
VtV Woerden – inlegvel Huishoudelijk reglement en Tuinreglement 

Huishoudelijk Reglement 

 

Art 2, lid 2 (goedgekeurd ALV 2015) Vrijgekomen tuinen worden in de volgende volgorde voor 
gebruik aangeboden: 

a. aan partners of kinderen van, anders dan door royement, vertrekkende of overleden leden in 

geval van heruitgifte van de tuin van hun ouder of partner, 
b. aan de persoon die de tuin samen met het vertrekkende of overleden lid in gebruik had, op 

voorwaarde dat deze persoon de verenigingscontributie betaalde, 
c. aan leden, mits zij de tuin die ze in gebruik hebben wensen op te geven en deze in goede 

staat achterlaten, 
d. aan een kandidaat-tuinder, op basis van de volgorde van de wachtlijst.  

Art 2, lid 5 (goedgekeurd ALV 2014) Het eerste jaar na toewijzing van een tuin geldt als proefjaar. 

Na dat jaar overlegt de Tuincommissie met het lid of voortzetting gewenst is. Van belang hierin zijn 
vooral de staat van onderhoud van de tuin en de deelname van het aspirant lid in het 

gemeenschappelijk werk. 

Art 3, lid 2 (goedgekeurd ALV 2015) Indien een lid de onder lid 1 genoemde financiële verplichting 

niet tijdig voldoet, is hij vanaf de vervaldatum in verzuim en wordt een boete opgelegd. Indien hij na 

een nieuw gestelde termijn nog niet volledig aan zijn financiële verplichting heeft voldaan zal de 
vereniging het lidmaatschap beëindigen per 1 juli.  

Art 18 (goedgekeurd ALV 2014) Erelid 

1. Iemand kan tot de status van erelid worden verheven vanwege zijn/haar verdiensten voor de 

vereniging in het verleden. Deze verdiensten zullen over het algemeen verband houden met 
de strategische belangen van de vereniging.  

2. Iemand wordt erelid door een benoemingsbesluit van de algemene ledenvergadering. 

3. Een benoeming tot erelid is normaal gesproken een benoeming voor het leven maar wanneer 
het erelid schade toebrengt aan de vereniging kan de algemene ledenvergadering zijn 

benoeming tot erelid weer intrekken. 
4. Ook een actief lid kan tot erelid worden uitverkozen. 

5. Een erelid zonder tuin betaalt geen contributie voor de vereniging of het AVVN. 

6. Een erelid met tuin betaalt geen contributie voor de vereniging, maar wel de AVVN contributie 
en een vergoeding voor het gebruik van een kavel. 

7. Een erelid wordt uitgenodigd voor het jaarfeest van de vereniging. 

Artikel 19 (goedgekeurd ALV 2014) Lid van Verdienste 

1. Iemand kan tot lid van verdienste worden verheven vanwege zijn/haar opmerkelijke – en als 

zodanig algemeen erkende – prestaties of verdiensten voor de vereniging. 
2. Iemand wordt lid van verdienste door een benoemingsbesluit van de tuincomplex 

ledenvergadering. 
3. Eenmaal benoemd blijft iemand lid van verdienste. Het iemand ontnemen van zijn/haar status 

als lid van verdienste vereist een besluit van de tuincomplex ledenvergadering. 
4. De status van lid van verdienste zal normaal gesproken slechts worden toegekend aan een 

actief lid van de vereniging, met of zonder een tuin. 

5. Een lid van verdienste is vrijgesteld van het betalen van de verenigingscontributie, maar heeft 
verder alle rechten en plichten zoals de overige leden. 



VtV Woerden – inlegvel Huishoudelijk reglement en Tuinreglement 

Tuinreglement 

Artikel 5 (goedgekeurd ALV 2014) Gedragsregels 

5. De Vereniging van Volkstuinders Woerden ondersteunt van harte het principe van 
milieuvriendelijke teelt.  

6. Inzake het gebruik van bestrijdingsmiddelen houdt de vereniging zich aan de richtlijnen van 

het AVVN zoals gedocumenteerd op de AVVN website: www.avvn.nl/natuurlijk-tuinieren.  
a. Onderaan dit artikel kunt u een lijst met toegestane middelen opvragen.  

b. Onder de titel "Voorkomen is beter dan bestrijden" vindt u waardevolle suggesties ten 
aanzien van wat u kunt doen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te vermijden. 


