
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 2.6 (goedgekeurd ALV 2020) Het bestuur mag met opgaaf van redenen een kandidaat-

tuinder weigeren 

a. Indien het lidmaatschap van de betrokkene eerder door de vereniging is geweigerd of het 

lidmaatschap door opzegging of royement door het bestuur is beëindigd 

b. Indien de betrokkene of diens partner, familieleden en/of bezoekers eerder door asociaal 

gedrag en/of overtredingen van statuten, huishoudelijk- of tuinreglement voor problemen 

hebben gezorgd op een van de complexen. En waarbij de tuincommissie van het complex 

schriftelijk aan betrokkene(n) heeft gemeld dat het lidmaatschap wordt opgezegd wanneer 

het gedrag blijft voortduren.  

Art. 2, lid 7 (goedgekeurd ALV 2022) . Kandidaat-tuinders zijn woonachtig in de gemeente Woerden, 

bestaande uit de kernen Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik 

 

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 12, lid 11 (goedgekeurd ALV 2022) De tuincommissie heeft  minimaal 3 leden om een besluit te 

kunnen nemen. Er moet een  meerderheid zijn bij het nemen van besluiten. De voorzitter heeft 

een doorslaggevende stem maar mag nooit meer dan 50% van alle stemmen hebben . Als het 

aantal leden onvoldoende is om een besluit te nemen, zal het besluit genomen moeten worden in 

de ledenvergadering van het complex.  

 

Art 15, lid11 (goedgekeurd ALV 2002) Het is bestuurders toegestaan om tijdens de algemene 

ledenvergadering een advies uit te brengen op de voorgenomen besluiten. 

 



Art 16, lid 7 (goedgekeurd ALV 2022) de voorzitter mag nooit meer dan 50% van alle stemmen 

hebben. 

 

Art 16, lid 8 (goedgekeurd ALV 2022) Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden. Als het aantal leden 

onvoldoende is om een besluit te nemen, zal het besluit genomen moeten worden in de 

algemene ledenvergadering 

 

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.  

Art 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.  

 

Art. 20 (goedgekeurd ALV 2022) Financiële waarborgen 

1. Binnen het bestuur hebben voorzitter en penningmeester inzage in de bankrekening van de 

vereniging en zijn op de hoogte van de financiële stand van zaken. Boven een uitgave van € 

250 moeten beiden akkoord zijn. Bij het staken van de stemmen wordt het voorgelegd aan 

het gehele bestuur. 

2. Binnen de tuincommissies hebben voorzitter en penningmeester inzage in de bankrekening 

van het complex en zijn op de hoogte van de financiële stand van zaken. Boven een uitgave 

van € 250 moeten beiden akkoord zijn. Bij het staken van de stemmen wordt het voorgelegd 

aan het algemeen bestuur die de beslissing neemt. 

3. Bij uitgaven hoger dan € 2000 worden minimaal 2 offertes gevraagd bij verschillende 

leveranciers. Offertes aangevraagd door complexen worden eerst besproken in de 

tuincommissie en wordt een voorlopige keuze gemaakt. Er wordt een dossier ingericht met 

daarin de offertes,  de vastgestelde begroting van het complex waarop de uitgave is 

opgenomen, een analyse van mogelijke risico’s en de voorlopige keuze van de tuincommissie. 

Dit dossier wordt voorgelegd aan het bestuur, die wel of geen fiat geeft voor de uitgave. In 



het dossier wordt de uiteindelijke besluitvorming, de schriftelijke opdracht en de factuur 

opgenomen.  

 

 

 

Tuinreglement  
 

Artikel 1 (goedgekeurd ALV 2021) Algemeen, lid 3  

 

Een toegewezen tuin mag niet gedeeld worden met personen die geen lid zijn van de 

Vereniging van Volkstuinders Woerden, hierna te noemen de vereniging,  tenzij met 

toestemming van de tuincommissie.  

De hoofdtuinder mag een tuin delen met één mede-tuinder. Iemand wordt als medetuinder 

gezien als deze samen met de hoofdtuinder op dezelfde kavel tuiniert, daar zijn of haar hobby 

uitvoert maar niet op hetzelfde adres als de hoofdtuinder woont. De mede-tuinder moet lid 

worden van de vereniging en betaalt daarvan de lidmaatschapskosten plus de kosten van het 

lidmaatschap van het AVVN. 

 

Artikel 3, lid 3 (goedgekeurd ALV 2020) 

1. Aanvragen voor kavels kleiner dan 200m2 dienen zo mogelijk te worden gehonoreerd uit de 

bestaande voorraad van kleinere kavels. Het opsplitsen van een kavel van 200 m2 dient te 

worden vermeden. Kavels zijn niet groter dan 200m2 

a. De tuincommissie is terughoudend in het verlenen van toestemming voor bebouwing op 

kavels kleiner dan 200m2.  

b. Het grondoppervlak van bebouwing op een tuin kleiner dan 200m2 bedraagt maximaal het 

grondoppervlak in vierkante meters maal 0,09.  

c. Per tuinder wordt maximaal 1 kavel van 200m2 uitgegeven 

d. Bij leegstand van tuinen en geen kandidaat tuinders op de wachtlijst, wordt gebruik van de 

leegstaande tuinen aan bestaande leden tijdelijk (via jaarlijkse toekenning) toegestaan 

e. Uitzondering op de maximale 200m2 wordt gemaakt voor tuinen die door de ligging niet 

geschikt zijn om in omvang te beperken tot 200m2   

 

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.   

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.  

 

Artikel 6 Algemeen werk, lid 1 (goedgekeurd ALV 2022) Bij vervullen van een bestuursfunctie wordt 

men ontheven van deze verplichting 

 

Artikel 7, (goedgekeurd ALV 2021) Gedragsregels, lid h 

 



Het houden van kleinvee, daaronder begrepen, vogels, is slechts toegestaan met een 

schriftelijke toestemming van de tuincommissie. Het gaat hierbij altijd om het houden van 

hobbydieren en niet het houden van dieren bestemd voor consumptie . In de toestemming 

staan soorten en toegestane aantallen nadrukkelijk vermeld. In de toestemming staan 

soorten en aantallen uitdrukkelijk vermeld. Hierbij mag het tuingenot van de andere tuinders 

niet negatief worden beïnvloed, dit ter beoordeling van de tuincommissie. Het houden van 

kleinvee op de tuin dient op diervriendelijke en hygiënische wijze plaats te vinden. Het 

houden van bijen is toegestaan, mits de tuincommissie daarvoor schriftelijk toestemming 

heeft verleend.  

Het houden van kleinvee dient op diervriendelijke en hygiënische wijze plaats te vinden, de 

normen van de Vereniging van Kleindierliefhebbers zijn richtinggevend hierbij. 

- Kippen:, per volwassen kip minimaal 1 m2 leefruimte in de ren.  

- Konijnen: per volwassen konijn minimaal 1 m2 leefruimte  

- Vogels: per 2 volwassen vogels een leefruimte van minimaal 1 m3 

Uitgegaan wordt van middelgrote dieren.. Bij grotere of kleinere (dwerg)dieren worden de 

eisen die gesteld worden aan de leefruimte naar boven of beneden bijgesteld.  

Voor kuikens geldt dat tijdelijk (totdat deze bij de moeder weg kunnen)  binnen de ruimte 

van de moeder mag worden gehouden.  

Het aantal hokken dat maximaal kan worden gebouwd, wordt begrensd door de eisen die 

gesteld zijn aan de maximale bebouwing per kavel (zie TR, art 3 Gebouwen, lid 2a, 6,7. ) De 

tuincommissie beoordeeelt en geeft toestemming voor de bouw.  

 

 


