
 
  
Volkstuinvereniging “de Peuleschil” Opgericht 26 februari 1975. 
  
 Huishoudelijk Reglement Versie november 2009 
  
 Inleiding. De gang van zaken binnen de volkstuinvereniging “De Peuleschil” is vastgelegd in de 
statuten. Volgens artikel 10 van de statuten kan de vereniging een huishoudelijk reglement 
vaststellen. Het huishoudelijk reglement beschrijft zaken die niet in de statuten geregeld zijn. Het 
huishoudelijk reglement verstaat onder: 
  
•     “de vereniging” de volkstuinvereniging “De Peuleschil” 
  
•     “de statuten” de statuten van de volkstuinvereniging “De Peuleschil” 
  
•     “het reglement” het huishoudelijk reglement van de volkstuinvereniging “De Peuleschil” 
  
•     “het bestuur” het bestuur van de volkstuinvereniging “De Peuleschil” 
  
Artikel 1. 
  
Gegadigden kunnen lid van de vereniging worden in volgorde van aanmelding. Men wordt lid van de 
vereniging door het betalen van een jaarlijkse contributie, huur voor de overeengekomen hoeveelheid 
te gebruiken grond en een eenmalige waarborgsom. De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk 
van de hoeveelheid gehuurde grond en wordt terugbetaald als bij beëindiging van het lidmaatschap de 
gehuurde tuin schoon wordt opgeleverd. 
  
Artikel 2. 
  
Leden hebben de vrije beschikking over de door hen gehuurde grond, voor zover dit niet strijdig is met 
de bepalingen van dit reglement, de statuten van de vereniging of de van overheidswege gestelde 
voorschriften. Zij zijn gehouden de aan hen verhuurde grond inclusief de slootkant en de aan hun tuin 
grenzende helft van het pad in goede toestand te brengen en / of te houden. Onderverhuur en het 
gebruik van gehuurde grond voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf is niet toegestaan. 
  
Artikel 3. 
  
Broeikasjes kunnen na schriftelijke toestemming van het bestuur worden geplaatst. Eén per 100 m2. 
Hiervoor geldt een maximale oppervlakte van 20 m2, een maximale nokhoogte van 2,70 m en een 
maximale inhoud van 50 m3. 
  
Voor het plaatsen van schuurtjes is eveneens schriftelijke toestemming van het bestuur nodig. De 
hiervoor geldende maximale afmetingen zijn 2,40 (l) x 1,80 (b) x 2,40 (h) m. Aangrenzende tuinen 
mogen hiervan geen schaduwhinder kunnen ondervinden. 
  
Plaatsing van een gereedschapskist met maximale afmetingen 2,00 (b) x 0,75 (d) x 1,00 (h) en 
broeibakken (plat glas) met een hoogte van maximaal 1,00 m is vrij. 
  
Afwijkingen van bovenstaande afmetingen zijn mogelijk na goedkeuring door het bestuur. 
  
Artikel 4. 
  
De vijf bestuursleden worden schriftelijk voor twee jaar gekozen en zijn direct herkiesbaar. Om 
gekozen te worden moet de kandidaat minstens de helft plus één van de uitgebrachte stemmen 
hebben verkregen. 
  
 
 



 Artikel 5. 
  
De voorzitter leidt alle vergaderingen, zowel van het bestuur als van de leden. Tot de taken van de 
secretaris behoren het, in overleg met de voorzitter, uitschrijven van alle vergaderingen en de agenda 
daarvoor, het notuleren van de vergaderingen, het voeren van de correspondentie (met uitzondering 
van de financiële correspondentie) en het verzorgen van het archief. 
  
De penningmeester int contributie, huur en waarborgsommen, verricht betalingen, beheert de 
geldmiddelen van de vereniging, maakt de financiële verslagen, stelt de begroting op en voert 
correspondentie met betrekking tot financiële zaken. 
  
 Artikel 6. 
  
Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Aansluitend wordt in de maand 
november een algemene ledenvergadering gehouden. Op die vergadering brengt het bestuur verslag 
uit over haar beleid. Tevens worden de verslagen van de secretaris en de penningmeester behandeld. 
De kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen. Verder worden tijdens de 
vergadering de bestuursverkiezingen gehouden en de eventuele commissies benoemd. 
  
 Artikel 7. 
  
Het bestuur kan ledenvergaderingen uitschrijven wanneer het dit nodig acht. Ook leden kunnen een 
vergadering aanvragen en dienen daartoe een verzoek in bij het bestuur. Een schriftelijk verzoek 
daartoe dient een omschrijving te bevatten van het doel der beoogde verga¬dering en moet gedateerd 
en getekend zijn door ten minste één vijfde van het aantal leden. Binnen dertig dagen moet het 
bestuur gevolg geven aan het verzoek . De besluiten van de ledenvergade¬ring zijn, mits niet in strijd 
met de statuten en het reglement, bindend voor alle leden. 
  
 Artikel 8. 
  
De tuinhuur, dus ook het tuinjaar, loopt gelijk met het verenigingsjaar van 1 november tot en met 31 
oktober en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij het lid één maand voor het einde 
van het verenigingsjaar schriftelijk of per E-mail te kennen heeft gegeven de grond niet langer te willen 
huren. Bij het opzeggen dienen binnen acht dagen na het tuinjaar alle zaken van de tuin verwijderd te 
zijn of ten overstaan van het bestuur aan derden zijn overgedaan. Als deze derde niet de nieuwe 
huurder wordt of is, rust ook op hem de verplichting binnen acht dagen de zaken te verwijderen. Bij 
het in gebreke blijven van het schoon opleveren van de opgezegde tuin vindt geen terugbetaling van 
de waarborgsom plaats. Bovendien kunnen de kosten van het opruimen dan worden verhaald op het 
vertrokken lid, indien nodig door het 
  
inschakelen van een incassobureau. De incassokosten zullen dan eveneens op het vertrokken lid 
worden verhaald. 
  
Artikel 9. 
  
Het bestuur kan een lid de huur opzeggen indien het daarvoor een gegronde reden heeft. Dit is onder 
andere het geval, indien de tuin naar de mening van het bestuur vervuild is. Opzegging van huur zal 
zorgvuldig gebeuren wat o.m. inhoudt dat de betrokkene tijdig en bij herhaling schriftelijk zal worden 
geïnformeerd. 
  
Artikel 10. 
  
Het is niet toegestaan op het tuincomplex: 
  
a.    Tuinafval te deponeren anders dan op eigen tuin. 
  
b.    Grenspalen of afrasteringen te verwijderen of te verplaatsen. 
  
c.    Sloten te dichten en aan- en afvoer van water te belemmeren. 
  
d.    Honden los te laten lopen. 
  



e.    Dieren op de tuin te laten grazen of te huisvesten. 
  
f.    Goederen of zaken op te slaan die niet gerelateerd zijn aan tuinieren. 
  
g.    Stalmest of “rotte mest” te (laten) storten zonder voorafgaand overleg met het bestuur. Het 
bestuur kan daarvoor aanwijzingen geven. 
  
Artikel 11. 
  
Bomen zijn toegestaan, mits minstens 2 '/2 meter uit de scheidingslijn met de aangrenzende tuinen en 
niet hoger dan ca. 2 ½ meter. 
  
 Artikel 12. 
  
Het bestuur kan, onder het afleggen van verantwoording aan de ledenvergadering, al die maatregelen 
treffen die in het belang van de goede orde en de veiligheid nodig blijken. 
  
 Artikel 13. 
  
Adreswijzigingen dienen schriftelijk of per E-mail aan het secretariaat te worden doorgegeven. 
  
 Artikel 14. 
  
Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van wettelijk toegelaten bestrijdingsmiddelen. Elk lid is 
verplicht bij gebruik van bestrijdingsmiddelen de voorschriften in acht te nemen en te zorgen dat 
andermans eigendommen niet worden geraakt in welke vorm dan ook. 
  
Artikel 15. 
  
Leden die niet aan de financiële verplichtingen voldoen, zullen als lid worden geroyeerd. Royeren zal 
zorgvuldig gebeuren, wat o.m. inhoudt dat de betrokkene tijdig en bij herhaling schriftelijk zal worden 
geïnformeerd. 
  
Artikel 16. 
  
Het bestuur heeft toegang tot alle tuinen. 
  
Artikel 17. 
  
In alle gevallen waarin niet wordt voorzien door de statuten of dit reglement, beslist het bestuur. 
  
Het bestuur kan een lid de huur opzeggen indien het daarvoor een gegronde reden heeft. Dit is onder 
andere het geval, indien de tuin naar de mening van het bestuur vervuild is. Opzegging van huur zal 
zorgvuldig gebeuren wat o.m. inhoudt dat de betrokkene tijdig en bij herhaling schriftelijk zal worden 
geïnformeerd. 
  
Artikel 10. 
  
Het is niet toegestaan op het tuincomplex: 
  
a.    Tuinafval te deponeren anders dan op eigen tuin. 
  
b.    Grenspalen of afrasteringen te verwijderen of te verplaatsen. 
  
c.    Sloten te dichten en aan- en afvoer van water te belemmeren. 
  
d.    Honden los te laten lopen. 
  
e.    Dieren op de tuin te laten grazen of te huisvesten. 
  
f.    Goederen of zaken op te slaan die niet gerelateerd zijn aan tuinieren.  
g.    Stalmest of “rotte mest” te (laten) storten zonder voorafgaand overleg met het bestuur. Het 
bestuur kan daarvoor aanwijzingen geven. 
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Het bestuur kan, onder het afleggen van verantwoording aan de ledenvergadering, al die maatregelen 
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