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Artikel 1 - Doel van het Tuinreglement
Het tuinreglement omvat de regels voor gedrag van de leden op de eigen tuin en het tuincomplex alsmede
het beheer, gebruik en onderhoud van de eigen tuin en van het tuincomplex (Statuten artikel 17, lid 1).
Het tuinreglement maakt deel uit van het huishoudelijk reglement.
Artikel 2 - Rechten en verplichtingen van de leden
1. Ieder lid is verplicht zich te houden aan alle, in het huishoudelijk reglement, het tuinreglement en andere
reglementen, gestelde regels in zoverre deze niet in strijd zijn met de Wet of met de statuten van Amateurtuindersvereniging De Volharding (Statuten artikel 17).
2. Overlast dient vermeden te worden. Van leden, die overlast ervaren van één of meerdere medetuinders,
wordt verwacht dat zij met de betreffende medetuinder(s) in gesprek gaan en de kwestie zelf oplossen.
Voortdurende overlast kan schriftelijk en ondertekend met naam en tuinnummer gemeld worden bij de
secretaris van de vereniging.
3. Leden zijn in het belang van de goede orde op het complex verplicht het bestuur bij te staan.
4. Leden zijn te allen tijde aansprakelijk voor eigen handelingen en de handelingen van hun bezoekers.
5. Het is leden verboden van zonsondergang tot zonsopgang op het complex aanwezig te zijn behoudens
voor vergaderingen en cursussen of na toestemming van het bestuur.
6. Een lid die in aanmerking wil komen voor een andere tuin dient dit schriftelijk kenbaar te maken bij het
bestuur.
Artikel 3 - Het gebruik van de eigen tuin
1. Elk lid dient de eigen tuin het gehele jaar zichtbaar te onderhouden.
2. Een lid is verplicht om bij langere afwezigheid, ziekte of andere redenen waardoor het lid niet in staat is
de tuin te onderhouden, het bestuur hiervan in kennis te stellen.
3. Het is leden niet toegestaan hun tuin met anderen dan de eigen partner te delen of aan derden onder te
verhuren. Medetuinders zijn toegestaan, zij dienen zich in te schrijven als kandidaat-lid.
4. Het staat een lid vrij de tuin naar eigen inzicht in te richten met uitzondering van de teelt van aardappelen. Regels betreffende de aardappelteelt worden in artikel 10 van dit reglement beschreven.
5. Gewassen, geteeld op het complex, mogen niet op het complex aan derden worden verkocht. Een uitzondering wordt gemaakt tijdens activiteiten, die door of met toestemming van het bestuur worden georganiseerd.
6. Het is verboden op de tuin en/of de hobbykas planten te kweken die kunnen dienen voor het vervaardigen van geestverruimende of verdovende middelen en/of deze planten bij zich te hebben, ook al is het
voor eigen gebruik.
7. In verband met geluidsoverlast mag machinale bewerking van de tuinen met behulp van gemotoriseerd
gereedschap uitsluitend plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur en op
zaterdag en zondag tussen 10:00 en 16:00 uur.
8. Mollen of ander ongedierte op de tuin dient het lid zelf te bestrijden. Als er ratten op de eigen tuin worden waargenomen dan dient het lid dit per direct aan het bestuur te melden.
9. Buiten de eigen tuin mogen geen materialen opgeslagen of speciale voorzieningen aangebracht worden.
10. De erfgrens tussen de tuinen bestaat uit een looppad van minimaal 30 en maximaal 60 cm breed. De
erfgrens tussen 2 tuinen van 5 meter breed bestaat uit een looppad van 30 cm breed.
11. Het is niet toegestaan grenspalen te verwijderen dan wel te verplaatsen.
12. Er mag geen afrastering geplaatst worden op of om de tuin.
13. Tijdelijke voorzieningen zijn alleen toegestaan ter ondersteuning van gewas of ter bescherming tegen
vogels. Voorbeelden zijn bonenstokken, plastic tunnels, boogvoorzieningen voor tuinnetten e.d. Ze zijn
toegestaan in de periode 1 maart – 15 november en zoveel korter als ze functioneel niet meer
noodzakelijk zijn of langer indien ze voor bescherming van het gewas tot de oogst nog nodig zijn.
14. Terrassen zijn toegestaan met een totale grondoppervlakte van 10% van de tuin.
15. Windkeringen bij de terrassen zijn toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur.
16. Elke bezitter van fruitbomen of fruitstruiken kan deze volgens algemeen geldende regels preventief bespuiten. Uitsluitend van overheidswege toegestane gewasbeschermingsmiddelen zijn toegestaan. Om
schade aan gewassen, ook bij de aangrenzende tuinen, te voorkomen is bespuiting uitsluitend toegestaan bij windstil weer.
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17. Om overlast bij aangrenzende tuinen te voorkomen dienen fruitbomen op 2 meter afstand van de tuingrens te worden aangeplant, bessenstruiken op 1,5 meter. Overlast gevende fruitbomen en fruitstruiken
dienen na een aanzegging van het bestuur te worden gesnoeid of verplaatst.
18. Het gebruik van asbesthoudende materialen is verboden.
19. Indien bij beëindiging van het lidmaatschap asbesthoudende stoffen op de tuin worden aangetroffen
zullen de opruimingskosten verhaald worden op het vertrekkende lid.
20. Ieder lid dient de aanwijzingen van het schouwteam over het gebruik en de staat van onderhoud van de
eigen tuin op te volgen binnen de daarvoor door het schouwteam gestelde termijn.
Artikel 4 Het onderhoud van de directe omgeving van de eigen tuin
1. Ieder lid is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de directe omgeving van de eigen tuin. Hieronder vallen ook de looppaden, die grenzen aan de eigen tuin.
Artikel 5 Het onderhoud van de heggen langs de eigen tuin
1. Ieder lid is verantwoordelijk voor het onderhouden van de heg langs de eigen tuin. Dit onderhoud bestaat uit het snoeien van de heg, onkruidvrij houden en verwijderen van zwerfvuil onder, langs en achter
de heg.
2. Uiterlijk 31 mei en 30 september dienen de heggen gesnoeid te zijn op een hoogte van 80 cm en een
breedte van 40 cm. In de tussenliggende periodes is het toegestaan dat uitgroei wordt weggeknipt.
Snoeisel mag niet op de paden blijven liggen.
Artikel 6 Het onderhoud van de oever langs de eigen tuin
1. Leden met een tuin grenzend aan een oever zijn onderhoudsplichtig voor de grond in het verlengde van
de eigen tuin tot aan de oeverbeschoeiing. Leden dienen deze oever vrij te houden van onkruiden en
andere ongewenste planten.
2. Op de eerste twee meter vanaf de oeverbeschoeiing mogen geen fruitbomen en/of bessenstruiken worden geplant. Wel toegestaan zijn bodembedekkende planten, houtsnippers, bloembollen en oever/bijenplanten.
Artikel 7 Het onderhoud van de greppels langs de eigen tuin
1. Leden met een tuin die grenst aan een greppel dienen de greppel vrij te houden van onkruid, beplanting,
aarde en opslag van materialen om de afvoer van overtollig regenwater via de greppel niet te belemmeren.
Artikel 8 Het plaatsen van opstallen op de eigen tuin
1. Het bestuur beslist over het plaatsen van een hobbykas. Leden die een hobbykas willen of een bestaande hobbykas willen vervangen dienen hiervoor een schriftelijke aanvraag te doen bij het bestuur. Na
schriftelijke goedkeuring wordt de hobbykas door het bestuur besteld bij onze vaste kassenbouwer.
Zelfbouw is niet toegestaan.
2. De overige opstallen die geplaatst kunnen worden zijn:
a. Een gereedschapskist, maximaal. 260 cm lang, 60 cm breed. De hoogte inclusief poten of stenen mag
maximaal 80 centimeter zijn en de gereedschapskisten dienen in goede staat van onderhoud te
verkeren.
b. Een platte bak met ruiten van maximaal 73 x 165 cm. Ze mogen zowel enkel als dubbel uitgevoerd
worden met een maximale lengte 75% van de breedte van de tuin. De maximaal toegestane hoogte van
de hoogste kant is 65 cm, de maximaal toegestane hoogte van de laagste kant is 35 cm. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van de ligging. Ze dienen in goede staat van onderhoud te verkeren. De ombouw
mag van glas of plexiglas zijn, maar mag geen gevaar opleveren voor de omgeving.
c. Regentonnen. Deze kunnen langs de kas worden geplaatst.
d. Compostbakken/vaten. De compostbakken/vaten dienen bij voorkeur aan de achterzijde van de tuin
te worden geplaatst. Compostbakken dienen minimaal 60 cm uit de heg te staan. De maximale maat is
100x100x100 cm (lengte x breedte x hoogte). Compostbakken dienen in goede staat van onderhoud te
verkeren.
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Artikel 9 Het gebruik van de opstallen op de eigen tuin
Opstallen mogen niet worden gebruikt voor de opslag van materialen die geen verband houden met het gebruik van de tuin.
Artikel 10 Het telen van aardappelen
1. Maximaal éénderde deel van de tuin mag worden beplant met aardappelen. Het dwingend voorgeschreven schema hangt op het publicatiebord en in de hal van het verenigingsgebouw.
2. Voor een tuin met een hobbykas kan bij het bestuur een schriftelijke aanvraag worden gedaan om de
tuin over de breedte in vier (4) vakken te verdelen. Na schriftelijke toestemming zal het éénvierde deel
waarop de hobbykas staat permanent buiten het plantschema blijven. De indeling van de overige drie
vakken is gelijk aan het schema op het publicatiebord en in de hal van het verenigingsgebouw.
3. Pootaardappelen dienen N.A.K. gecertificeerd te zijn en kunnen tussen eind november en eind december bij De Volharding worden besteld. Bestelformulieren zijn verkrijgbaar in de tuinwinkel en worden als
bijlage bij een nieuwsbrief gemaild.
4. Van de pootaardappelen die niet bij De Volharding zijn gekocht dient voor 1 mei van het jaar van poten
de aankoopnota en het certificaat, voorzien van naam en tuinnummer, te worden ingeleverd bij de
tuinwinkel. Leden die dit verzuimen of leden die de pootaardappelen op de verkeerde plek hebben staan
zullen worden gesommeerd de pootaardappelen per direct te verwijderen. Blijft het betreffende lid in
gebreke dan zal het bestuur maatregelen nemen.
Artikel 11 Het algemeen onderhoud van het tuincomplex
1. Elk lid is verplicht jaarlijks een aantal uren werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het complex.
Leden van 75 jaar of ouder zijn vrijgesteld van de verplichte werkzaamheden.
2. De werkzaamheden worden in de regel op een zaterdagmorgen uitgevoerd onder begeleiding van een of
meerdere bestuursleden. De werktijd is van 9.00 uur tot 12.00 uur met inbegrip van een koffiepauze.
3. De werkzaamheden worden door het bestuur bepaald.
4. Aan het begin van het jaar wordt een rooster opgesteld met de data waarop een lid wordt verwacht
voor de verplichte werkzaamheden. Bij het niet nakomen van de verplichting zal het bestuur maatregelen nemen.
5. Elk lid dient na gedane werkzaamheden de presentielijst af te tekenen. De presentielijst ligt in de kantine. Bij verhindering dient het lid zich 24 uur van tevoren af te melden bij het bestuur.
6. Leden die taken uitvoeren binnen één van de teams zijn vrijgesteld van de verplichte werkzaamheden.
7. Afkoop is niet mogelijk.
8. Elk lid is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en van degenen waarmee wordt samengewerkt. De
vereniging en/of bestuursleden zijn niet verantwoordelijk voor schade ontstaan tijdens de verplichte
werkzaamheden.
Artikel 12 Huishoudelijk afval, glas, puin, tuinafval en compost
1. Het is verboden om afval in welke vorm dan ook op het complex en/of de eigen tuin te verbranden of te
deponeren in het aanwezige openbaar groen, de oevers en de aangrenzende sloten of in de tuin van een
ander lid.
2. Het is niet toegestaan afval, glas en puin van welke aard dan ook op de tuin te begraven of met grond te
bedekken. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk afvoeren.
3. Ieder lid is verantwoordelijk voor het deugdelijk opruimen van het eigen tuinafval en snoeiafval. Composteren op de eigen tuin heeft de voorkeur.
Artikel 13 Het gebruik van gereedschap van de vereniging
1. Alle verenigingsgereedschappen kunnen door de leden worden geleend en dienen in goede staat te
worden gehouden.
2. De kruiwagens en karren die nabij het verenigingsgebouw staan opgesteld kunnen door alle leden ongevraagd worden gebruikt, maar moeten uiterlijk aan het eind van diezelfde dag schoon en in goede staat
worden teruggezet op de opstelplaats.
Artikel 14 Watervoorziening op het tuincomplex
1. De kranen in en aan de buitenkant van het verenigingsgebouw kunnen door alle tuinders gebruikt worden voor drinkwater. Ze mogen niet worden gebruikt voor sproeiwerkzaamheden. Het gebruik van het
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2.

leidingwater is op eigen risico. De Volharding is niet verantwoordelijk voor een eventuele besmetting
door de legionellabacterie.
Het complex heeft een ringleiding waarmee slootwater kan worden afgetapt om de tuin te besproeien.
Dit is geen drinkwater.

Artikel 15 Toegang tot de tuin van een ander lid
1. Het is niet toegestaan zonder toestemming de tuin van een ander lid te betreden. Deze regel geldt ook
voor de grenspaden tussen twee tuinen. Het is niet toegestaan de grenspaden te gebruiken voor een
kortere route.
2. Uitgezonderd van deze regel zijn de leden van het bestuur en de leden van het schouwteam tijdens de
uitoefening van de aan hen opgedragen taak.
3. Imkers zijn gerechtigd alle tuinen te betreden indien dit nodig is om een uitgezwermd bijenvolk te vangen. Deze regel geldt ook als bijenvolken van buiten complex zijn aangevlogen. Imkers dienen hun werk
te doen zonder schade toe te brengen aan de gewassen of de grond. In geval van schade is de veroorzaker verantwoordelijk.
Artikel 16 Regels voor het tuincomplex
1. Het tuincomplex is verboden voor onbevoegden. Een uitzondering op deze regel geldt tijdens de openstelling op zaterdagochtend en tijdens evenementen.
2. Een ieder die het tuincomplex binnenkomt of weggaat dient er op toe te zien dat de toegangspoort achter hem/haar sluit. Dit geldt ook voor de toegangsdeur van het verenigingsgebouw.
3. Leden zijn in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf, medetuinders, (klein)kinderen en/of bezoekers die zij tot het tuincomplex toelaten. Het bestuur is niet aansprakelijk.
4. Kinderen jonger dan achttien jaar zonder begeleiding door een lid worden op het tuincomplex niet toegelaten.
5. Bezoekers van achttien jaar of ouder hebben slechts toegang tot het complex indien zij door een lid bij
de toegangspoort worden opgehaald.
6. Het publicatiebord op het terrein is uitsluitend bestemd voor mededelingen van of namens het bestuur.
7. Folders met een politieke of religieuze strekking mogen niet op het complex worden verspreid of aangeplakt.
Artikel 17 Het gebruik van het verenigingsgebouw
1. Het verenigingsgebouw bestaat uit de centrale hal, de kantine, de tuinwinkel en bijgebouwen. Alle leden
hebben toegang tot de centrale hal die toegang geeft tot de toiletten en de ruimte met de schrapmachine/wastafel.
2. Iedere gebruiker van deze voorzieningen is verplicht deze na gebruik schoon en netjes achter te laten.
3. De openingstijden van de kantine en de tuinwinkel worden op het publicatiebord en in de centrale hal
bekendgemaakt. Het kantineteam en het (tuin)winkelteam bestaat uit vrijwilligers onder de verantwoording van het bestuur.
4. Vergaderingen, behoudens die over verenigingsbelangen gaan, mogen niet op het complex worden gehouden. Het bestuur kan hier van afwijken.
Artikel 18 Het gebruik van speeltoestellen
1. Gebruik van speeltoestellen door minderjarige kinderen is alleen toegestaan onder toezicht en verantwoordelijkheid van de (groot)ouders en/of, bij afwezigheid van (groot)ouders, het lid dat de kinderen
heeft meegenomen.
2. Gebruik van speeltoestellen gebeurt op eigen risico.
3. (Geluids)overlast van de kinderen is niet toegestaan.
4. Na gebruik van de zandbak dient de deksel op de zandbak te worden geplaatst.
Artikel 19 Het gebruik van de boomgaarden
1. De regels in dit artikel hebben betrekking op de boomgaard langs het Boompad (de oostkant van het
complex) en de boomgaard achter de tuinen 121 t/m 126 (de noordkant van het complex, grenzend aan
het bosplantsoen).
2. De boomgaarden zijn verdeeld in percelen. Het vruchtgebruik van deze percelen is toegewezen aan een
aantal leden. Er is voor het vruchtgebruik geen pacht verschuldigd.
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3.
4.

Iedere vruchtgebruiker dient zijn/haar perceel het gehele jaar zichtbaar te onderhouden.
Indien een vruchtgebruiker ondanks 2 schriftelijke waarschuwingen in gebreke blijft het perceel op een
nette manier te onderhouden wordt hem/haar het perceel ontnomen en aan een ander lid in vruchtgebruik gegeven.
5. In de boomgaard mogen uitsluitend fruitbomen en fruitstruiken worden geplant. Er mogen geen groenten worden geteeld, met uitzondering van rabarber. Bloemen voor bijen en vlinders, kruiden, bodem
bedekkende planten en houtsnippers zijn toegestaan.
6. Fruitbomen die toe zijn aan vervanging mogen door de vruchtgebruiker worden verwijderd. Bomen
en/of struiken, die een besmettelijke ziekte hebben dienen op aanwijzing van het bestuur terstond gekapt en geheel te worden verwijderd.
7. De boomgaarden mogen niet zonder tussenkomst van het bestuur worden overgedragen aan derden.
8. In boomgaarden mogen geen andere materialen geplaatst of opgeslagen worden dan na schriftelijke
toestemming van het bestuur. Recreëren in de boomgaarden is niet toegestaan.
9. De looppaden van de boomgaard langs het Boompad dienen vrij gehouden te worden van overhangende
takken, onkruid en zwerfvuil.
10. Om overlast bij aangrenzende percelen te voorkomen dienen nieuwe fruitbomen op 2 meter afstand van
de perceelgrens te worden aangeplant, nieuwe fruitstruiken op 1,5 meter.
11. Op percelen die grenzen aan de sloot mogen op de eerste twee meter vanaf de oeverbeschoeiing geen
fruitbomen en/of bessenstruiken worden geplant. Wel toegestaan is bodembedekking zoals houtsnippers, bloembollen en oever-/bijenplanten.
Artikel 20 (Huis)dieren op de tuin
1. Het is niet toegestaan klein vee, groot vee en andere (huis)dieren te houden.
2. Honden dienen aangelijnd te zijn. Er is een opruimplicht.
Artikel 21 - Regels en overige bepalingen van de overheid
1. Het gebruik van chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen dient te worden beperkt tot een
minimum en alleen daar gebruikt te worden waar biologische middelen (nog) tekort schieten.
2. In alle gevallen is gewasbespuiting van groenten, fruitbomen en fruitstruiken alleen toegestaan bij windstil
weer om overlast door overwaaien naar andere tuinen te voorkomen.
Artikel 22 Niet nakomen van de verplichtingen
1. Het bestuur zal maatregelen nemen indien een lid:
a. zonder voorafgaande opgave van redenen de hem opgedragen algemene werkzaamheden niet of
naar behoren uitvoert;
b. de eigen tuin en de daarop aanwezige opstallen niet of niet naar behoren onderhoudt;
c. de regels van dit Tuinreglement overtreedt.
Indien een lid na aanschrijvingen door het bestuur zijn verplichtingen niet nakomt binnen de daarvoor door
het bestuur gestelde termijnen zal artikel 7 van de Statuten worden toegepast (opzegging door de vereniging).
Artikel 23 Beslissingsbevoegdheid
In gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist het bestuur.
Artikel 24 - Reglementswijziging
1. Invoering en wijziging van reglementen wordt 3 weken van tevoren schriftelijk aan de leden
bekendgemaakt.
2. Alleen voorstellen tot wijziging, die artikelgewijs tenminste 7 dagen voor de betreffende vergadering bij
het secretariaat zijn ingediend, worden in behandeling genomen.
3. De leden worden geacht alle stukken daarover te hebben bestudeerd, zodat voorlezing van de artikelen
achterwege kan blijven.
Bij aanneming worden de wijzigingen onmiddellijk van kracht.
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Artikel 25 - Goedkeuring leden
Veranderingen in dit tuinreglement worden van kracht indien zij door tenminste 2/3 van het aantal op de
extra algemene ledenvergadering aanwezige leden zijn goedgekeurd. Na goedkeuring van het onderliggende
Tuinreglement zijn alle voorgaande versies vervallen verklaard.
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