tuinpark

zonnehoek

Huishoudelijk reglement Zonnehoek
Iedere tuinder ontvangt het boekje “Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders” bij de
tuinoverdracht en behoort te weten dat hierin de basisregels staan.
Daarnaast heeft elk Afdelingsbestuur de bevoegdheid om voor het eigen Tuinpark een aanvulling in te
voeren. Deze amendementen worden in de ledenvergadering besproken en goedgekeurd. Vervolgens geeft
de BvV er ook haar goedkeuring aan.

HHR van Zonnehoek op Statuten & Reglementen van de Bond van Volkstuinders

Samen met de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders (BvV) regelt dit supplement de
rechten en plichten van de leden van Zonnehoek.
De Bond of BvV:
Bondsbestuur:
Tuinpark:
Afdeling:
Afdelingsvergadering:
Het Bestuur:
Het lid / de leden:
De partner:
De aspirant:
De Statuten:
De Reglementen:

De Bond van Volkstuinders te Amsterdam.
Het bestuur van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam.
Het geheel van volkstuinen dat een afdeling vormt [tuinpark Zonnehoek].
Een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische eenheid van de
bond waaronder de leden van de bond ressorteren.
De Algemene Vergadering van de afdeling Zonnehoek.
Het afdelingsbestuur van Zonnehoek.
Een meerderjarig persoon die als lid is toegelaten op een tuin op Tuinpark
Zonnehoek. Per tuin kan slechts één lid worden toegelaten.
Een persoon die voldoet aan het begrip “partner” volgens de lijst van
Begripsbepalingen van de reglementen en statuten van de Bond.
Een persoon die geen lid is van de Bond en op een lijst van aspiranten is
geplaatst.
De Statuten van de Bond
• Het Algemeen Reglement BvV
• Het Afdelingsreglement BvV
• Het Tuinreglement BvV
• Het Bemiddelingsreglement BvV
• Het Tuchtreglement BvV

Het doel van de reglementen van de BvV en dit (HHR) Huishoudelijk Reglement is het handhaven
van een goed functionerend tuinpark waarbij iedereen rekening met elkaar houdt, maar waar
tevens de individuele vrijheid gewaarborgd kan blijven.
Het uiteindelijke doel is dat iedereen in alle rust en met plezier kan tuinieren op tuinpark
Zonnehoek.

•

Archangelweg 3 1013 zz Amsterdam

Afdelingsreglement - Ad. artikel 2. Lidmaatschap

1.

Een nieuw lid krijgt na het eerste seizoen een evaluatie met bestuur en tuincommissie over het
‘tuinder-zijn’.

Afdelingsreglement Ad. artikel 5. Ranglijst aspiranten

1. Indien een aspirant-lid drie keer een tuin heeft geweigerd komt hij onderaan de ranglijst te staan.
2. Indien een lid ten minste twee jaar de beschikking heeft gehad over één en dezelfde tuin
(Tuinreglement artikel 1 lid 4) kan hij zich op een ranglijst laten plaatsen voor een andere tuin op het
tuinpark, door dit schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur. De toewijzing geschiedt:
a. in volgorde van datum van schriftelijke aanmelding
b. nadat het bestuur heeft vastgesteld dat de achtergelaten tuin en opstallen in goede staat van
onderhoud verkeren.
Afdelingsreglement Ad. artikel 6. Beëindiging lidmaatschap, taxatie en inboedel

1.

I ngeval het lid het lidmaatschap door opzegging wenst te beëindigen dient hij dit schriftelijk aan de
secretaris van Zonnehoek te doen en daarvoor een termijn van minstens twee maanden in acht te
nemen.

Tuinreglement Ad. artikel 4 lid 11 en 12. Taxatie bouwsels en beplantingen

1.

Het vertrekkende lid is verplicht werkzaamheden, zoals vermeld in het taxatierapport, twee weken
voor de datum van de tuinoverdracht te verrichten. Indien het vertrekkende lid dit achterwege laat
zullen de kosten voor uitvoering van deze werkzaamheden op het vertrekkende lid verhaald worden.

Tuinreglement Ad. artikel 6. Algemene rechten en verplichtingen met betrekking
tot de tuin

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Leden hebben de vrije beschikking over aan hen beschikbaar gestelde grond en dagverblijf, met
inachtneming van de wettelijke bepalingen en het hierna bepaalde:
a. het dagverblijf, andere opstallen zoals schuurtjes & kassen en de tuin dienen in goede staat
te worden onderhouden;
b. gebroken ruiten of defect hang- en sluitwerk dient onmiddellijk voor eigen rekening hersteld
te worden;
c. zonder toestemming van het bestuur mogen er geen veranderingen aan de buitenzijde van
het dagverblijf worden aangebracht (aanvraag geschiedt via Bouwcommissie);
d. het dagverblijf dient de kleur bruin te hebben, andere bouwsels zoals platte bakken, kassen
of schuttingen, dienen de kleuren bruin òf groen te hebben.
Leden zijn verantwoordelijk voor de watermeter die zich op de tuin bevindt. Indien een watermeter
door bevriezing of andere oorzaak defect raakt wordt het lid verplicht deze voor eigen kosten te
(doen) herstellen of vervangen.
Leden moeten er voor zorgen dat de watermeter goed bereikbaar en zichtbaar is, het deksel mag dus
niet bedekt zijn met beplanting, stenen en dergelijke.
Leden zijn verplicht de paden en hagen vrij van gras en onkruid te houden. Leden die geen pad langs
hun tuin hebben zijn verplicht andere delen van het tuinpark te onderhouden, door het bestuur
aan te wijzen. Onderbegroeiing onder de heg is toegestaan (behalve Winde, Drieblad, Paardebloem,
Distels, Gras en Kleefkruid).
Het is leden niet toegestaan de hagen die de tuin scheiden van de algemene grond van het tuinpark
aan de bovenzijde en de tuinpadkant te knippen met uitzondering van die leden, die dat op verzoek
van het bestuur als taak op zich hebben genomen.
Leden zijn verplicht het toegangshek bij de ingang achter zich te sluiten:
a. in de periode 1 oktober tot 1 april bij betreden en verlaten van het park
b. in de periode 1 april tot 1 oktober tussen 20.00-9.00 uur bij het betreden en verlaten
van het park.
Het is niet toegestaan op paden te fietsen anders dan met het oogmerk zich van de ingang van het
tuincomplex naar de tuin en terug te begeven; bij bromfietsen dient de motor uitgeschakeld te zijn.
Indien betrokken lid geen gevolg geeft aan uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden in het

onderhoud, volgt een aanschrijving van het bestuur waarin de uiterste datum staat vóór wanneer
betrokken lid aan deze verplichting moet voldoen. Indien betrokken lid niet voor deze uiterste datum
aan de verplichting voldoet wordt een en ander in opdracht van het bestuur en voor rekening van het
betreffende lid in orde gebracht. (Tuinreglement artikel 6, lid 2 letter b).
Tuinreglement Ad. artikel 7. Financiële verplichtingen met betrekking tot de tuin

1.

De leden zijn verplicht alle jaarlijkse financiële verplichtingen voortvloeiend uit lidmaatschap
en andere overeengekomen financiële verplichtingen bij vooruitbetaling te voldoen, hetzij per jaar
(vóór 31 januari van het betreffende jaar), hetzij per kwartaal (per eerste van elk kwartaal).
De betaling dient te geschieden door storting op bankrekening 5140384 ten name van de
penningmeester van Zonnehoek.
2. Leden die niet voldoen aan hun financiële verplichtingen krijgen daartoe maximaal twee
schriftelijke aanmaningen, waarvoor porti- en administratiekosten in rekening worden gebracht.
3. Indien leden op de in de tweede aanmaning gestelde termijn nog niet hebben voldaan aan hun
financiële verplichting is dit grond voor het beëindigen van het lidmaatschap. (Statuten artikel 8,
lid 4, letter c)
Tuinreglement Ad. artikel 9. Aanleg, indeling en onderhoud tuin

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Ten minste twintig procent van het grondoppervlak dat voor tuin bestemd is, moet met levende
bloemen en siergewassen beplant zijn. (zie ook art.6 Tuinreglement lid 1)
Het is verplicht om op de tuin een compostbak of compostcontainer te hebben.
Het is toegestaan om aan de, van het pad af gezien, rechterzijde van de gehuurde tuin over de gehele
diepte een afscheiding van plantmateriaal te maken. Deze afscheiding mag niet hoger zijn dan 1,4 m,
met uitzondering van de laatste 4 meters bij het huisje tot aan de ‘achtergrens’ van de tuin, daar mag
de hoogte 1,80 m zijn.
Het plaatsen van windschermen tot een totale lengte van 5,5 meter is toegestaan mits aangevraagd bij
de bouwcommissie en met toestemming van het bestuur (zie ook reglement bouwvoorschriften BvV
Afscheidingen mogen nergens dichter dan 0,50 meter van de grens geplaatst worden.
Bij de keuze van aanplant van bomen of hoge bosschages dienen tuinders rekening te houden met
mogelijke overlast die grote, hoge bomen en struiken in de toekomst aan medetuinders kunnen
bezorgen. Bomen die zeer groot kunnen worden, zoals eiken, kastanjes, grote sparren, beuken
e.a. mogen niet worden aangeplant of gezaaid. Wat geldt voor aanplant, geldt ook voor spontane
zaailingen van hoge bomen. Deze moeten worden verwijderd vóór ze 2 meter hoogte hebben bereikt.
Een verzoek om een kap- of rooivergunning moet door een tuinder schriftelijk ingediend worden bij
het bestuur. De aanvraag moet zoveel mogelijk gemotiveerd zijn. Redenen voor een kapvergunning
kunnen o.a. zijn: ziekte (kanker, wortelrot, schimmels), de boom levert gevaar op voor de omgeving,
lichtbeneming, bouw of sloop.
Elke aanvraag tot kapvergunning zal altijd door het bestuur officieel via de Bond van Volkstuinders
bij het Stadsdeel West moeten worden ingediend. De kosten die het aanvragen van een
kapvergunning en het kappen van bomen met zich meebrengen zijn voor rekening van desbetreffende
tuinder.

Tuinreglement Ad. artikel 11. Algemeen werk

1.

Leden zijn verplicht het aantal jaarlijks vastgestelde aantal uren (18-24) algemeen werk te verrichten.
Het Bestuur bepaalt in overleg met de Algemeen Groencommissie het aantal uren. Een lid kan zich
laten vervangen door zijn partner of inwonend(e) kind(eren), mits die 18 jaar of ouder zijn. Ook kan
een lid zich door één vaste “hulptuinder” laten vervangen, mits deze persoon door de lid-tuinder aan
het begin van het tuinseizoen als zodanig aan het Bestuur wordt voorgedragen. (art 11 Tuinreglement
lid 8).De lid-tuinder blijft op de eerste plaats verantwoordelijk en aansprakelijk.
2. De oproep tot het verrichten van algemeen werk geschiedt door het bestuur of door een door het
bestuur daartoe gemachtigde. Van de door leden verrichte werkuren wordt officieel aantekening
gehouden.
3. Indien een lid of zijn partner (of “hulptuinder”) op de voorgeschreven datum niet present kan zijn

dan moet hij zijn tuinbeurt ruilen met een andere tuinder.
4. Leden die ondanks een oproep van het bestuur niet aan het algemene werk hebben deelgenomen
wordt aan het einde van het kalenderjaar een bedrag per achterstallige werkbeurt in rekening
gebracht, waarvan de hoogte jaarlijks in de ledenvergadering wordt vastgesteld.
5. Leden van 75 jaar of ouder zijn vrijgesteld van algemeen werk (art.11 Tuinreglement lid 3).
6. Voor deelnemers aan het algemeen werk is een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheids
verzekering afgesloten door de Bond (art. 11 Tuinreglement lid 4).
Tuinreglement Ad. artikel 12. Bruikleen

1.

Tijdens uren waarop algemeen werk wordt verricht kunnen leden voor eigen gebruik geen
gereedschappen en kruiwagens van Zonnehoek in bruikleen krijgen.
2. De van de tuinpark in bruikleen ontvangen materialen dienen onbeschadigd en schoongemaakt
dezelfde dag ingeleverd te worden op de daarvoor door het bestuur gestelde plaats.
Tuinreglement Ad. artikel 14. Overtreding

Het is verboden:
1. op het tuinpark te overnachten
2. plakkaten of drukwerk zonder toestemming van het bestuur op het tuinpark aan te brengen of te
(doen) verspreiden
3. andere dan de nationale of stedelijke vlag, of bonds- of tuinparkvlag op het complex uit te steken of
te hijsen
4. grofvuil, tuinafval (m.u.v. zieke planten, wortelonkruiden zoals Japanse knoop, drie/zevenblad,
haagwinde e.d., verpakt in een gesloten zak), hout, glas en ijzer in de huisvuilcontainers te
deponeren
5. de tuin als opslagplaats te gebruiken
6. groenafval en snoeihout van de eigen tuin op of in het openbare gedeelte van Zonnehoek, de
spoordijk en openbare strook langs de Archangelweg te deponeren
7. bomen, struiken en planten in het openbare gedeelte van Zonnehoek en de spoordijk te zetten en/of
weg te halen en onderhoud te plegen aan het algemene groen zonder toestemming van het bestuur of
van de commissie die belast is met het beheer van het Algemeen Groen.
Slot bepalingen

Gevallen waarin de reglementen en dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien, worden door het bestuur
al dan niet in overleg met het Bondsbestuur geregeld.
Aangepast aan de nieuwe Statuten en Reglementen van januari 2009
Ter stemming gebracht en aangenomen in de ledenvergadering van oktober 2010
Door het bondsbestuur beoordeeld en vastgesteld dat ze niet in strijd zijn met de bondsreglementen.

****

