
1 

 

Huishoudelijk Reglement van Volkstuinders Vereniging 

Leimuiden zoals vastgesteld door de Algemene 

Ledenvergadering van 10 december 2018. 
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De hierna volgende bepalingen zijn deels afgeleid van de statuten van de ‘Volkstuinders 

Vereniging Leimuiden’ en beschrijven de spelregels die we hanteren bij de dagelijkse gang 

van zaken van de vereniging. Deze bepalingen geven inzicht in wat we van elkaar mogen 

verwachten en geven duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid op 

de complexen. De bepalingen zijn vooral bedoeld om te helpen als lid zo goed mogelijk te 

functioneren binnen de vereniging.  

Artikel 1  Algemene bepalingen 

1. Indien dit Huishoudelijk Reglement bepalingen bevat die strijdig zijn met de 

voorwaarden van het huurcontract met de gemeente, dan prevaleren de voorwaarden 

van het huurcontract. 

2. Elk lid wordt geacht kennis te hebben genomen van het Huishoudelijk Reglement en 

verbindt zich bij ingang van het lidmaatschap de hierin opgenomen bepalingen 

onverkort na te leven.  

3. De door een lid opgegeven NAW-gegevens dienen overeen te komen met het feitelijke 

woonadres, ook na eventuele verhuizing.  

Artikel 2  Rechten en plichten 

1. Elk lid is verplicht het totaalbedrag aan contributie bestaande uit tuinhuur en 

omgeslagen kosten vóór 31 december te voldoen, tenzij schriftelijk door het bestuur 

anders is beschikt. Bij overschrijding van de betaaltermijn worden door het bestuur de 

extra kosten van € 5,-- in rekening gebracht.  

2. Een lidmaatschap kan ieder moment ingaan en geldt voor onbepaalde tijd. Op verzoek 

van het lid kan het lidmaatschap slechts worden beëindigd per 01 november volgend op 

de opzegging. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken.  

3. Een lid dient rekening te houden met de belangen van de vereniging, het karakter van 

een vereniging brengt met zich mee dat de algemene belangen van de vereniging niet 

mogen worden geschaad door persoonlijke belangen.  

4. Bij een eventueel verschil van mening over een bestuursbesluit kan een lid beroep doen 

op het oordeel van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.   

5. Een lid kan een tuinperceel huren als hij/zij is ingeschreven als inwoner van de gemeente 

Kaag en Braassem. Bij verhuizing naar een adres buiten de gemeente wordt de huur van 

het gehuurde perceel beëindigd uiterlijk op 1 november volgend op de verhuisdatum.  

6. Bij gebrek aan beschikbare tuinpercelen, kan de aanvrager op diens verzoek door het 

bestuur op een wachtlijst worden geplaatst. In volgorde van aanmelding komen 

aanvragers uit de kernen Bilderdam, Leimuiden en Rijnsaterwoude als eerste en 

vervolgens de aanvragers uit de rest van Kaag en Braassem in aanmerking voor een 

vrijkomende tuin. Ziet hij/zij af van het aanbod, dan komt de daaropvolgende aanvrager 

in aanmerking.  
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Artikel 3  Einde van het lidmaatschap  

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. opzegging door het lid. Dit moet schriftelijk, uiterlijk voor 1 november van het jaar;      

b. overlijden;  

c. royement door de vereniging. 

2. In geval van royement van een lid wegens gebrekkig tuinbeheer en/of gedragingen op 

het tuincomplex die in strijd zijn met dit Huishoudelijk Reglement wordt gehandeld 

overeenkomstig Artikel 4, lid 9.  

3. Indien het lidmaatschap eindigt in de loop van het jaar vindt geen restitutie van de reeds 

betaalde contributies en overige vergoedingen plaats. In dringende gevallen kan het 

bestuur hiervan afwijken.  

4. In geval van opzegging door overlijden van een lid komt de betrokken partner of 

familielid in aanmerking voor het overnemen van de tuin. Alsdan dient hij/zij lid te 

worden. Indien de betrokken partner of familielid de tuin niet overneemt dan wordt 

beëindiging van het lidmaatschap op gepaste wijze met in acht name van Artikel 4, lid 5 

afgehandeld.  

Artikel 4  Huren van een tuin   

1. Leden hebben de vrije beschikking over het hun in huur uitgegeven tuinperceel met 

inachtneming van de regels die het Huishoudelijk Reglement hiervoor stelt.  

2. Een gehuurd tuinperceel dient ingericht te zijn en gebruikt te worden op een wijze die 

tegemoetkomt aan het doel van de vereniging. Dit houdt onder andere in dat de 

bestemming 'tuinieren als ontspanning' in de praktijk tot haar recht moet komen. 

Daarom is zowel tuinieren op commerciële basis als recreëren op gehuurde tuinpercelen 

zonder enige tuinfunctie niet toegestaan.  

3. Opstallen, beplanting e.d. op aan een lid inhuur gegeven tuinpercelen zijn eigendom 

van dit lid met alle daarbij behorende lusten en lasten. 

4. De inrichting van de tuin waaronder begrepen bouwwerken, beplanting bomen dient 

zodanig te zijn dat de directe omgeving en/of buurtuinders hier geen overlast of 

schaduwhinder door ondervinden.   

5. Bij beëindiging van de huur van een tuinperceel is het lid of diens rechtsopvolger 

verplicht dit tuinperceel 'zwart' op te leveren. Zwart opleveren betekent dat het perceel 

vrij van onkruid, beplanting, bomen, verhardingen, ongewenste obstakels en opstallen 

e.d. dient te zijn. De oplevering vindt plaats zonder dat aanspraak kan worden gemaakt 

op enige vergoeding. Wel is het toegestaan opstallen, beplanting e.d. met alle daarbij 

behorende lusten en lasten aan de toekomstige huurder in eigendom over te dragen. Bij 

in gebreke blijven van het vertrekkende lid zal het bestuur op zijn kosten het 

tuinperceel opleveringsgeschikt maken. Dit artikel zal naar redelijkheid en billijkheid 

worden toegepast. 

6. Een tuin met de daarop aanwezige onroerende goederen, verhardingen, beplanting e.d. 

kunnen slechts worden overgedragen, oftewel in onderverhuur of in bruikleen worden 

geven aan derden, door tussenkomst van het bestuur van de vereniging. 
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7. Leden dragen bij hun handelen op het tuincomplex verantwoordelijkheid voor een goed 

milieu. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen anders dan in uitzonderlijke 

gevallen niet toegestaan. Indien gebruik van bestrijdingsmiddelen onontkoombaar is, 

dan heeft het gebruik van middelen die het milieu zo min mogelijk belasten de 

voorkeur.  

8. De toegewezen tuin wordt naar behoren aangelegd en in goede staat gehouden. Tuinen 

worden nagelopen op de staat van onderhoud. Bij constatering van ernstig achterstallig 

onderhoud wordt het betreffende lid hierover tweemaal aangeschreven. De derde 

aanschrijving is een voorwaardelijke aankondiging van de procedure tot royement als 

lid.  

9. Anders dan voorafgaande toestemming van het bestuur is het niet toegestaan dieren op 

de tuin te houden. 

Artikel 5  Bouwwerken  

1. Bij het inrichten van een tuinperceel zijn het bestemmingsplan en vigerende wettelijke 

regelgeving van kracht. De volgende bepaling geven richting aan een zinvolle inrichting 

van de tuinpercelen. 

2. Het aanvullend bouwen van een opstallen en eventuele kas geschiedt volgens daarvoor 

geldende regelgeving van de overheid. Het plaatsen deze opstallen is geheel voor eigen 

risico. 

3. Als leidraad geldt dat het gezamenlijk oppervlak aan opstallen ten hoogste 10% van het 

grondoppervlak van de gehuurde tuinkavel bedraagt, met een maximum van 20 m2. 

4. Het gebruik van tuinafscheidingen is niet toegestaan.  

Artikel 6  Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid  

1. Betreden van onze complexen door leden en bezoekers geschiedt geheel op eigen risico. 

Het bestuur van de Volkstuinders Vereniging is op generlei wijze verantwoordelijk en/of 

aansprakelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door uit de uitoefening van de hobby 

tuinieren op onze complexen. Tevens is het in voorkomend geval gebruik maken van 

gereedschap en/of materieel van de vereniging geheel op eigen risico en eigen 

verantwoordelijkheid. 

2. Leden zijn verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van de aan hun toegewezen 

tuin, de gemeenschappelijke paden langs de tuin en de aangrenzende sloot en/of 

greppel. De sloot langs de tuin wordt uiterlijk 1 november van elk jaar schoongemaakt, 

naar de normen van het waterschap. Bij achterstallig onderhoud zullen de kosten die 

moeten worden gemaakt om tekortkomingen te verhelpen samen met eventuele boetes 

worden verhaald op het nalatige lid.  

Artikel 7    Gemeenschappelijke taken 
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1. Voor het verrichten van algemeen verenigingswerk zoals: onderhoud, verbetering en 

verfraaiing van het tuincomplexen wordt ervanuit gegaan dat leden maximaal 8 uur 

beschikbaar zijn voor deze werken.  

2. In overleg met de leden worden de uit te voeren werkzaamheden verdeeld over 

beschikbare leden. Deze verenigingswerkzaamheden alsmede het tijdstip van uitvoering 

worden door de ALV vastgesteld. In samenspraak met de leden worden hiertoe zo nodig 

klusteams samengesteld. Reguliere werkzaamheden, zoals grasmaaien worden 

regelmatig uitgevoerd. Om de werklast te verdelen kan zo mogelijk in poules worden 

gewerkt.    

3. Leden die niet in staat zijn om kluswerk of regulier werk uit te voeren bespreken met  

het bestuur de mogelijkheden voor hun inzet voor andere taken. 

 

Artikel 8  Het bestuur  

1. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden 

benoemd voor een periode van zes jaar.  

2. Een lid kan door het bestuur dan wel door andere leden voor een bestuursfunctie 

worden voorgedragen. In het laatste geval dient de kandidaat schriftelijk bij het bestuur 

te worden voorgedragen en wel uiterlijk 14 dagen voor de algemene ledenvergadering 

waarin de verkiezing zal plaatsvinden. 

3. Elk bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te maken “rooster van 

aftreding” Het aftredend bestuurslid is direct herkiesbaar. Degene die in een 

tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn 

voorganger. 

4. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden: de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester. Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. 

5. Het bestuur is belast met de volgende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 

a. Het sturen van de vereniging met als doel het gebruik en het beheer van het 

tuincomplex als gesteld in dit huishoudelijk reglement optimaal te laten verlopen. 

b. Het indienen van bestuursvoorstellen of voorstellen van leden, eventueel voorzien 

van kanttekeningen, voor besluitvorming in de algemene ledenvergadering. 

c. Het voordragen van aspirant bestuursleden en/of commissieleden aan de algemene 

ledenvergadering voor de benoeming van nieuwe bestuurs-, respectievelijk 

commissieleden. 

d. Het aanspreken van leden op hun gedragingen en het gevoerde tuinbeheer indien  

de naleving van dit huishoudelijk reglement wordt overtreden.  

e. Het royeren van leden in geval van ernstige overtreding van het huishoudelijk 

reglement. 

6. De leden van het bestuur hebben voor de uitoefening van hun functie toegang tot het 

gehele tuincomplex, inbegrepen de tuinen van de leden. In dringende gevallen kan ook 

toegang verkregen worden tot de huisjes, schuurtjes en kassen.  
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7. Het bestuur en de commissies zijn collectief en persoonlijk aansprakelijk voor alle 

uitgaven door hen gedaan of financiële verplichtingen door hen aangegaan, die in strijd 

zijn met dit Huishoudelijk Reglement. 

8. De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging. Hij leidt  

vergaderingen, is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging 

naar buiten. Hij houdt toezicht op de naleving van dit reglement.  

9. De secretaris is belast met de gehele administratie van de vereniging, met uitzondering 

van de financiële administratie. Hij behandelt in- en uitgaande de correspondentie. 

Organiseert de algemene ledenvergadering en de verslaglegging ter zake. Verder voert 

hij de ledenadministratie uit waaronder begrepen de toewijzing van tuinen en beheert 

het archief.   

10. De penningmeester is belast met het beheren en bewaken van de geldmiddelen van de 

vereniging en het voeren van de administratie hiervan. Het innen van contributie en het 

verrichten van de betalingen. Het opmaken van het jaarverslag over het gevoerde 

financiële beleid met de daarbij behorende balans en staat van baten en lasten. Het 

opstellen van de begroting en het bewaken van de door de algemene ledenvergadering 

goedgekeurde begroting.  

Artikel 9  Commissies 

1. De algemene ledenvergadering en het bestuur kunnen commissies en hun leden 

benoemen.  

2. Tot lid van een commissie kunnen alleen leden van de vereniging worden benoemd. 

Artikel 10  Kascontrolecommissie  

1. De kascontrolecommissie wordt benoemd door de algemene ledenvergadering.  

2. De kascontrolecommissie is belast met de controle van de kas en de bescheiden van de 

penningmeester van de vereniging. De controle wordt jaarlijks uitgevoerd of zoveel 

vaker als bestuur noodzakelijk acht.   

3. De commissie doet schriftelijk verslag van haar bevindingen aan het bestuur en 

mondeling aan de algemene ledenvergadering. 

4. De commissie bestaat uit ten minste twee personen en een reserve lid. Elk jaar treedt 

een der leden af volgens een overeengekomen rooster. 

Artikel 11  Vergaderingen 

1. Vergaderingen worden onderscheiden in:  

a. vergaderingen van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester),  

b. algemene ledenvergaderingen en  

c. commissievergaderingen.  
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2. De datum van de algemene ledenvergadering wordt in het najaar gehouden hierbij geldt 

de volgende procedure: 

a. De uitnodiging voor de vergadering wordt minimaal 30 dagen van tevoren (digitaal) 

aan de leden verzonden. 

b. De agenda voor de vergadering wordt 7 dagen voor de vergadering (digitaal) 

bekend gesteld. 

c. Voorstellen voor de ledenvergadering moeten 21 dagen voor de vergadering bij de 

secretaris zijn ingediend. 

d. De ingediende voorstellen worden voorzien van een préadvies van het bestuur en in 

de agenda opgenomen. 

e. Tijdens de ledenvergadering wordt het te voeren beleid van de vereniging 

beoordeeld en vastgesteld, voorstellen in stemming gebracht en besluiten 

bekrachtigd. 

3. Commissievergaderingen vinden zo vaak plaats als noodzakelijk geacht door een 

meerderheid van de commissieleden of door het bestuur.   

4. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt, passend bij het doel van de 

vergadering. Verslagen geven minimaal inzicht in gemaakte afspraken, besluiten, 

kosten, hieraan gerelateerde tijdstippen of datums en deelnemers van de vergadering. 

Artikel 12  Slotbepaling  

1. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Deze beslissing 

eist, indien nodig achteraf, goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 


