Reglementen De Eendracht en De Bond van Volkstuinders – samenvatting
https://www.volkstuinparkdeeendracht.nl/informatie-2/reglementen-formulieren-envergunningen
De Eendracht – Huishoudelijk reglement
Artikel 3 – De tuinen
3.1.
a. De leden hebben de vrije beschikking over de aan hen in gebruik gegeven tuin, voor
zover niet anders is bepaald in dit Huishoudelijk Reglement en/of reglementen van de
Bond.
b. De leden zijn verplicht de aan hen in gebruik gegeven tuin en de zich daarop
bevindende bouwsels in goede staat te brengen en te onderhouden vanaf het
moment dat zij deze in gebruik hebben.
c. De totale oppervlakte bebouwing en verharding in de vorm van (sier)bestrating,
kunstgras, broeibakken e.d. mag niet meer dan dertig procent van het tuinoppervlak
bedragen. Een Japanse tuin mag alleen aangelegd worden met toestemming van het
afdelingsbestuur.
3.2.
a. Beplanting mag niet hinderlijk zijn voor andere leden.
b. Een windscherm mag niet hoger zijn dan 1,80 meter. Op een tuin mag maximaal 5,50
strekkende meter windscherm worden geplaatst.
c. Afscheidingen tussen de tuinen mogen bestaan uit levende beplantingen.
d. De toegang tot de tuin moet afgesloten kunnen worden door een in goede staat
verkerend hek, dat naar binnen open gaat. Ook dient het tuinnummer van de gebruiker
vanaf het hek duidelijk zichtbaar te zijn. Als de tuin met een slot wordt afgesloten,
moet een sleutel bij het afdelingsbestuur afgegeven worden.
3.3.
a. De slootkant achter de tuin moet in goede staat verkeren, overeenkomstig de door de
overheid gestelde eisen. Als er vaste planten op de slootkant (is achterzijde tuinhuis tot
de sloot) staan, mogen deze niet hoger zijn dan 30 cm. Bij nalatigheid van de
gebruiker van de tuin laat het afdelingsbestuur een-en-ander voor rekening van de
gebruiker in orde maken.
b. De leden houden de helft van het pad dat aan hun tuin grenst vrij van onkruid. De aan
hun tuin grenzende sloot houden zij in goede vorm en richting door middel van een
beschoeiing. Deze beschoeiing moet 20 cm boven de waterlijn uitsteken. Om de
doorstroming niet te belemmeren, houden de leden de aan hun tuin grenzende sloot op
de daarvoor noodzakelijke diepte en vrij van belemmerende planten.
c. Het aanbrengen van enig bouwwerk in of aan de sloot is verboden.
Artikel 11 – Gevolgen van een overtreding of nalatigheid
1. Een overtreding van de bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement en die genoemd
in de reglementen wordt aangemerkt als een overtreding.
Door het afdelingsbestuur kan een boete van maximaal € 100,00 per overtreding
worden opgelegd; bovendien voor elke week dat de overtreding voortduurt € 12,00.
Een-en-ander onder de voorwaarden genoemd in de reglementen.
2. Tegen het opleggen van een boete kan beroep worden ingesteld bij de
Tuchtcommissie van de Bond, maar alleen als de boete eerst is voldaan.
3. Indien leden niet reageren op schriftelijke oproepen van het afdelingsbestuur ten
aanzien van de in lid 1 genoemde gevolgen van een overtreding of nalatigheid, kan het
afdelingsbestuur besluiten royement van het betreffende lid aan te vragen.

De Bond – Algemeen reglement –
https://www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/algemeenreglement2016-12-10.pdf
Artikel 20 - Administratieve verzuimen
1. Als administratieve verzuimen worden aangemerkt:
a. het niet of niet tijdig voldoen van verschuldigde gelden;
b. het niet tijdig verschaffen van inlichtingen en gegevens aan een orgaan van de
bond;
c. overtreding van de bepalingen genoemd in artikel 5 lid 1 t/m 10 en in de
artikelen 9
t/m 12 van het Tuinreglement, alsmede in artikel 2 lid 1 en 2 van het
Bouwreglement
en de bepalingen genoemd in het Huishoudelijk Reglement van de Afdeling.
2. Het afdelingsbestuur is bevoegd om voor elke week dat een administratief verzuim
duurt aan
het lid € 12,00 aan administratiekosten in rekening te brengen, zulks tot een maximum
van dertien weken.
De Bond – Tuinreglement –
https://www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/tuinreglementbvv-2016-12-10.pdf
Artikel 6 - Algemene rechten en verplichtingen met betrekking tot de tuin
1. Tenzij anders is bepaald, heeft een lid de vrije beschikking over de hem ter beschikking
gestelde tuin en is hij vrij hierop bouwsels te plaatsen en beplantingen aan te brengen,
mits hij zich houdt aan de daarvoor geldende voorschriften. De totale oppervlakte van
de bouwsels en van verharding in de vorm van (sier)bestrating, paden, terrassen,
broeibakken, e.d. mag niet meer bedragen dan dertig procent van het tuinoppervlak.
2. Een lid is verplicht om:
a. geen overlast aan andere leden of aan derden te bezorgen, o.a. doch niet
uitsluitend
door geluidsoverlast, het belemmeren of wegnemen van het zicht of zonlicht;
b. de eigen tuin, bouwsels, beplanting, alsmede de aan de tuin grenzende paden,
hagen, sloten, slootkanten en beschoeiingen goed te onderhouden en/of te
vernieuwen, rekening houdende met de daarvoor geldende voorschriften van de
bond en van de afdeling. Als een lid naar het oordeel van een afdelingsbestuur
ter zake in gebreke blijft, kan zijn afdelingsbestuur het onderhoud voor rekening
van het lid door derden doen uitvoeren;
c. die werkzaamheden op het tuinpark te verrichten, die te doen gebruikelijk of
overeengekomen zijn;
d. zich te houden aan de richtlijnen van de tuincommissie, de bouw- en
taxatiecommissie en/of de bondscommissies;
e. geen schade toe te brengen aan het tuinpark of aan tuinen, beplantingen en
bouwsels van andere leden;
f. de door de afdelingsvergadering per tijdseenheid vastgestelde aantal uren
werkzaamheden (algemeen werk) te verrichten aan het tuinpark en
verenigingsgebouwen. Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van het lid kan het
desbetreffende afdelingsbestuur hiervoor tijdelijk en persoonlijk dispensatie
verlenen en/of hieraan voorwaarden verbinden. De dispensatie gaat derhalve
niet automatisch over op een partner, ouder of kind, indien die met betrekking
tot de desbetreffende tuin lid wordt.

3. Het is een lid niet toegestaan om:
a. het aan hem ter beschikking gestelde tuin aan een ander ter beschikking te
stellen;
b. al dan niet tegen vergoeding de eigen tuin of de bouwsels door anderen te doen
gebruiken of te doen bewonen;
c. materialen op te slaan buiten de eigen tuin;
d. aan de padzijde een heg te hebben hoger dan 80 cm;
m. op zijn tuin de planten Japanse Duizendknoop en de Reuzen Berenklauw te laten
groeien”.
Artikel 9 - Aanleg, indeling en onderhoud van de tuin
1. Ter bevordering van het juiste onderhoud en het aanzien van het tuinpark zijn de leden
verplicht:
a. verordeningen en/of voorschriften, die zijn of nog worden uitgevaardigd ten
aanzien van de bestrijding van gevaarlijke plantenziekten (b.v.
aardappelmoeheid) of parasieten, stipt na te komen;
b. door ziekte en/of ongedierte aangetaste beplanting, als nodig, te vernietigen;
c. de tuin vrij te houden van rommel en vuilnis, hetgeen tevens inhoudt dat in de
tuin of
achter het tuinhuis geen voorwerpen mogen worden geplaatst, die het geheel
ontsieren.
2. De daarvoor aangewezen commissie(s) houdt (houden), in opdracht van het
afdelingsbestuur, toezicht op het onderhoud van sloten, heggen, paden, tuinen en
bermen.
3. Bij verwaarlozing of achterstallig onderhoud zal het betrokken lid hiervan schriftelijk
door het afdelingsbestuur in kennis worden gesteld, met de aanwijzing om het
noodzakelijke werk vóór een bepaalde datum te verrichten. Mocht het lid hieraan geen
gevolg geven, dan wordt het afdelingsbestuur hierover schriftelijk geïnformeerd door de
commissie die de nalatigheid heeft geconstateerd.
De Bond – Reglement bouwvoorschriften –

https://www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/Bouwreglement_mei_2009_a
5_v2.pdf
Artikel 2. Algemene voorschriften
2.7. Op een tuin mag behalve een tuinhuis en kweekkas ook een schuur worden
gebouwd. De gezamenlijke oppervlakte van kweekkas en schuur mag niet meer
bedragen dan 12 m2. Een schuur of één gereedschapskist is toegestaan. Indien op een
tuin geen tuinhuis staat, hoewel dit reglementair wel is toegestaan, mag men een
kweekkas van maximaal 12 m2 EN een schuur van maximaal 6 m2 te plaatsen. Zodra
alsnog een huisje wordt geplaatst dient de gezamenlijke oppervlakte van kweekkas en
schuur te worden teruggebracht naar 12 m2
2.8. Een bouwsel moet binnen 1 (een) jaar na afgifte van de toestemming gereed zijn.
Artikel 3. Voorschriften toestemming oprichten bouwsel
3.2.4. Alle opstallen (tuinhuis, schuur, kweekkas, gereedschapskist, accukist en
gaskist) op een tuin moeten in dezelfde kleur worden uitgevoerd.

Artikel 9.2. Windscherm/schutting
9.2.1. Een windscherm/schutting mag niet hoger zijn dan 1,80 meter.
9.2.2. Op een tuin mag maximaal 5,5 strekkende meter windscherm/schutting worden
geplaatst.
9.2.3. Toe te passen materialen:
a) hout, kunststof of aluminium, met een maximale dikte van 10 x 10 cm voor
de staanders en de leggers.
b) glas met een maximale oppervlakte van 1 m2 per glasplaat.
c) steen, met een maximale hoogte van 0,80 m voor een borstwering.
9.2.4. Een niet-lichtdoorlatend windscherm/schutting mag alleen bestaan uit natuurlijke
materialen zoals hout, riet en bamboe.
9.2.5. Een windscherm/schutting mag nergens dichter bij de grens van een tuinperceel
worden geplaatst dan 0,50 m, met dien verstande dat daar waar de grens door een
sloot wordt gevormd, deze afstand ten minste 2,00 m moet bedragen, gemeten vanuit
de waterlijn.
9.2.6. Een windscherm/schutting mag geen verbinding vormen tussen bouwsels.
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