. Bestuursvergaderingen worden belegd door de voorzitter, zo dikwijls hij dat nodig oordeelt, doch tenminste 
éénmaal per maand.  
4b. De bestuursleden zijn verplicht in iedere bestuursvergadering alle inlichtingen omtrent de met hun functie verband 
houdende zaken te verstrekken.  
4c. Bestuursleden zijn verplicht voorafgaand aan een bestuursvergadering melding te maken van een (mogelijk) 
tegenstrijdig belang. In dat geval mag een bestuurslid niet deelnemen aan de bespreking of besluitvorming betreffende 
het onderwerp waar hij of zij een persoonlijk belang heeft dat (mogelijk) strijdig is met het belang van de vereniging. 
5. Op voorstel van tenminste twee bestuurders wordt onder opgave van één of meer te behandelen punten binnen een 
redelijke termijn doch uiterlijk binnen 21 dagen een bestuursvergadering uitgeschreven.  
6. De besluiten in een bestuursvergadering worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van de 
stemmen beslist de voorzitter. Voor het nemen van geldige besluiten dienen ten minste drie bestuursleden aanwezig te 
zijn en hun stem uit te brengen. Bij besluiten met een aanzienlijk financieel belang, zijnde meer dan EUR 1.500 dient 
bovendien de voorzitter en/of de (tweede) penningmeester aanwezig te zijn.   
7. Er wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid een andere methode wenselijk acht.  
8. Van alle vergaderingen worden door een daartoe aangewezen bestuurslid notulen gehouden.  
 
ARTIKEL 17  
De voorzitter  
1. De voorzitter is belast met de algehele leiding van de vereniging en het voorbereiden van het beleid. Hij/zij leidt alle 
vergadering en is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging naar buiten.  
2. Hij/zij houdt toezicht op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en geeft leiding aan het bestuur.  
3. Hij/zij draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten, die door de diverse organen zijn genomen.  
4. Alle voor de vereniging bindende stukken worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.  
5. bij aanwezigheid van de voorzitter wordt deze in eerste instantie vervangen door zijn/haar plaatsvervanger.  
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ARTIKEL 18  
De secretaris  
De secretaris is belast met:  
1. de correspondentie van de vereniging en de archivering daarvan en het informeren van het bestuur omtrent de 
correspondentie;  
2. het beheer van het verenigingsarchief;  
3. de zorg voor de (verenigingskandidaat) ledenlijst;  
4. de schriftelijke voorbereiding van de bestuurs- en Algemene Vergaderingen en de verslaglegging daarvan;  
5. het opstellen van het jaarverslag van de vereniging;  
6. de halfjaarlijkse publicatie van de verenigingswachtlijst;  
7. het tijdig op de hoogte stellen van en het inzage verschaffen aan het bestuur omtrent alle ingekomen informatie.  
 
ARTIKEL 19  
De penningmeester  
De penningmeester is belast met:  
1. het voorbereiden van de jaarlijkse begroting alsmede de toelichting daarop;  
2. het opstellen van nota’s inzake de jaarlijkse bijdragen en andere te vorderen bedragen, alsmede het tijdig innen 
daarvan;  
3. het zorg dragen voor de tijdige betaling van ingekomen rekeningen en declaraties, nadat hij/zij heeft vastgesteld dat:  
- de uitgaaf / verplichting is opgenomen in de door Algemene Vergadering vastgestelde begroting; niet op de begroting 
voorkomende uitgaven hoger dan € 1000,-- moeten vooraf door de Algemene Vergadering worden goedgekeurd;  
- de voorzitter of bij diens afwezigheid zijn / haar plaatsvervanger, de betreffende  
verplichting/ aankoop met zijn/haar paraaf op de bestelbon/rekening heeft gefiatteerd;  
- degene, die de goederen in ontvangst heeft genomen, voor de goede ontvangst heeft  
getekend;  
- de in rekening gebrachte prijzen en de berekening van het totaal bedrag juist zijn;  
4. het voeren van een overzichtelijke boekhouding, die qua indeling aansluit bij de begroting en de jaarrekening en die 
wekelijks wordt bijgewerkt.  
5. het opstellen van de jaarlijkse rekening van baten en lasten en de balans, alsmede een toelichting daarop;  
6. het verschaffen van inzage in de boekhouding en alle daarop betrekking hebbende bescheiden aan het bestuur en de 
commissie van onderzoek.  
7. het adviseren inzake financiële aspecten van het bestuursbeleid en het beheer van de vereniging.  
 
ARTIKEL 20  
Overige bestuurders  
De secretaris en de penningmeester kunnen met instemming van de overige bestuurders een deel van hun 
werkzaamheden overdragen aan een ander bestuurder.  
 
ARTIKEL 21  
Rooster van aftreden  
1. Het rooster van aftreden wordt opgesteld door het bestuur.  
2. Het rooster van aftreden wordt zodanige opgesteld, dat de voorzitter, secretaris en penningmeester nimmer 
gelijktijdig aftreden.  
 
ARTIKEL 22  
Procedure schorsen en ontslag bestuurder  
Een bestuurder kan worden geschorst overeenkomstig artikel 12 lid 9 en verder van de statuten. Alvorens de schorsing 
van een bestuurder door het bestuur kan worden uitgesproken, dient de desbetreffende bestuurder schriftelijk met 
redenen omkleed in gebreke te worden gesteld. De bestuurder heeft tot drie weken na de in gebreke stelling de 
gelegenheid om de onregelmatigheden indien mogelijk te herstellen. Indien de onregelmatigheden onherstelbaar zijn 
of na deze termijn niet zijn hersteld, dient de desbetreffende bestuurder schriftelijk (per poststuk) met 
ontvangstbevestiging te worden meegedeeld, dat hij/zij op de eerstvolgende bestuursvergadering voor schorsing zal 
worden voorgedragen. Deze vergadering zal worden gehouden uiterlijk in de maand volgend op die, waarin 
voornoemde mededeling werd verzonden. Tevens zal hem worden meegedeeld, dat hij/zij bij de behandeling van het 
desbetreffende agendapunt in de gelegenheid zal worden gesteld zicht te verweren.  
 
ARTIKEL 22a 
Ontstentenis en belet van bestuursleden  
1. In het geval van definitieve afwezigheid van een bestuurslid (bijv. bij aftreden, ontslag of overlijden) nemen de 
overblijvende bestuursleden, of het enige overblijvende bestuurslid de bestuurstaken van dit bestuurslid over. Indien er 
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minder dan vijf bestuursleden in functie blijven zullen de overblijvende bestuursleden zo spoedig mogelijk na het 
ontstaan van deze vacature een algemene leden vergadering beleggen waarin de opvulling van de vacature in het 
bestuur aan de orde komt. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden als bestuur. 
2. In het geval van tijdelijke afwezigheid van een bestuurslid om zijn functie te kunnen uitoefenen (zoals langere tijd 
onbereikbaar door ziekte of bij schorsing), nemen de overblijvende bestuursleden, of het enige overblijvende 
bestuurslid de bestuurstaken waar. Indien de tijdelijke afwezigheid van een bestuurslid naar verwachting langer dan 
twee maanden duurt en er minder dan drie bestuursleden actief in functie zijn, zullen de overblijvende bestuursleden 
zo spoedig mogelijk een algemene leden vergadering beleggen waarin de opvulling van de vacature in het bestuur aan 
de orde komt. 
3. In het geval van tijdelijke of definitieve afwezigheid van alle bestuursleden wordt het bestuur tijdelijk waargenomen 
door een of meer personen die daartoe worden aangewezen door de commissie van onderzoek van de vereniging. Voor 
de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder 
gelijkgesteld. Ingeval van definitieve afwezigheid (ontstentenis) van alle bestuurders zal door de aldus aangewezen 
persoon/personen zo spoedig een algemene leden vergadering worden belegd waarin de opvulling van de vacatures in 
het bestuur aan de orde komt. 
 
 
 

COMMISSIES  
 
ARTIKEL 23  
Soorten commissies  
1. De vereniging dient conform de artikelen 13 en 14 van de statuten de volgende commissies in te stellen, een:  
a. Taxatiecommissie;  
b. Tuincontrolecommissie;  
c. Commissie van Onderzoek.  
2. De vereniging kan naast de in lid 1 genoemde commissie onder andere de volgende commissies hebben, een;| 
a. Commissie Beheer Verenigingsgebouwen en Kantine;  
b. Winkelcommissie;  
c. Redactiecommissie;  
d. Bouwcommissie;  
e. Terreincommissie ( Commissie Werkbeurten en onderhoud gereedschappen); f. Activiteiten- en 
ontspanningscommissie.  
 
ARTIKEL 24  
Benoeming van leden van commissies  
De benoeming van de leden van de commissies dient te geschieden overeenkomstig artikel 13 lid 3 en artikel 14 lid 2 
van de statuten.  
 
ARTIKEL 25  
Taken commissies  
 
1. Taxatiecommissie  
a. de Taxatiecommissie handelt volgens de "Regeling van Overdracht en Taxatie van opstallen op tuincomplexen" 
verder te noemen "Taxatiereglement". Dit reglement, dat als bijlage is bijgevoegd, is van toepassing op alle leden en 
verenigingskandidaatleden en maakt deel uit van dit huishoudelijk reglement.  
b. de Taxatiecommissie bestaat uit tenminste drie leden, waarvan een bestuurslid, die op voordracht van het bestuur 
door de Algemene Vergadering worden benoemd. Als voorzitter (hoofd) van de commissie treedt op het door het 
bestuur voorgedragen bestuurslid. 
c. Indien een taxatie betrekking heeft op eigendommen van een lid van de taxatiecommissie dan heeft dit lid geen 
bemoeienis met deze taxatie anders dan een gewoon lid heeft indien diens eigendommen getaxeerd worden.  
 

1a. Verenigingstaxatiecommissie (VTC) 
1. Het bestuur van een in artikel 1 bedoelde tuinvereniging dient uit de leden van haar vereniging een Verenigings- 
Taxatie Commissie (VTC) in te stellen, bestaande uit een oneven aantal van tenminste drie leden, waarvan ten 
hoogste één lid zitting mag hebben in bestuur van de vereniging.  
2. De leden van deze VTC worden door het bestuur voorgedragen en door de Algemene Vergadering benoemd.  
3. De leden van deze VTC behoren zoveel mogelijk deskundig te zijn op bouwkundig terrein en op het gebied van 
bouwprijzen betreffende materiaal en arbeidsloon. 



 

 
11 

 
1b. Taakomschrijving 
1. Bij de overdracht van opstallen op een amateurtuin dient de Taxatiecommissie (VTC), met inachtneming van de 
hierna te geven regels, de taxatieprijs van de opstallen e.d. te bepalen en aan het verenigingsbestuur mee te 
delen.  
2. In het bepalen van de taxatieprijs worden uitsluitend die zaken getaxeerd, welke schriftelijk zijn aangemeld en 
goedgekeurd.  
3. De verenigings taxatiecommissie stelt een cartotheek samen van alle op het complex van de aangesloten 
vereniging aanwezige opstallen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bijhouden van deze cartotheek.  
4. Per tuin wordt een registratie gemaakt waarop vermeld staat:  
a. alle op de tuin aanwezige opstallen met alle relevante afmetingen;  
b. bouwjaar van de opstallen;  
c. de uitvoering van de opstallen (gebruikte materialen);  
d. de eventuele wijzigingen die in de loop der tijd zijn aangebracht speciaal gehele of gedeeltelijke, renovaties 
voor zover het lid deze schriftelijk bij het bestuur heeft gemeld;  
e. de oorspronkelijke bouwprijs;  
f. in voorkomende gevallen de data van de achtereenvolgende overdrachten en de prijzen die er bij de 
overdrachten voor de opstallen betaald zijn. 

 
2. Tuincontrolecommissie  
a. de Tuincontrolecommissie bestaat uit tenminste drie leden, waarvan een bestuurslid, die op voordracht van het 
bestuur door de Algemene Vergadering wordt benoemd. Als voorzitter van de commissie treedt op het door het 
bestuur voorgedragen bestuurslid.  
De leden van de commissie worden voor drie jaar benoemd maar zijn terstond herkiesbaar.  
Een rooster van aftreden dient te worden opgesteld;  
b. de commissie heeft tot taak om - naast het bestuur – toe te zien op het onderhoud van de tuinen en het naleven van 
de in het huishoudelijk reglement gestelde gedragsregels op het complex. Dit toezicht strekt zich uit tot al hetgeen dat 
onder meer in het tuinreglement is vermeld, met uitzondering van nadrukkelijk aan ander commissies of 
verenigingsorganen opgedragen taken, zoals onder andere het taxeren van tuinen en het toezicht op de 
bouwactiviteiten (in sommige gevallen taxeert Tuincontrolecommissie de beplanting);  
c. de commissie regelt naar eigen inzicht een stelselmatige en regelmatige controle van de op het complex gelegen 
tuinen. De commissie signaleert, bij monde van het hoofd van de commissie aan het bestuur, het al dan niet naleven 
van de gedragsregels op het complex en situaties die zich naar aanleiding van het tuinieren voordoen en om een 
oplossing vragen;  
d. indien de commissie tijdens een controle constateert dat een lid zijn/haar tuin en/of zijn/haar opstallen niet 
behoorlijk onderhoudt, dan dient betreffend tuinlid een eerste schriftelijke vermaning te ontvangen. Deze vermaning 
wordt door het secretariaat verstuurd aan het huisadres van betrokkene. Een kopie wordt verstrekt aan het hoofd van 
de Tuincommissie. Het hoofd van de commissie vermeldt op een registratielijst de naam van het lid, het tuinnummer, 
de overtreding en de termijn van hercontrole. Nadat de vastgestelde termijn is verstreken dient te worden nagegaan of 
gecon- stateerde overtreding is gecorrigeerd. Zo ja, dan dient dit te worden aangetekend op het registratieformulier.  
e. indien blijkt dat aan de eerste aanschrijving geen gevolg is gegeven, beslist het bestuur welke maatregelen genomen 
dienen te worden. Deze maatregelen kunnen bestaan uit een laatste schriftelijke waarschuwing, het opleggen van straf 
conform artikel 13 lid 4 van dit reglement tot het overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement 
beëindigen van het lidmaatschap door ontzetting;  
f. het onder d. en e. bepaalde is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing indien het betreft de in het 
tuinreglement vastgelegde gedragsregels en andere door het bestuur en/of de Algemene Vergadering vastgestelde en 
bekend gemaakte besluiten en bepalingen; 
g. het toezicht op de tuin van een lid van de tuincontrolecommissie vindt plaats door een van de andere leden van de 
tuincontrolecommissie. 
h. jaarlijks brengt de commissie aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar activiteiten.  
 
3. Commissie van Onderzoek  
De bevoegdheden en de wijze van samenstelling van de Commissie van Onderzoek is geregeld in artikel 21 van de 
statuten.  
 
4. Bouwcommissie  
a. De Bouwcommissie bestaat uit dezelfde leden als de Taxatiecommissie.  
De commissie ziet toe op het bouwen, verbouwen of verplaatsen van tuinhuisjes, kasjes en andere opstallen of 
bouwsels op het complex;  
b. Alle voorgenomen bouwwerkzaamheden dienen tijdig tevoren, onder overlegging van de in het bouwreglement 
genoemde tekeningen met de commissie besproken te worden;  
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c. De commissie zorgt via de secretaris, voor de indiening van de bouwaanvragen bij het bestuur; de secretaris zal de 
vergunning aanvragen bij de betreffende gemeentelijke instellingen.  
d. De commissie reikt de van de secretaris terug ontvangen, goedgekeurde en gewaarmerkte tekening(en) met de 
bijbehorende bouwvergunning uit aan het lid, welke bescheiden tijdens de bouw op de tuin aanwezig moet(en) zijn. 
Onder deze voorwaarden mag met de bouw gestart worden;  
e. Bij de aanvang en gedurende de bouw ziet de commissie er op toe dat de juiste plaats volgens tekening wordt 
aangehouden en dat wordt gebouwd overeenkomstig de goedgekeurde tekening(en) en de aanwijzingen;  
f. Indien de commissie constateert dat de bouwactiviteiten niet verlopen in overeenstemming met de goedgekeurde 
tekening(en), de gegeven aanwijzing(en) en/of de bepalingen van het tuinreglement, het bouwreglement en/of andere 
bekend gemaakte besluiten en bepalingen, wijst zij het lid mondeling op de overtreding en deelt mede binnen welke 
termijn de overtreding ongedaan moet zijn gemaakt;  
g. Heeft het lid de overtreding niet binnen de gestelde termijn ongedaan gemaakt en/of de gegeven aanwijzing niet 
opgevolgd, dan doet het bestuur het lid een formulier toekomen waarop de gegevens overeenkomstig het 
bouwreglement zijn vermeld. Het bestuur zal zonodig per aangetekend schrijven het lid opdracht geven de bouw- 
activiteiten stil te leggen, hetgeen op het formulier wordt vermeld;  
h. Indien blijkt dat aan de aanschrijving van het bestuur geen gevolg is gegeven, beslist het bestuur welke maatregelen 
genomen dienen te worden. Deze maatregelen kunnen bestaan uit een laatste schriftelijke waarschuwing tot het voor 
rekening van het betrokken lid doen afbreken van het betreffende deel van het gebouwde en/of zelfs tot het 
beëindigen van het lidmaatschap door ontzetting;  
i. Na afloop van de bouwwerkzaamheden en de goedkeuring van het gebouwde door de commissie, worden alle op de 
bouw betrekking hebbende gegevens opgeborgen in het dossier van betreffende tuin, zodat deze gegevens later ook 
voor de Taxatiecommissie toegankelijk zijn; 
j. Indien een lid van de bouwcommissie een bouwaanvraag indient dan heeft dit lid geen bemoeienis met de 
behandeling van deze bouwaanvraag anders dan een gewoon lid heeft indien deze een bouwaanvraag indient.   
k. Jaarlijks brengt de commissie aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar activiteiten.  
 
5. Winkelcommissie  
a. De Winkelcommissie is belast met het voor de leden van de vereniging inkopen en aan hen weder verkopen van 
tuinartikelen voor eigen gebruik op de tuin via de zogenaamde "winkel";  
b. De Algemene Vergadering kan besluiten aan de commissie een "werk-kapitaal" met een daaraan verbonden 
maximum ter beschikking te stellen;  
c. Alle uitgaven ten behoeve van de in lid 1 bedoelde inkopen worden in een kasboek verantwoord, evenals de 
ontvangsten van de verkopen aan de leden en wel zodanig dat aan het einde van jaar de winst of het verlies is vast te 
stellen;  
d. Aan het einde van het boekjaar dient de voorraad en de waarde van de nog aanwezige verkoopbare artikelen in 
overleg met de penningmeester te worden vastgesteld en door de penningmeester onder de activa van de vereniging 
op de balans te worden verantwoord. Het voor- of nadelig saldo van de activiteiten via de winkel dient op de 
resultatenrekening van de vereniging vermeld te worden.  
 
6. Commissie Beheer Verenigingsgebouwen en Kantine  
a. de Commissie Beheer Verenigingsgebouwen en Kantine, hierna te noemen Commissie BV&K, is belast met het totale 
beheer van de verenigingsgebouwen en met het beheer en de exploitatie van de daarin zich bevindende kantine;  
b. de commissie bestaat uit tenminste drie leden, waarvan een bestuurslid die tevens als hoofd van de commissie 
optreedt;  
c. leden van de commissie worden voor drie jaar benoemd maar zijn terstond herkiesbaar.  
Een rooster van aftreden dient te worden opgesteld;  
d. de commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud, de beveiliging en het navolgen en uitvoering geven van allerlei 
voorschriften het gebouw betreffende;  
e. in dit kader staat primair het in goede staat houden van de verenigingsgebouwen. De  
commissie stelt daartoe een meerjarenplan op met als doel de goede staat van het gebouw op lange termijn te 
garanderen;  
f. de inkoop ten behoeve van de kantine ligt in handen van één commissielid, die ervoor zorgdraagt dat op de 
voordeligste wijze wordt ingekocht. Hij/zij dient erop toe te zien dat de kwaliteit van de kantinegoederen op hoog peil 
blijft. Voorts dient een artikelen- lijst te worden aangelegd met daarop de vermelding van een "ijzeren" voorraad, ter 
voorkoming van overtollige voorraden;  
g. af- en invoering van artikelen mag uitsluitend plaatsvinden na toestemming van het bestuur;  
h. de kantinegoederen worden tegen vastgestelde prijzen verkocht op basis van een door het bestuur vastgesteld 
opslagpercentage op de inkoopprijs inclusief omzetbelasting.  
Wijzigingen van de inkoopprijs dienen onmiddellijk aan het hoofd van de Commissie BV&K te worden gemeld, die voor 
een eventuele verkoopprijscorrectie dient zorg te dragen;  
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i. de commissie is verantwoordelijk voor de schoonmaak van het verenigingsgebouw, in het bijzonder dient de hygiëne 
in de keuken en de toiletten gewaarborgd te zijn;  
j. in overleg met het hoofd van de Terreincommissie zullen in het kader van de werkbeurten, wekelijks door de 
daarvoor aangewezen leden van te voren vastgestelde werkzaamheden in en om het verenigingsgebouw worden 
uitgevoerd;  
k. het hoofd van de commissie is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de  
kantine en is belast met het beheer van de kas en de giro. Declaraties, verbruik commissies e.d., verzonden nota's aan 
derden, financiële overzichten, enz. dienen maandelijks bij de penningmeester te worden ingeleverd;  
l. door de commissie dient een inventarislijst te worden opgesteld van alle roerende goederen die zich in het 
verenigingsgebouw bevinden of tot het gebouw behoren. Deze lijst dient jaarlijks per 31 december te worden 
gecontroleerd en bijgewerkt. Separaat dienen jaarlijks per 31 december de kantinegoederen te worden 
geïnventariseerd;  
m. de commissie stelt alles in het werk om over voldoende vrijwillige medewerkers te kunnen beschikken. Per kwartaal 
dient een rooster te worden opgesteld en opgehangen te worden op een voor iedereen zichtbare plaats;  
n. jaarlijks brengt de commissie aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar activiteiten.  
 
7. Redactiecommissie  
a. De Redactiecommissie verzorgt de uitgaven van het verenigingsorgaan;  
b. De commissie adviseert het bestuur onder meer over de vorm en de inhoud van het verenigingsorgaan. Eén van de 
commissieleden treedt op als eindredacteur en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.  
c. Het verenigingsorgaan verschijnt minimaal zes maal per jaar.  
 
8. Activiteiten- en ontspanningscommissie  
a. De commissie heeft tot taak het organiseren van ontspanningsactiviteiten voor de leden van de vereniging;  
b. De commissie ontvangt daartoe opdrachten van het bestuur of doet zelf voorstellen;  
c. Alvorens met een ontspanningsactiviteit wordt gestart, wordt de planning van de activiteit, vergezeld van een 
kostenraming, ter goedkeuring aan het bestuur voor- gelegd. 
 
 
 

VERGADERINGEN  
 
ARTIKEL 26  
Vergaderingen 
De vergaderingen, welke alle openbaar zijn, worden onderscheiden in:  
a. Algemene Vergadering;  
b. buitengewone Algemene Vergadering;  
c. bestuursvergadering;  
d. commissievergadering.  
 
ARTIKEL 27  
Algemene Vergadering  
1. De voorzitter schorst of verdaagt zonodig de vergadering.  
2. In een Algemene Vergadering voert een lid alleen het woord wanneer de voorzitter het hem/haar heeft verleend.  
3. Indien een lid het woord is verleend dient hij/zij zich te houden aan het onderwerp van beraadslaging. Wijkt hij/zij 
hiervan af dan kan de voorzitter hem/haar het woord ontnemen. 
4. Ook bestuursleden die geen lid zijn van de vereniging worden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering en hebben 
een raadgevende stem. Dit houdt in dat zij de mogelijkheid krijgen om inhoudelijk te reageren op een voorgesteld 
besluit en de leden hierover mogen adviseren. 
5. De voorzitter verleent in beginsel aan niemand meer dan tweemaal het woord over eenzelfde onderwerp, tenzij de 
voorzitter anders besluit.  
6. De voorzitter kan een maximale spreektijd per spreker vaststellen.  
7. Maakt een lid zich bij herhaling schuldig aan verstoring van de orde tijdens een Algemene Vergadering, dan kan het 
bestuur bij monde van de voorzitter besluiten hem/haar de verdere aanwezigheid op de Algemene Vergadering te 
ontzeggen.  
8. Tijdens de beraadslaging kan via een door een lid ingediende motie van orde worden besloten het desbetreffend 
onderwerp zonder verdere bespreking in stemming te brengen. Moties van orde worden tijdens de discussies 
ingediend. Een motie van orde wordt onmiddellijk in stemming gebracht.  
9. De schriftelijke stemming heeft plaats door middel van gewaarmerkte en te sluiten briefjes. Ondertekend, onjuist of 
onleesbaar ingevulde stembriefjes zijn ongeldig.  



 

 
14 

10. Bij een schriftelijke stemming wijst de voorzitter met goedkeuring van de Algemene Vergadering drie leden aan – dit 
mogen geen bestuurders zijn – die gezamenlijk als stemcommissie optreden.  
De voorzitter benoemt één van de leden van de stemcommissie tot voorzitter van de stemcommissie. De 
stemcommissie onderzoekt of het aantal stembriefjes gelijk is aan de aanwezige stemgerechtigde leden of 
afgevaardigden.  
De voorzitter van de stemcommissie maakt na het tellen der stemmen de uitslag bekend aan de secretaris.  
11. Bij de rondvraag wordt de leden, verenigingskandidaatleden, ereleden, ondersteunende leden en andere 
belangstellenden de gelegenheid geboden vragen te stellen over onderwerpen die niet als afzonderlijk punt van 
bespreking op de agenda voorkomen.  
 
ARTIKEL 28  
Bestuursvergaderingen  
Zie hiervoor artikel 16 van dit reglement.  
 
ARTIKEL 29  
Commissievergaderingen  
1. Commissievergaderingen worden gehouden zo dikwijls als nodig geacht is voor een goed functioneren van de 
commissie. In eerste instantie schrijft de secretaris van de commissie de vergaderingen uit.  
2. Er wordt mondeling gestemd.  
3. Ieder lid heeft één stem.  
4. Alle besluiten dienen te worden genomen bij meerderheid van stemmen.  
 
ARTIKEL 30  
Boetes en/of andere maatregelen  
1. Conform artikel 13 lid 6 van de statuten is het bestuur bevoegd tot het opleggen van boetes en/of andere 
maatregelen.  
2. Het bestuur kan overgaan tot het opleggen van boetes indien een lid:  
a. zonder voorafgaande schriftelijke opgave van deugdelijke redenen de hem/haar opgedragen algemene 
werkzaamheden niet of niet naar behoren uitvoert; 
b. zijn/haar tuin en de daarop aanwezige opstallen niet naar behoren onderhoudt;  
c. zich niet aan de bepalingen in de statuten, reglementen, besluiten van de Algemene Vergadering en/of openbaar 
bekendgemaakte bestuursbesluiten houdt.  
3. Het bestuur kan met inachtneming van het daartoe in de statuten en het huishoudelijk reglement gestelde iemand 
het lidmaatschap ontzeggen.  
4. Het bestuur kan een termijn bepalen waarbinnen de in lid 2 van dit artikel genoemde nalatigheden alsnog kunnen 
worden uitgevoerd of worden hersteld, maar is hiertoe niet verplicht.  
 
ARTIKEL 31  
Verenigingswachtlijst  
1. De vereniging houdt een verenigingswachtlijst bij van verenigingskandidaatleden.  
2. De verenigingswachtlijst is beperkt tot maximaal één verenigingskandidaatlid per vier leden van de vereniging.  
3. Op de verenigingswachtlijst worden tenminste de volgende gegevens van de verenigings-kandidaatleden vermeld: 
inschrijvingsdatum op de verenigingswachtlijst, naam, adres, geboortedatum en ten behoeve van de werkbeurten en 
andere zelfwerkzaamheden binnen de vereniging, een duidelijke omschrijving van het beroep.  
4. Eigen-, stief- en pleegkinderen die voldoen aan de eisen voor toelating verenigings- kandidaatslid, zoals gesteld in 
artikel 5 lid 3 en artikel 6 lid 1 en 2 van de statuten en die, in overleg met de ouder, te zijner tijd in aanmerking wensen 
te komen voor de toewijzing van de tuin van de ouder, dienen zich daartoe onder vermelding van het betreffende 
tuinnummer, schriftelijk te melden bij het bestuur van de Haagse Bond. Na plaatsing op de Centrale Wachtlijst van de 
Haagse Bond, dienen zij – op de in het betreffende artikel in het huishoudelijk reglement van de Haagse Bond van 
Amateurtuindersverenigingen aangegeven wijze – op de verenigingswachtlijst te worden geplaatst.  
5. Indien door het in lid 4 bedoelde kind wordt gewacht op het vrijkomen van de tuin van de ouder, dan dient dit, met 
vermelding van tuinnummer, op de verenigingswachtlijst te worden vastgelegd. Deze vermelding is slechts mogelijk 
voor één kandidaatlid per tuin.  
6. De verenigingswachtlijst is openbaar en dient tenminste twee maal per jaar in het verenigingsorgaan of via de 
jaarstukken te worden gepubliceerd.  
7. Indien de verenigingskandidaatleden/kinderen als bedoeld in lid 4 van dit artikel dezelfde domicilie hebben als de 
betrokken ouder, dan kan de Algemene Vergadering besluiten deze kinderen desgewenst het verenigingsorgaan niet 
toe te zenden en in verband daarmede een korting op de jaarlijkse verschuldigde bijdrage te verlenen.  
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ARTIKEL 32  
Inschrijving op de verenigingswachtlijst  
1. Indien het aantal op de verenigingswachtlijst ingeschreven kandidaatleden is gedaald onder het in artikel 31 lid 2 van 
dit reglement genoemde maximum ( de ingeschrevenen als bedoeld in lid 4 van het voorgaande artikel daarin niet 
begrepen) dan worden door de secretaris voor het aanvullen van het aantal ontbrekende kandidaatleden, de namen 
van de daarvoor op de Centrale Wachtlijst voorkomende kandidaat-tuinders bij de Haagse Bond opgevraagd.  
2. Na ontvangst van de in lid 1 bedoelde namen worden deze kandidaat-tuinders door de secretaris opgeroepen en op 
de hoogte gesteld van de rechten en verplichtingen na toelating als kandidaatlid.  
3. De namen van de kandidaat-tuinders die geen lid van de vereniging wensen te worden, dienen, onder opgave van 
redenen schriftelijk te worden doorgegeven aan het bestuur van de Haagse Bond.  
4. Kandidaat-tuinders, die kandidaat van de vereniging wensen te worden, dienen dit binnen 14 dagen na het in lid 2 
vermelde gesprek, schriftelijk aan de secretaris te kennen te geven.  
5. Inschrijving op de verenigingswachtlijst kan ook plaats vinden op grond van het betreffende artikel van het 
"Reglement van de Centrale Wachtlijst voor kandidaat- tuinders" van de Haagse Bond. Dit houdt in dat ook leden van 
bij de Haagse Bond aangesloten verenigingen, bij verhuizing, op grond van de hen toegekende rangorde, als 
verenigingskandidaatlid geplaatst kunnen worden op de verenigingswachtlijst tussen de reeds op de 
verenigingswachtlijst voorkomende verenigingskandidaatleden. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, 
dient de door de Haagse Bond opgestelde "berekeningsgrondslag van rangorde" bij de betreffende 
verenigingswachtlijst te worden gevoegd, als zijnde een onderdeel daarvan. 
6. De rangorde op de verenigingswachtlijst wordt, met inachtneming van de in lid 5 van dit artikel vermelde regeling en 
de Centrale Wachtlijstregeling, bepaald door de rangorde op de Centrale Wachtlijst.  
 
ARTIKEL 32a 
Tuinkoop en -verkoop 
1. Tuinen worden slechts op van tevoren bepaalde momenten verkocht aan kandidaat-leden. Deze momenten worden 
vastgelegd aan het begin van het seizoen door de Tuinovernamecommissie in combinatie met het bestuur en eventueel 
de BoTax en/of TCC. 
2. Om een tuin tijdig klaar te hebben voor dit verkoopmoment, dient minimaal 7 weken tevoren de opzegging binnen te 
zijn en de tuin dient dan ook klaar te zijn voor taxatie.  
3. Uiterlijk 1 week voor de tuinverkoop zorgt het bestuur dat de te verkopen tuinen bekend worden gemaakt (Dit kan 
via verschillende kanalen zoals de infoborden en de website. Een mail naar de (kandidaat-)leden zal zeker verstuurd 
worden). 
4. Kandidaat-leden en leden die op de ruillijst staan kunnen op deze momenten te koop aangeboden tuinen 
overnemen. 
5. Als alle geïnteresseerden hun voorkeur hebben uitgesproken, wordt gekeken welk van de geïnteresseerde het hoogst 
op de lijst staat, dit bepaalt wie de tuin toegewezen krijgt. 
 
ARTIKEL 33  
Werkbeurten verenigingskandidaatleden  
1. Verenigingskandidaatleden kunnen door of namens het bestuur (schriftelijk) periodiek worden opgeroepen om op de 
daartoe aangegeven dagen en uren, al dan niet samen met de leden van de vereniging, 
(algemene)onderhoudswerkzaamheden, werkbeurten genaamd, op het tuincomplex te verrichten. Per kandidaatlid 
worden de data en gewerkte uren door of vanwege het bestuur nauwkeurig bijgehouden. Het aantal werkbeurten per 
jaar wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.  
2. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de in lid 1 omschreven werkbeurten, zonder voor het bestuur aanvaardbare 
en geldige redenen, wordt het kandidaatlid door het bestuur nog eenmaal schriftelijk opgeroepen om de werkbeurten 
te vervullen. Geeft het kandidaatlid ook aan deze oproep geen gehoor, dan kan het verenigingskandidaatlid door het 
bestuur van de verenigingswachtlijst worden afgevoerd en kan ontzetting uit het verenigingskandidaatlidmaatschap 
volgen. Van deze ontzetting wordt schriftelijk kennis gegeven aan het betreffende verenigingskandidaatlid en aan het 
bestuur van de Haagse Bond.  
 
ARTIKEL 34  
Toewijzen van een tuin bij het overlijden van een lid  
1. De echtgeno(o)t(e) van een overleden lid en personen die in een bepaalde vaste relatie tot een overleden lid staan, 
komen bij voorrang boven ieder ander, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de statuten, in 
aanmerking voor toewijzing van de vrijgekomen tuin.  
2. Als personen die in een bepaalde vaste relatie tot een (verenigingskandidaat)lid staan, worden gerekend diegenen 
die voldoen aan de voorwaarde dat sprake is van:  
- een duurzame relatie, waarbij op eenzelfde adres een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd ofwel een duurzame 
zogenaamde l.a.t. (living apart together) – relatie, en  
- het duurzaam gezamenlijk met het betrokken lid onderhouden en gebruiken van de tuin.  



 

 
16 

De namen van de hiervoor bedoelde, door het bestuur geaccepteerde personen worden schriftelijk door het bestuur 
aan het secretariaat van de Haagse Bond gemeld.  
3. Eigen-, stief- en pleegkinderen die voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap genoemd in artikel 5 lid 1 van de 
statuten, die volgens de verenigingswachtlijst staan ingeschreven voor de tuin van de ouder en die deze wachtlijst 
geheel hebben doorlopen, komen vóór degenen die op de in artikel 38 van dit reglement bedoelde ruillijst staan 
ingeschreven, in aanmerking voor toewijzing van de vrijgekomen tuin.  
4. Het bestuur kan ten gunste van de in lid 3 bedoelde kinderen, die wel op de verenigingswachtlijst staan ingeschreven 
doch deze nog niet geheel hebben doorlopen, van de rangorde van verenigingswachtlijst afwijken en de tuin aan het 
betreffende kind toewijzen. Van het afwijken van de rangorde dient het bestuur in de eerstvolgende Algemene 
Vergadering mededeling te doen.  
 
ARTIKEL 35  
Toewijzen van een tuin bij opzegging ten gunste van eigen-, stief- of pleegkind  
1. Opzegging van het lidmaatschap ten gunste van een eigen-, stief- of pleegkind is, behoudens het bepaalde in lid 2, 
alleen mogelijk, indien dit kind voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap, op de verenigingswachtlijst staat 
ingeschreven voor de tuin van de ouder en de wachtlijst geheel heeft doorlopen.  
2. Indien een lid, waarvan een eigen-, stief- of pleegkind staat ingeschreven op de verenigingswachtlijst voor de tuin van 
die ouder, niet meer in staat is om zelf zijn/haar tuin te onderhouden en vast komt te staan dat dit in de toekomst ook 
niet meer het geval zal zijn, dan kan het bestuur, op verzoek van het lid en in overleg met de Haagse Bond, besluiten de 
tuin aan het betreffende kind toe te wijzen. In de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt van dit besluit 
mededeling gedaan aan de leden. 
 
ARTIKEL 36  
Toewijzen van tuinen in alle overige gevallen  
1. Bij beëindiging van het lidmaatschap door opzegging door het lid (niet zijnde de in artikel 35 van dit reglement 
bedoelde situatie), opzegging door de vereniging en ontzetting, komen achtereenvolgens in aanmerking voor toewijzing 
van de vrijgekomen tuin, de leden voorkomende op de in artikel 38 genoemde ruillijst en daarna de verenigings- 
kandidaatleden voorkomende op de in artikel 31 genoemde verenigingswachtlijst.  
2. Bij het vrijkomen van een tuin als bedoeld in lid 1 wordt de tuin allereerst aangeboden aan de op de ruillijst 
ingeschreven leden, in volgorde van inschrijvingsdatum op die ruillijst.  
3. Blijken op de ruillijst geen gegadigden voor de vrijgekomen tuin voor te komen, dan worden de kandidaatleden 
volgens de rangorde van de verenigingswachtlijst door de secretaris opgeroepen. 
 
 
 

RUILLIJST  
 
ARTIKEL 37  
Bijhouding ruillijst  
1. De vereniging houdt een ruillijst bij van leden die hun tuin willen ruilen voor een andere tuin op het complex.  
2. Op de ruillijst worden tenminste de volgende gegevens van het lid vermeld: inschrijvingsdatum,naam, adres en 
tuinnummer huidige tuin.  
3. De ruillijst is openbaar en dient tenminste twee maal per jaar in het verenigingsorgaan of via de jaarstukken te 
worden gepubliceerd.  
 
ARTIKEL 38  
Inschrijving op de ruillijst  
1. Inschrijving op de ruillijst is mogelijk voor leden die tenminste twee jaar op dezelfde tuin hebben getuinierd.  
2. De aanvraag tot inschrijving op de ruillijst dient schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend.  
3. Als inschrijvingsdatum op de ruillijst wordt aangehouden de datum van het poststempel van de brief of de door de 
secretaris op de brief te vermelden datum van ontvangst van de brief op het secretariaat.  
4. De in lid 3 genoemde inschrijvingsdatum bepaalt tevens de rangorde. 
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TUINREGLEMENT  
 
Het complex 

1. Vereniging en bestuur 

2. Toegang tot het complex 

3. Openbare ruimte van het complex 

4. Overlast op het complex 

5. Auto’s, motoren, brommers, fietsen 

6. Gasten op het complex 

7. Pamfletten en vlaggen  

 

Inrichting van de tuin 

8. Afscheiding en afscherming 

9. Beplanting en bebouwing 

10. Grond 

 

Onderhoud van de tuin 

11. Algemeen onderhoud 

12. Onderhoud van bomen en heesters 

13. Onderhoud van heggen en afscheidingen 

14. Tuinafval 

 

Verblijf op de tuin 

15. Toegang tot de tuin 

16. Overlast op de tuin 

17. Dieren en tenten 

18. Oneigenlijk gebruik van de tuin 

      

Beheer van tuin en opstallen 

19. Behoud in goede toestand 
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Het complex 
 
ARTIKEL 1  
Vereniging en bestuur 
1. Dit Tuinreglement is onderdeel van het Huishoudelijk Reglement conform de Statuten Artikel 5, Lid 7.  
 
2. Van de bepalingen in dit reglement kan alleen worden afgeweken met schriftelijke toestemming van het bestuur.  
  
ARTIKEL 2 
Toegang tot het complex 
1. Leden hebben te allen tijde toegang tot de drie complexen. 

2. De toegangshekken moeten gesloten en op slot zijn tijdens de volgende perioden:  

- in de winterperiode van 1 november tot 1 april: permanent gesloten. 

- in de zomerperiode van 1 april tot 1 november: gesloten van 18.00u ’s avonds tot 11.00u ‘s ochtends.  

3. In de zomerperiode zijn de paden op het complex onderdeel van de openbare ruimte en kan het hek overdag dus 

open blijven tussen 11.00u en 18.00u, maar dit is niet verplicht. Bij slecht weer wanneer of wanneer er weinig of geen 

leden op de tuin zijn, wordt i.v.m. insluipers verwacht dat leden de hekken gesloten houden of eerder sluiten.  

ARTIKEL 3  
Openbare ruimte van het complex 
1. Het is niet toegestaan de bestaande toestand van de terreinen te wijzigen, te verontreinigen te beschadigen of te 
vernielen. 
 

2. De leden zijn verplicht de groenstroken naast de betegelde openbare paden langs hun tuin te onderhouden en de 

heggen ter plaatse te snoeien, conform de bepalingen voor het algemeen onderhoud in Artikel 13, Lid 1. 

ARTIKEL 4 
Overlast op het complex 
1. Het onaangelijnd laten lopen of uitlaten van honden en katten is verboden. 
 
2. Voorkom gevaar of overlast op de openbare paden. Het is verboden te voetballen op de voetpaden. 
 
3. Het is verboden materialen op de gemeenschappelijke paden te plaatsen. 
 
4. Het bestuur is bevoegd om maatregelen te treffen ter bestrijding op de complexen van schadelijke dieren zoals 
ratten, muizen e.d., alsmede van ziekten van planten, bomen en heesters.  
 
ARTIKEL 5  
Auto’s, motoren, brommers, fietsen 
1. Het is verboden motorvoertuigen op het complex te plaatsen of te laten rijden.  
 
2. Op de voetpaden is fietsen alleen stapvoets toegestaan.  
 
ARTIKEL 6  
Gasten op het complex 
Ook familieleden en gasten die op het complex komen moeten zich houden aan de bepalingen van het Tuinreglement. 
De leden zijn hiervoor verantwoordelijk. 
 
ARTIKEL 7  
Pamfletten en vlaggen  
1. Het is verboden teksten of posters aan te plakken of te verspreiden. 
 
2. Het is verboden andere vlaggen dan: de nationale-, de provinciale-, de stedelijke-, de bonds- of de verenigingsvlag uit 
te steken of te hijsen. 
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Inrichting van de tuin 
 
ARTIKEL 8  
Afscheiding en afscherming 
1. De tuinen moeten vanaf de paden gezien, een open karakter hebben. Tuinleden hebben de vrijheid om hun tuin 
zodanig in te richten dat er ook ten opzichte van hun buren in de behoefte aan privacy wordt voorzien. 
 
2. Tussen twee tuinen mag met wederzijdse toestemming een gezamenlijke haag worden geplant van maximaal 6m 
lang en 1,80m hoog. Ook het verwijderen van de haag mag alleen met wederzijdse toestemming.  
 
3. Beplanting dat op de tuingrens is geplaatst is mandelig. Voor het onderhoud is ieder voor de helft verantwoordelijk, 
onverschillig wie het heeft geplaatst en op wiens kosten dit is gebeurd. Tuinleden kunnen hun aandeel in het 
onderhoud vanuit de eigen tuin uitvoeren. 
 
4. Het is verboden afrasteringen te beschadigen of grenspalen te verplaatsen.  
 
5. In verband met het behouden van het open karakter van de tuinen is het niet toegestaan om beplanting  zodanig te 
laten dichtgroeien dat deze na verloop van tijd een afscheiding vormt die kan worden beschouwd als een 
aaneengesloten haag langer dan 6m. 
 
ARTIKEL 9  
Beplanting en bebouwing 
1. Bij het planten van struiken die niet op de tuingrens staan zoals bedoeld bij Artikel 8, Lid 2, dient men een afstand 
van tenminste 50 cm vrij te houden vanaf de grens met de naastgelegen tuin. Voor grotere struiken en bomen is deze 
afstand 100 cm. Alle beplanting moet zodanig geplaatst zijn dat het onderhoud vanuit de eigen tuin kan geschieden.  
 
2. Het bestuur verbiedt de aanwezigheid van bepaalde plantensoorten in de tuin (verboden planten) en stelt aan 
bepaalde soorten beperkingen (beperkte planten). Deze soorten worden gepubliceerd en toegelicht op de 
verenigingswebsite. 
 
3. Tuinleden die een verboden plant zoals bedoeld in lid 2 in hun tuin ontdekken, moeten dit direct aan het bestuur 
melden. Deze planten zijn woekeraars waarvoor de vereniging de leden bijtijds wil waarschuwen.  
 
4. Alle bouwwerken en objecten op de tuin, evenals de positie ervan, moeten voldoen aan de regels en de benodigde 
toestemming zoals vastgelegd in het Bouwreglement. 

 
ARTIKEL 10  
Grond 
1. Het is verboden om direct langs de scheiding tussen twee tuinen greppels te graven waardoor de naastliggende tuin 
zou kunnen verzakken. Ook is het verboden om de grond op of direct nabij tuingrens te verlagen of te verhogen, al dan 
niet voorzien van keermiddelen. 
 
2. Het is verboden sintels, puin of grind en dergelijke aan te brengen of te begraven. 
 
 
 

Onderhoud van de tuin 
 
ARTIKEL 11 
Algemeen onderhoud 
1. Het is verplicht om de eigen tuin schoon en verzorgd te houden, deze aandacht te geven en niet te laten verwilderen 

en overlast voor de buren te voorkomen. De Tuincontrolecommissie rapporteert verwaarlozing en verwildering van een 

tuin aan het tuinlid en aan het bestuur conform Artikel 19, Lid 2. 

Ook een eventueel in de tuin aanwezige vijver dient correct te worden bijgehouden. 

2. Het is niet toegestaan bestrijdingsmiddelen te gebruiken die conform de wet verboden zijn. Bovendien is het niet 
toegestaan om als onkruidbestrijdingsmiddel Glyfosfaat te gebruiken. 
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ARTIKEL 12  
Onderhoud van bomen en heesters 
1. De leden mogen op hun tuin geen bomen en heesters hebben met een grotere hoogte dan 3.50mtr. en dienen tijdig 
maatregelen te nemen om overschrijding van de hoogte te voorkomen. 
 
2. Zieke en verwaarloosde bomen, struiken en planten die voor andere tuinen en/of de borders een gevaar kunnen 
vormen, moeten zo spoedig mogelijk worden verwijderd.  
Bij het verwijderen van een boom moeten niet alleen de takken maar ook de stam en de stronk worden verwijderd.  
 
3. Een nieuw tuinlid dat bij de tuinovername financieel is gecompenseerd voor het verwijderen van een aanwezige 
boom, dient deze binnen 3 maanden na overname verwijderd te hebben. 
 
ARTIKEL 13 
Onderhoud van heggen en afscheidingen 
1. De heggen die de voetpaden begrenzen zijn geplaatst door de vereniging. Tuinleden zijn verplicht deze te 
onderhouden. De maat is vastgelegd op 80cm hoog en 40cm breed.  
 
2. De leden zijn verplicht het pad en de groenstrook grenzende aan hun tuin te verzorgen. 

Begroeiing is toegestaan, mits niet hoger dan 20cm. Gras moet regelmatig gemaaid worden. De Tuincontrolecommissie 

rapporteert verwaarlozing aan het tuinlid en aan het bestuur conform Artikel 19, Lid 2. 

3. Als er als scheiding tussen tuinen een haag aanwezig is, moet deze op maximaal 1,80m hoog gehouden worden 
conform Artikel 8, Lid 2. 
 
4. Indien over de scheiding tussen tuinen takken van bomen of heesters groeien die hinder veroorzaken, is het de buren 
toegestaan deze te snoeien tot aan de tuingrens. Voorwaarde is wel dat de eigenaar van de boom of heester vooraf 
moet zijn aangemaand om zelf de takken te verwijderen.  
 
5. De leden die langs een sloot tuinieren zijn verplicht de strook gras langs de sloot regelmatig te maaien, de slootkant 
te onderhouden en de sloot vrij te houden van drijvend vuil.  
 
ARTIKEL 14 
Tuinafval 
1. Het is verboden tuinafval en vuilnis, op paden, in sloten of buiten het complex in de nabijheid van het terrein te 
deponeren. De ophaaldienst (en de Politie) staat ook niet toe dat tuinleden groene vuilcontainers aan de straat 
plaatsen. De vereniging heeft een vergunning voor slechts een beperkt aantal van deze containers. 
 
2. Het is verboden om tuinafval te verbranden. 
 
 
 

Verblijf op de tuin 
 
ARTIKEL 15  
Toegang tot de tuin 
1. Het is verboden zonder toestemming van het tuinlid diens tuin te betreden.  
 
2. Leden van het bestuur en van commissies van de vereniging hebben, indien dit voor de uitoefening van hun functie 
noodzakelijk is, het recht om de tuinen van de leden te betreden, ook bij afwezigheid van het lid. 
 
ARTIKEL 16  
Overlast op de tuin 
1. Het is verboden afval, vuilnis of etensresten buiten op te slaan, ook niet in plastic zakken. Afval dient door het tuinlid 
van het terrein te worden afgevoerd. Plantaardig keukenafval kan ook op de eigen composthoop worden gedeponeerd. 
 
2. Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze vuur te hebben op de tuin anders dan van een kooktoestel of koelkast op 
gas, een olie- of gaslamp of van een barbecue en andere kooktoestellen gestookt met houtskool. Het weg branden van 
onkruid en het maken van open vuur voor het verbranden van afval in welke vorm dan ook, ook in een korf of ton is 
niet toegestaan. 
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3. Het is verboden een brandstof te gebruiken die rook of stank veroorzaakt.  
 
4. Het is verboden om geluid te maken dat de rust op de tuinen verstoort. 
 
5. Het is verboden motorpompen of aggregaten voor het opwekken van elektriciteit te gebruiken op zondagen.  
 
6. Het is verboden vogelverschrikkers te plaatsen of dode vogels op te hangen. Ook mag de tuin niet gebruikt worden 
als begraafplaats voor huisdieren. 
 
ARTIKEL 17  
Dieren en tenten 
1. Het is verboden dieren op de tuin onder te brengen. 
 
2. Het is verboden om na zonsondergang tenten, partytenten, tarps of parasols te laten staan. 
 
ARTIKEL 18  
Oneigenlijk gebruik van de tuin 
1. Het is verboden de tuin en/of de opstallen aan anderen in gebruik te geven of te verhuren.  
 
2. Het is verboden de tuin en/of opstallen te gebruiken als permanent verblijf. 
 
3. Het is verboden het uitoefenen van enige tak van nering of bedrijf. 
 
 
 

Beheer van tuin en opstallen 
 
ARTIKEL 19 
Behoud in goede toestand 
1. Ieder lid is verplicht zijn tuin vanaf de aanvang van het gebruik tot het tijdstip van beëindigen van het gebruik, in 
goede toestand te houden.  
 
2. Het bestuur laat de toestand en het beheer van de tuin regelmatig controleren door de Tuincontrolecommissie. De 
taken en werkwijze van de Tuincontrolecommissie zijn vastgelegd in het Verenigingsreglement. 
 
3. Als aan een aanschrijving van het bestuur inzake het onderhoud van de tuin en/of de zich daarop bevindende 
opstallen binnen in die aanschrijving genoemde termijn geen gevolg wordt gegeven, dan kan, in opdracht van het 
bestuur, een en ander worden uitgevoerd door derden, voor rekening van het betrokken lid.  
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Vereniging en bestuur 
 
ARTIKEL 1  
Vereniging en bestuur 
1. Dit Bouwreglement is onderdeel van het Huishoudelijk Reglement conform de Statuten Artikel 5, Lid 7.  
 
2. Het bouwen, verbouwen of verplaatsen van bouwwerken of objecten op de tuin is verboden, tenzij met toestemming 
van het bestuur, na advies van de Bouwcommissie. 
Uitzondering hierop vormen de onderstaande objecten. Als deze zijn uitgevoerd conform de bepalingen van dit 
Bouwreglement kunnen de objecten zonder aanvraag bij de Bouwcommissie worden geplaatst. 
Artikel 9. Bergkast, Bergkist 
Artikel 10. Tuinhek 
Artikel 11. Terrassen en betegelde paden 
Artikel 12. Afscheiding en afscherming 
Artikel 13. Pergola 
Artikel 14. Vijvers 
Artikel 15. Afstapje naar de sloot 
Artikel 16. Speeltoestellen 
 
3. Van de bepalingen in dit reglement kan alleen worden afgeweken met schriftelijke toestemming van het bestuur. 
Wanneer het bestuur besluit af te wijken van het reglement zal dit per nieuwsbrief of e-mail bekend gemaakt worden 
aan de leden. 

4. Bij het vernieuwen of herplaatsen van de in dit Bouwreglement genoemde bouwwerken en objecten zijn de 
bepalingen van het actuele Bouwreglement leidend. De bestaande situatie kan van het actuele reglement afwijken en is 
geen maatstaf bij vernieuwing of herplaatsing. 
 
5. Bouwwerken die op een tuin zijn opgericht zonder de van het bestuur vereiste goedkeuring, zullen in opdracht van 
het bestuur, zo nodig door derden, voor rekening van het betrokken lid worden afgebroken. 
Dit geldt ook voor de in Lid 2 genoemde objecten die niet blijken te voldoen aan de bepalingen van dit Bouwreglement. 
 
 
 

Procedure bouwen en verbouwen 
 
ARTIKEL 2   
Voorbereiding en toestemming 
1. Voordat gestart mag worden met de bouw, verbouw, uitbreiding of verplaatsing van een tuinhuisje of kweekkas, 
dient het lid bij de Bouwcommissie een schriftelijk verzoek in te dienen met toelichting. Daarbij horen een of meer, van 
de nodige maten voorziene bouwtekeningen. 
Indien op papier: op het formaat A4 of A3. 
Indien digitaal: alleen in de bestandsformaten PDF, JPEG, MS-Word of MS-Powerpoint.  
Op de bouwtekening(en) moet zijn aangegeven:  
* Alle hoofdmaten van het huisje (wanden hart-op-hart gemeten) 
* Toiletruimte met toilet (voor zover aanwezig of beoogd) en het aansluitpunt voor riolering 
* Vooraanzicht, twee zijaanzichten en een achteraanzicht 
* Ramen en deuren, inclusief draairichting 
* Oppervlakte en hoogte tussen vloer en plafond 
* Hoogte tussen vloer en nok (uitwendig)  
* Maat van elke dakoverstek 
* De dakhelling 
* Ventilatieroosters  
* Uit welke materialen het bouwwerk is vervaardigd (vurenhout en/of hardhout, beglazing, isolatie) 
 
2. Tevens moet in een aparte situatietekening de positie in de tuin worden aangegeven.  
De situatietekening moet aangeven:  
* Alle bouwwerken en objecten 
* Pad/paden, sloot/sloten  
* Afstand van het bouwwerk of object van tuingrens, sloot en pad 
* Afstand tot andere bouwwerken of objecten op dezelfde tuin 
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* De aansluiting op riolering en waterleiding 
* De leidingen voor riolering en waterleiding in de tuin tot de tuingrens (indien bekend) 
* Noordpijl 
 
3. Na bevestiging van ontvangst (binnen een week), zal de ingediende tekening worden getoetst aan het 
Bouwreglement. Het lid ontvangt bericht van de toetsing.  
 
4. Het lid is verplicht om de start van de bouw, minstens één week vooraf door te geven aan de Bouwcommissie. 
 
ARTIKEL 3    
Controle op het gebouwde 
1. De leden zijn verplicht om tijdens de bouw aanwijzingen van de Bouwcommissie op te volgen.  
 
2. De Bouwcommissie kan tijdens of na de bouwactiviteiten constateren dat het tuinhuisje of de kweekkas niet in 
overeenstemming is met de goedgekeurde bouwtekening(en) of de gegeven aanwijzingen. In dat geval zal het 
betrokken tuinlid door het bestuur schriftelijk worden gesommeerd het bouwwerk alsnog in overeenstemming te 
brengen met de goedgekeurde tekening(en) of de gegeven aanwijzingen. Het bestuur zal aangeven binnen welke 
termijn dit dient te gebeuren. 
Dit geldt ook voor door het tuinlid geplaatste objecten die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van het 
Bouwreglement. 
 
3. Indien het lid binnen de gestelde termijn hieraan niet heeft voldaan, zal het bouwwerk of object in opdracht van het 
bestuur worden afgebroken, dit voor rekening van het betrokken lid.  
 
ARTIKEL 4    
Registratie van nieuwbouw van tuinhuisje en kweekkas 
1. Binnen een maand na het gereedkomen van de casco nieuwbouw moet het tuinlid dit melden bij de Bouwcommissie. 
Het is niet noodzakelijk dat dan ook elk onderdeel van de vaste inrichting al gereed is. 
 
2. Na het gereedkomen van de nieuwbouw draagt de Bouwcommissie zorg voor registratie in het tuindossier conform 
het Verenigingsreglement Artikel 25, Lid 4, Sub i 
 
3. Om aan de regels van het Taxatiereglement te kunnen voldoen dienen de gemaakte bouwkosten te worden 
geregistreerd. Het tuinlid verzamelt daartoe de facturen en aankoopbonnen en maakt een bijbehorende overzichtslijst. 
Deze lijst is ingedeeld in de volgende twee onderdelen: 
- Het tuinhuisje (of de kweekkas), inclusief fundering, dakbedekking en hemelwaterafvoer.  
- De vaste inrichting tuinhuisje (zoals keukenblok, toilet, tussenwanden, vaste vloerbedekking) 
Eventuele apparatuur en losse inrichting (meubilair) worden niet door de vereniging getaxeerd. 
 
4. Kosten voor arbeidsloon en transport worden alleen toegevoegd als deze onderdeel zijn van de factuur van de 
leverancier. 
 
5. Na het indienen van de overzichtslijst, de facturen en de aankoopbonnen bij de Bouwcommissie, maakt deze een 
afspraak met het tuinlid om het gebouwde te komen inspecteren. Onderdeel van de inspectie is goedkeuring op de 
ingediende kosten en zo nodig taxatie van het gebouwde. 
  
ARTIKEL 5 
Verbouw, uitbreiding of renovatie van een tuinhuisje 
1. Het is mogelijk om met een verbouw-, uitbreidings- of renovatieproject, de waarde van een tuinhuisje te 
vermeerderen als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
- Het project moet conform Artikel 2, Lid 1 vooraf bij de Bouwcommissie worden aangemeld samen met een begroting 
van de kosten die minimaal EUR 500,-- moeten bedragen.  
- Het betreft hier niet het reguliere onderhoud zoals schilderwerk, ramen, deuren of sloten, etc. 
De waarde van het onderhoud komt tot uitdrukking bij taxatie als het tuinlid de tuin gaat verkopen. 
 
2. Binnen een maand na het gereedkomen van het project moet het tuinlid dit melden bij de Bouwcommissie.  
 
3. Na het gereedkomen van de verbouw, uitbreiding of renovatie van een tuinhuisje draagt de Bouwcommissie zorg 
voor registratie in het tuindossier, conform het Verenigingsreglement Artikel 25, Lid 4, Sub i 
 
4. Om aan de regels van het Taxatiereglement te kunnen voldoen dienen de gemaakte bouwkosten te worden 
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geregistreerd. Het tuinlid verzamelt daartoe de facturen en aankoopbonnen en maakt een bijbehorende overzichtslijst. 
Deze lijst is ingedeeld in de volgende twee onderdelen: 
- Het tuinhuisje inclusief fundering, dakbedekking en hemelwaterafvoer.  
- De vaste inrichting tuinhuisje (zoals keukenblok, toilet, tussenwanden, vaste vloerbedekking) 
Eventuele apparatuur en losse inrichting (meubilair) worden niet getaxeerd. 
 
5. Kosten voor arbeidsloon en transport worden alleen toegevoegd als deze onderdeel zijn van de factuur van de 
leverancier. 
 
6. Na het indienen van de overzichtslijst, de facturen en de aankoopbonnen bij de Bouwcommissie, maakt deze een 
afspraak met het tuinlid om het gebouwde te komen inspecteren. Onderdeel van de inspectie is goedkeuring op de 
ingediende kosten en zo nodig taxatie van het gebouwde. 
 
 
 

Positie van bouwwerken en objecten in de tuin 
 
ARTIKEL 6 
Positie van bouwwerken en objecten in de tuin  
1. Bouwwerken en objecten moeten op tenminste 1m afstand van de tuingrens worden geplaatst.  
Bij enkele objecten die zijn opgenomen in dit reglement is soms echter een afwijkende minimum afstand tot de 
tuingrens bepaald.  
 
2. De meting wordt gedaan vanuit de voet van de hagen. Indien de tuin langs de Schenk of naast een sloot is gelegen en 
geen duidelijke tuingrens is gemarkeerd met een haag, wordt gemeten vanuit de bovenkant van het talud. 
 
3. Als het tuinlid een oud tuinhuisje afbreekt en voor het nieuwe tuinhuisje een andere positie in de tuin overweegt, is 
voor tuinen op de complexen 2 en 3 de aanwezigheid van een ondergrondse rioolpersleiding mogelijk een beperkende 
voorwaarde. 
 
 
 

Eisen aan bouwwerken en objecten 
 
ARTIKEL 7   
Tuinhuisje  
1. Op een tuin mag slechts één tuinhuisje worden gebouwd. Het mag alleen uit hout, aluminium of kunststof bestaan. 
Kunststof mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en moet voldoen aan de meest recente normen van brandveiligheid. 
 
2. Tuinhuisjes moeten in verband met de veiligheid degelijk worden gefundeerd en verankerd om verzakking en 
stormschade te voorkomen. Vanaf 2023 is niet toegestaan om een fundering te maken door een betonvloer te storten. 
 
3. De oppervlakte van het tuinhuisje, de wanden hart-op-hart opgemeten, mag maximaal 20m2 zijn, exclusief 
overstekende dakranden van maximaal 0,30m aan alle zijden. Dit betekent dat de totale dakoppervlakte inclusief luifel 
maximaal 25,8m2  mag zijn. 
- De bouwhoogte van een tuinhuisje mag maximaal 2,70m zijn.  
- De goothoogte van een tuinhuisje met plat dak mag maximaal 2,50m zijn. 
- Bij een schuin dak bedekt met shingles moet de dakhelling ten minste 15 graden bedragen in verband met de 
capillaire werking van het vocht. 
- De lengte of breedte van een tuinhuisje inclusief aanbouw en luifel mag niet meer dan 6m bedragen. 
 
4. Dakbedekking moet bestaan uit een van de volgende opties:  
a. een dekking van shingles op een 1-laagse bedekking. 
b. een EPDM- dakbedekking, eventueel met leislag. 
c. aluminium of stalen beplating in de vorm van dakpannen of dakshingles sjablonen.  
d. kunststof platen geschikt voor dakbedekking zoals golfplaat of kanaalplaat, al of niet transparant. 
 
5. Bij de toepassing van gras of sedum als toplaag moet het bouwwerk aantoonbaar constructief hiervoor geschikt zijn. 
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6. Een toilet dient aangesloten te worden op het rioleringssysteem van het complex. Een composttoilet is niet 
toegestaan. 
 
7. De leidingen voor riool en water zijn vanaf de aftakking van het hoofdriool respectievelijk de hoofdwaterleiding in 
eigendom en voor verantwoordelijkheid van het tuinlid. 
 
ARTIKEL 8 
Kweekkas  
1. Op een tuin mag slechts één kweekkas worden gebouwd. De oppervlakte mag maximaal 12m2 bedragen. De 
nokhoogte mag maximaal 2,70m zijn. 
 
2. Een kweekkas moet in verband met de veiligheid degelijk worden gefundeerd en verankerd om stormschade te 
voorkomen. 
 
ARTIKEL 9  
Bergkast, Bergkist 
1. Bergkasten en bergkisten mogen worden geplaatst, als de totale dakoppervlakte van tuinhuisje en bergkasten en -
kisten samen niet groter is dan 25,80m2. 
 
2. Indien de kist/kast wordt benut voor de berging van gasflessen, moet deze zodanig worden uitgevoerd dat deze 
geventileerd wordt, niet in de zon geplaatst is en de gasfles rechtop staat. De kistdeksel moet degelijk, waterbestendig 
en afsluitbaar zijn. 
 
ARTIKEL 10 
Tuinhek  
Als de toegang tot de tuin is afgesloten met een tuinhek, moet dit bestaan uit een goed onderhouden, naar binnen 
draaiend hek, met een maximum hoogte van 0,80m en een maximum breedte van 1m. Voor het plaatsen of 
vernieuwen van een tuinhek is geen toestemming vereist. 

ARTIKEL 11 
Terrassen en betegelde paden  
1. De terrassen in een tuin mogen samen niet groter zijn dan 40m2. Dit geldt voor terrassen gemaakt met tegels, 
gesloten vlonders, kunststof tegels of andere bodemverharding. 
 
2. Betegelde paden mogen samen maximaal 10% van de tuinoppervlakte zijn. 
 
ARTIKEL 12 
Afscheiding en afscherming 
1. Op de tuingrens tussen twee tuinen mag een hekwerk of afrastering worden geplaatst met een maximum hoogte van 
1m over onbepaalde lengte. Het plaatsen en verwijderen van een dergelijk hekwerk of afrastering mag alleen met 
instemming van de buren. 
 
2. Op de tuingrens tussen twee tuinen mag een schutting, hekwerk, tuinscherm of windscherm worden geplaatst van 
maximaal 1,80m hoog over een lengte van maximaal 6m. Het plaatsen en verwijderen van een dergelijk object mag 
alleen met instemming van de buren. 
 
3. Op de tuingrens zijn hekwerken en schuttingen mandelig. Voor het onderhoud is ieder voor de helft 
verantwoordelijk, onverschillig wie het heeft geplaatst en op wiens kosten dit is gebeurd.  
 
4. Een tuinscherm of windscherm dat niet op de tuingrens staat, mag maximaal 1,80m hoog zijn en een maximum 
lengte hebben van 2m. In de tuin mogen maximaal twee tuinschermen worden geplaatst. Tuinschermen mogen niet 
worden overdekt. 

5. Een niet-lichtdoorlatend tuinscherm of windscherm mag alleen bestaan uit natuurlijke materialen zoals hout, riet en 
bamboe. 
 
ARTIKEL 13 
Pergola 
1. Een pergola moet zodanig worden geplaatst dat deze geen hinder of overlast veroorzaakt aan de buren.  
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2. De positie moet minstens op 1m afstand tot tuingrens zijn. Uitzondering daarop is plaatsing van een pergola als 
toegang tot de tuin. Op deze manier geplaatst is de positie op de tuingrens toegestaan tot een maximum breedte van 
2m. 
 
3. De hoogte mag niet meer dan 2,50m bedragen.  
 
4. Een pergola uitgevoerd als een aaneengesloten afscherming of haag mag niet langer zijn dan 4m. 
 
ARTIKEL 14   
Vijvers 
1. Een tuin mag één grote vijver of tuinpoel hebben met een maximale wateroppervlakte van 6m2. De maximaal 
toegestane diepte is 0,80m. 
Van kleine vijverbakken niet groter dan 1m2  mogen maximaal twee worden geplaatst. 
 
2. Als vijverfolie mag alleen rubber materiaal gebruikt worden (EPDM-folie). Dit gaat langer mee en is minder schadelijk 
voor het milieu dan PVC-folie. 
 
ARTIKEL 15 
Afstapje naar de sloot 
Een afstapje naar de sloot uitgevoerd met treden van tegels of planken, mag niet breder zijn dan 0,60m. 
 
ARTIKEL 16  
Speeltoestellen    
Bij het plaatsen van een speeltoestel (schommel, glijbaan, trampoline o.i.d.) gelden de volgende regels:  
a. Oppervlakte maximaal 6m2, bouwhoogte maximaal 2,25m. Platform sta- of tredehoogte maximaal 1,50m. 
b. Het object mag geen dak hebben en moet een open karakter houden.  
c. Trampolines mogen een maximale doorsnede van 2,50m hebben. Ze mogen worden ingegraven of losstaand 
geplaatst. Bij losstaande plaatsing moet de trampoline verankerd worden, i.v.m. storm. 
d. De positie van de trampoline is op tenminste 1,5m afstand van de tuingrens. 
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Algemene bepalingen  
 
ARTIKEL 1  
Algemeen 
1. Dit Taxatiereglement is onderdeel van het Huishoudelijk Reglement conform de Statuten Artikel 5, Lid 7. Het is 
bedoeld om de taxatie van tuin en aanwezige bouwwerken en objecten te regelen. 
 
2. De taxatie wordt uitgevoerd door de Taxatiecommissie conform het Verenigingsreglement Artikel 25, Lid 1  

 
3. De taxatie wordt vastgelegd in een taxatierapport. Een voorbeeld wordt als bijlage A bij dit reglement gevoegd. 
 
4. Het taxatierapport bevat niet alleen de getaxeerde waarde van de tuin gespecificeerd in onderdelen, maar spreekt 
zich ook uit over de staat van de tuin en de aanwezige bouwwerken en objecten in relatie tot de bepalingen van het 
Huishoudelijk Reglement.  
 
5. Bedragen na berekeningen worden afgerond op hele Euro’s. 
 
6. Prijzen vóór 1 januari 2002 werden in guldens genoteerd en worden nu omgerekend volgens de wisselkoers:  
EUR 1 = NLG 2,20371 
 
ARTIKEL 2 
Taxatie-onderdelen 
1. De wijze van taxeren is gebaseerd op het Taxatiereglement van de Haagse Bond van Amateur Tuindersverenigingen 
waarop enkele aanpassingen zijn gedaan.  
De taxatie bestaat uit drie onderdelen: bouwwerken, voorzieningen in de tuin, beplanting. 
 
2. Het reglement kent twee soorten bouwwerken: tuinhuisje en kweekkas. 
Het bepalen van de waarde van een bouwwerk bestaat uit de volgende vijf onderdelen: taxatiebasis (startprijs), 
indexering, afschrijving, bepaling van de huidige staat, waarde van aangebrachte vaste voorzieningen. 
 
3. De bouwwerken en objecten op een tuin worden in dit reglement beschouwd als roerende goederen.  
 
4. Niet getaxeerd worden: losse inrichting van tuinhuisje en kweekkas, apparatuur die al of niet vast is verbonden met 
een bouwwerk of is geplaatst in de tuin, achtergelaten tuinmeubilair en gereedschap, vijvers, speeltoestellen en 
voorzieningen op de tuingrens. 
 
5. De gebruikte referentieprijzen worden telkens voor één jaar vastgesteld, tenzij plotseling sterke prijsfluctuaties 
tussentijdse wijzigingen wenselijk maken. Dit beoordeelt de Taxatiecommissie. 
 
 
  

Procedures 
 
ARTIKEL 3 
Taxatie voor verkoop 
1. Nadat het tuinlid de sleutel van het tuinhuisje heeft afgegeven bij de vereniging, verzoekt het bestuur de 
Taxatiecommissie de taxatie van de opgezegde tuin uit te voeren. Voor taxatie wordt een termijn van 2 weken 
aangehouden. 
 
2. Uitsluitend wat in overeenstemming met het huishoudelijk reglement van de vereniging is aangebracht of geplaatst 
wordt getaxeerd. 
 
ARTIKEL 4 
Beroepsprocedure bij verkoop 
1. Het lid dat met het bestuur geen overeenstemming kan bereiken over de verkoopprijs kan in beroep gaan bij de 
Haagse Bond na storting van € 250,00 op de rekening van de Haagse Bond, een en ander conform het 
Taxatiereglement, Artikel 14 van de Haagse Bond.  
 
2. Het bestuur stelt de geregistreerde gegevens, het taxatierapport en het Huishoudelijk Reglement ter beschikking van 
de Haagse Bond.  
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3. De taxatiecommissie van de Haagse Bond zal de taxatie van de Verenigingstaxatiecommissie op zijn juistheid 
beoordelen.  
 
4. De Bondstaxatiecommissie controleert de uitgevoerde taxatie ter plekke, hoort zo nodig de partijen en doet daarvan 
schriftelijk verslag.  
 
5. De Haagse Bond doet aan de hand van dit verslag uitspraak en brengt deze ter kennis van de betrokken partijen. De 
uitspraak is bindend. 
 
6. Als een beroepsprocedure wordt ingesteld vervallen mogelijk één of meer verkoopmomenten. Pas na uitspraak door 
de Bondstaxatiecommissie kan de tuin opnieuw voor verkoop worden aangeboden. 
 
ARTIKEL 5 
Taxatieprocedure van een nieuw bouwwerk 
1. De kosten van een nieuw gebouwd tuinhuisje of kweekkas moeten aan het tuindossier worden toegevoegd. Om dit 
te kunnen doen dient het tuinlid de eindcalculatie op te stellen, conform het Bouwreglement Artikel 4. 
De Taxatiecommissie inspecteert met deze calculatie de nieuwbouw en controleert de kostenopgave. 
 
2. Voor de eerstvolgende taxatie (bij verkoop of renovatie) wordt de in Lid 1 vastgestelde waarde, samen met het jaar 
van plaatsing, de basis (startprijs) voor de taxatieberekening. 
 
ARTIKEL 6 
Taxatieprocedure van een renovatie of uitbreiding van een tuinhuisje 
1. De kosten van een gerenoveerd of uitgebreid tuinhuisje moeten aan het tuindossier worden toegevoegd. Om dit te 
kunnen doen dient het tuinlid de eindcalculatie op te stellen, conform het Bouwreglement Artikel 5. Lid 4 en 5. 
De Taxatiecommissie inspecteert met deze calculatie de renovatie of uitbreiding en controleert de kostenopgave. 

 
2. Op basis van het tuindossier bepaalt de Taxatiecommissie de actuele waarde van het bouwwerk conform het 
Bouwreglement, Artikel 8, 9 en 10, op het moment vooraf aan de renovatie of uitbreiding. 
 
3. De waarde bepaald in Lid 1, wordt toegevoegd aan de waarde bepaald in Lid 2. Dit geeft de actuele waarde van het 
bouwwerk na renovatie of uitbreiding. 
 
4. Voor de eerstvolgende taxatie (bij verkoop of renovatie) wordt de in Lid 3 vastgestelde waarde, samen met het jaar 
van uitvoering van de renovatie of uitbreiding, de basis (startprijs) voor de taxatieberekening. 
 
 
 

Taxatie van tuinhuisje en kweekkas 

 
ARTIKEL 7 
Taxatiebasis van tuinhuisje en kweekkas 
1. Als basis voor de taxatie dient de oorspronkelijke door de vereniging geaccepteerde bouwprijs of begroting van 
destijds of de begroting of bouwprijs op basis van heden, inclusief de kosten voor fundering. Dit is de startprijs. 
 
2. De bouwprijs conform factuur leverancier of kosten van bouwmaterialen bij zelfbouw, betreft de voor taxatie 
relevante volgende onderdelen: Tuinhuis of kweekkas, inclusief transport en eventueel opbouw, fundering (zandbed, 
betonbandjes, funderingsbalken, etc.), regengoten en afvoer, voorzieningen vloer, voorzieningen isolatie, waterleiding, 
riolering, hang- en sluitwerk en sloten. 
 
3. Vaste voorzieningen en vaste inrichting worden apart getaxeerd conform Artikel 12. 
 
ARTKEL 8 
Indexering van tuinhuisje en kweekkas   
De startprijs zoals bepaald in Artikel 7 wordt geïndexeerd op basis van de jaarlijkse CBS Consumentenprijsindex (CPI).  
 
ARTKEL 9 
Afschrijving van tuinhuisje en kweekkas 
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1. De geïndexeerde prijs zoals bepaald in Artikel 8 dient jaarlijks met een vast percentage, dus lineair te worden 
afgeschreven volgens onderstaande tabel vanaf het jaar van nieuwbouw, of vanaf het jaar van de in het Tuindossier 
geregistreerde renovatie. 
 

Vurenhouten huisje (wand en bekleding) met: vurenhouten kozijnen, ramen en deuren 3,5 % 

Vurenhouten huisje (wand en bekleding) met: hardhouten kozijnen, ramen en deuren 2,7 % 

Kweekkas 2,7 % 

 
2. Als na de jaarlijkse afschrijving de waarde is afgenomen tot 25% van de oorspronkelijke waarde, wordt er niet meer 
afgeschreven. De waarde wordt dan volledig bepaald door de huidige toestand conform Artikel 10. 
 
ARTIKEL 10 
Huidige toestand van tuinhuisje en kweekkas 
1. Van het bouwwerk dient de constructiewaarde te worden bepaald. Is de bouw vakkundig uitgevoerd, dan kan deze 
op 100% worden gesteld. Bij constructiefouten of gebreken wordt dit percentage verminderd overeenkomstig de ernst 
van de geconstateerde fouten of gebreken in de constructie, of de huidige staat van de constructie. 
 
2. Voor de bepaling van de staat van het onderhoud van een tuinhuisje wordt onderscheid gemaakt in de volgende 
onderdelen:  
a. dakbeschot  
b. gordingen  
c. dakbedekking 
d. buitenwanden 
e. ramen, deuren en kozijnen 
f. vloeren en tussenwanden 
 
3. Voor elk van de onderdelen van een tuinhuisje in Lid 2 wordt een percentage toegekend, waarbij optimaal 
onderhoud telt voor 100%. Van deze getaxeerde percentages wordt het rekenkundig gemiddelde genomen.  
De bepaling van de staat van het onderhoud van een kweekkas wordt als een geheel beoordeeld. 
 
4. De in Lid 1 en 3 gevonden percentages worden met elkaar vermenigvuldigd. De uitkomst is de factor ‘huidige 
toestand’, uitgedrukt in een percentage. 
 
5. Is de uitkomst 20% of minder, dan kan geacht worden dat het huisje dermate bouwvallig is, dat het niet voor verkoop 
geschikt is. Het casco en toegevoegde voorzieningen dienen op kosten van het vertrekkende tuinlid te worden 
afgebroken en verwijderd.  
 
6. Indien het nieuwe lid een plan kan voorleggen voor een algehele renovatie dan kan het bestuur afwijken van een 
voorgenomen afbraak. 
 
ARTIKEL 11   
Waarde van tuinhuisje en kweekkas 
1. Het in Artikel 10, Lid 4 gevonden percentage, wordt vermenigvuldigd met het in Artikel 9 bepaalde bedrag na 
afschrijving. Dit geeft de casco waarde van het bouwwerk. 
 
2. Bij de casco waarde worden de voorzieningen zoals bepaald in Artikel 12 opgeteld. Dit geeft de getaxeerde waarde 
van het bouwwerk. 
 
ARTIKEL 12   
Voorzieningen van tuinhuisje en kweekkas 
1. Alleen de vaste voorzieningen in het tuinhuisje of de kweekkas kunnen onderdeel worden van de taxatie als deze 
redelijkerwijs enige waarde vertegenwoordigen bij overname. Het betreft o.a. toiletblok, binnenwanden, aanrecht en 
spoelbak, keukenkastjes, wandpanelen, vloerafwerking of vloerbedekking. 

 
2. Bij de getaxeerde prijs per item wordt ook de huidige staat betrokken evenals de wel-of-niet vakkundige plaatsing. 
Als één of beide slecht zijn vertegenwoordigen deze spullen of materialen voor een nieuwe eigenaar geen waarde. 

 
3. Als er geen factuur beschikbaar is, betreft de waardebepaling alleen de aanwezige materialen. Het eventuele 
werkloon voor plaatsing en/of installatie blijft buiten beschouwing. 
Werkloon kan alleen onderdeel zijn van de waarde als de factuur hiervan in het tuindossier aanwezig is. 
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4. Installaties, voor water, gas, pompen of zonnepanelen worden niet getaxeerd. De vereniging is bij verkoop aan een 
nieuwe eigenaar niet in staat om de kwaliteit en het al-of-niet goed functioneren van deze installaties te beoordelen. 

ARTIKEL 13   
Overdracht als de waarde van het tuinhuisje minder is dan 20% 
1. Is huidige toestand van het tuinhuisje 20% of minder zoals bepaald in Artikel 10, Lid 5 en 6 wordt de waarde zoals 
bepaald in Artikel 11, Lid 2 en de waarde van de voorzieningen zoals bepaald in Artikel 12, verkocht voor nul Euro. Deze 
verlaging is een korting op de aankoop van de tuin. 

2. De in Lid 1 bepaalde korting is een tegemoetkoming voor het nieuwe tuinlid om de bepalingen van Artikel 10, Lid 5 
en 6 uit te voeren. 
 
 
 

Taxatie van de tuin 

ARTIKEL 14 
Voorzieningen in de tuin 
1. In de tuin aanwezige voorzieningen die voldoen aan de bepalingen van het meest actuele Bouwreglement worden 
naar redelijkheid getaxeerd. Het betreft o.a. bestrating, pergola, windschermen geplaatst binnen de tuingrenzen, e.d.  
Bestrating die door gebrek aan tuinonderhoud niet meer zichtbaar is wordt niet getaxeerd.  
Losse of opgestapelde stenen of tegels worden niet getaxeerd. 
 
2. Voorzieningen die zijn geplaatst op de tuingrens zoals hekwerken en schuttingen worden niet getaxeerd. 
 
3. Achtergebleven bruikbare goederen zoals tuinmeubilair, gereedschappen en speeltoestellen worden niet getaxeerd. 
 
4. Vijvers worden niet bij het taxeren van de waarde van de tuin betrokken. 
 
ARTIKEL 15 
Taxatie van beplanting 
1. De prijs van op de tuin aanwezige bomen, heesters, vaste planten en gazons wordt vastgesteld op basis van de 
prijzen uit een catalogus van een te goeder naam en faam bekend staande handelskwekerij.  
Er kan een extra reductie op de prijs worden toegepast voor zieke, verwilderde of te dicht op elkaar staande gewassen.  
 
2. Alleen vaste beplanting wordt getaxeerd. 
 
3. Beplanting die is geplaatst op de tuingrens zoals struiken, hagen en bomen worden niet getaxeerd 
 
ARTIKEL 16 
Overdracht als de staat van de tuin niet voldoende is 
1. De totaalwaarde van de voorzieningen en beplanting zoals bepaald in Artikel 14 en 15 wordt verlaagd als de staat van 
de tuin niet voldoende is. Deze verlaging vormt een korting op de aankoop van de tuin.  
 
2. Het oordeel is gebaseerd op de volgende aspecten: achterstallig onderhoud van beplanting en objecten, 
achtergelaten rommel zowel in de tuin als in het tuinhuisje, aanwezigheid van niet-reglementaire beplanting en 
objecten zoals bepaald in het Tuinreglement en het Bouwreglement. 
 
3. De kortingsfactor wordt berekend door het beoordelingscijfer dat wordt toegekend op een schaal van 0 tot 10 te 
vermenigvuldigen met 0,17. De uitkomst wordt toegepast op de totalen voor beplanting en voorzieningen in de tuin 
zoals bepaald in Artikel 14 en 15. 
Conform lid 1 is deze korting alleen van toepassing op tuinen die onvoldoende, dus met een 5 of minder worden 
beoordeeld. 
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Bijlage A, Taxatierapport 
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