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Beste tuinliefhebber en nieuw lid van onze vereniging. 
 
Welkom bij onze vereniging. Wij wensen u een lange en prettige tijd zowel op de aan uw 
beschikbaar gestelde tuin als ook op ons Tuincomplex Breeveld. 
 
Hierbij ontvangt u van ons een boekje met belangrijke informatie: 
 

- Verkorte versie Tuinreglement 
- Regels voor gebruik van stroomvoorziening 
- Bouwvergunningsprocedure 
- Huishoudelijk reglement 
- Huishoudelijk reglement inlegvel 
- Tuinreglement  
- De statuten 
- Formulier Privacy (deze graag ingevuld retourneren in de brievenbus van het 

praathuis). 
 

Note: U kunt de laatste recente informatie terug vinden op onze website 
www.volkstuinwoerden.nl 
 
Als lid van de vereniging wordt u gevraagd een aandeel te leveren aan het algemeen 
Werk. Via het secretariaat wordt u hiervoor ingeroosterd. 
Wanneer er redenen zijn waardoor het u niet lukt om het algemeen werk te kunnen doen, 
dan wordt u verzocht zelf voor vervanging te zorgen en dit aan het secretariaat door te 
geven. Wanneer dit niet mogelijk is, dan graag contact opnemen met het secretariaat. We 
kunnen dan samen zoeken naar een oplossing. 
Op uw tuin zijn er verschillende voordelen voor u als lid. Zo kunt u koffie drinken in het 
praathuis, zaken aanschaffen in of via de winkel (ook mest, zand e.d.) en kunt u gebruik 
maken van gezamenlijk tuingereedschap. 
 
Via de penningmeester van de vereniging zult u eenmalig gevraagd worden om een borg te 
betalen (een bedrag per m2). Jaarlijks zult u een rekening ontvangen voor de 
verenigingscontributie, de contributie van de AVVN (Nederlandse Bond van Volkstuinders) 
en de vergoeding voor het gebruik van een tuin (alleen de laatste vergoeding is afhankelijk 
van het aantal m2 tuin). Het verzoek is om de rekeningen binnen de aangegeven termijn te 
betalen. 
 
Als u vragen of opmerkingen heeft dan ontvangen we deze graag. 
 
Wij wensen u veel tuin plezier. 
 
Uw tuincommissie: 
Voorzitter Henri van Loon    Voorzitter.tuinbreeveld@gmail.com 
Penningmeester Piet Nederhof    Penningmeester.tuinbreeveld@gmail.com 
Bouwzaken Henri van Loon    Bouwzaken.tuinbreeveld@gmail.com 
Secretariaat Corrie Smit    secretariaat.tuinbreeveld@gmail.com 
Tuinuitgifte Wilma van Nijen en Renate Nawrocki  uitgifte.tuinbreeveld@gmail.com 
 


