REGELING UITGIFTE TUINEN
Artikel 1
Het bestuur, of een door het bestuur aangewezen bestuurslid is belast met de uitgifte van
tuinen aan de leden en aspirant-leden. De uitgifte geschiedt op een door het bestuur te bepalen
wijze, tijd en plaats en met inachtneming van de artikelen hieronder nader te noemen.
Artikel 2
De uitgifte aan een lid van een tuin, met een maximum van 2000m2 welke grond in ieder
geval rechtstreeks bereikbaar dient te zijn en bij voorkeur uit een aaneen gesloten geheel dient
te bestaan, geschiedt in beginsel in volgorde van aanmelding als lid van de vereniging,
Artikel 3
De uitgifte van de tuinen geschiedt in de volgende volgorde:
1. Aspirant-leden, die op de wachtlijst staan en dus nog geen tuin hebben.
2. Als er geen mensen meer op de wachtlijst staan aan de aangrenzende tuinbezitters die
meer grond wensen, voor zover zij geen 2000m2 grond in huur hebben; indien er
meerdere gegadigden onder de aangrenzende tuinbezitters mochten zijn, is de datum
waarop het verzoek om meer grond, schriftelijk aan de secretaris is gedaan, beslissend.
3. Vervolgens aan niet aangrenzende tuinbezitters die meer grond wensen, voor zover zij
geen 2000m2 grond in huur hebben op het complex: indien er meerdere gegadigden onder
de tuinders op het complex mochten zijn, is de datum waarop het verzoek om meer grond,
schriftelijk aan de secretaris is gedaan, beslissend.
4. Daarna aan de bezitter van een tuin op een ander complex van de vereniging, wanneer zij
de secretaris schriftelijk te kennen hebben gegeven van complex te willen wisselen: ten
slotte - aan aspirant leden die nog geen tuin hebben ontvangen.
Artikel 4
1. Alleen leden, die hun contributie en borgsom en de bij vooruitbetaling verschuldigde huur
volledig hebben voldaan, kunnen van hun recht op een nieuwe tuin(en) gebruik maken.
Tevens dienen deze leden, de tuin die ze reeds in bezit hebben, goed te onderhouden.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden tijdig voor de uitgifte van tuinen mededeling
ontvangen van een eventuele achterstand in de betaling van de contributie en tuinhuur.
3. Indien op het tijdstip van uitgifte van tuinen een lid dat voor ontvangst van een nieuwe
tuin in aanmerking zou komen, zijn geldelijke verplichting ten opzichte van de vereniging
niet is nagekomen, vindt de uitgifte voortgang aan leden die daarvoor wel in aanmerking
komen.
4. Indien een tuin wordt gehuurd in de loop van het verenigingsjaar, is een huur verschuldigd
voor het resterende deel van het jaar.
Artikel 5
Huurders van een tuin op hetzelfde complex kunnen met toestemming van het bestuur,
gehoord het bestuurslid belast met de uitgifte van tuinen, onderling ruilen.
Het verzoek van onderlinge ruiling van een tuin(en) dient schriftelijk aan de secretaris te
worden gedaan.
De onderlinge ruiling van de tuin(en) gaat in nadat men schriftelijk toestemming heeft
verkregen van het bestuur.

Artikel 6
Het gebruik van een tuin door huurders is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Verhuur
van de tuin aan derden op welke wijze dan ook is niet toegestaan. Ook het namens de huurder
doen gebruiken of er over te beschikken op welke wijze dan ook door derden, zelfs zonder
vergoeding, is verboden.
Artikel 7
1. Indien een huurder komt te overlijden kan het bestuur de huur doen overgaan op een
meerderjarig gezinslid van de overledene, wanneer dit gezinslid bereid is lid te worden
van de vereniging.
2. Wanneer geen van de in het eerste lid bedoelde gezinsleden prijst stelt op het
lidmaatschap van de vereniging, worden de erfgenamen nog gedurende twee maanden in
de gelegenheid gesteld de beplanting en opstallen weg te halen of met de nieuwe huurder
van die dan vrijgekomen tuin daarover tot een vergelijk te komen.
Artikel 8
1. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan van deze regeling worden
afgeweken, doch het bestuur is dan gehouden daarvan mededeling te doen in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering.
2. Wijzigingen in de regeling afgifte tuinen moet vooraf aan de leden bekend worden
gemaakt.
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