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Van harte welkom bij onze vereniging! We hopen dat je een fijne tijd bij ons hebt.
In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (zie www.vtvpastoorbarten.nl onder tabblad
Bestuur, etc) vind je alle afspraken die we met elkaar hebben gemaakt om ervoor te
zorgen dat alles mbt het tuinieren en de Vereniging prettig verloopt.
Hieronder volgt een aantal belangrijke zaken uit deze documenten:
Leden van de Vereniging hebben het recht het hen toegewezen perceel, met
inachtneming van de Statuten, Reglementen en besluiten van de Vereniging, naar eigen
inzicht in te richten
Leden van de vereniging dienen:
a. zich als een goed lid te gedragen en hun medeleden geen overlast te bezorgen.
b. de aan hem of haar toegewezen perce(e)l(en) met het bijbehorend pad doorlopend
en op behoorlijke wijze te onderhouden.
c. de door de vereniging verstrekte tuinnummer(s) duidelijk zichtbaar, bij de toegang tot
de tuin, aan de afrastering te laten hangen.
d. ervoor zorg te dragen dat de afrastering rondom het perceel in goede staat blijft.
e.
Ieder lid is jaarlijks contributie en huur verschuldigd; de contributie en huur dienen binnen
één maand na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt op de bankrekening van de
Vereniging.

Kassen en andere (permanente) structuren mogen slechts met toestemming van het Bestuur
en/of verhuurder worden aangebracht en dienen aan de daaraan gestelde eisen te voldoen.
Indien op de tuin bomen geplaatst worden, mogen dit uitsluitend laagstam fruitbomen zijn.
Deze moeten ten minste 1 meter van de erfscheiding en de paden komen te staan. Deze
fruitbomen mogen niet hoger worden dan 3 meter.
Het is verboden:
a) piketpalen te verwijderen, of te verplaatsen;
b) ongevraagd of zonder toestemming de tuin van een ander lid te betreden.
c) greppels te graven die het aanzien van het perceel ontsieren en die de grens vormen
van de toegewezen tuinen
d) zich met een auto of motor op de paden te begeven, tenzij met toestemming van het
bestuur;
e) zich met een motorvoertuig op het complex sneller dan stapvoets (5km/u) voort te
bewegen.
f) bomen of struiken in de groenstrook te rooien, af te zagen, te snoeien of te
verplanten, anders dan onder toezicht van of met toestemming van een door het
bestuur aangewezen persoon;
g) honden los te laten lopen;
h) de toegangspoort van het complex bij aankomst of vertrek, buiten de door het bestuur
aangegeven sluitingstijden, geopend achter te laten;
i) de toegang tot de tuin af te sluiten met een slot
j) op de tuinen geluidsapparatuur in werking te hebben, die hoorbaar is en dus hinder
veroorzaakt.
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k) de besluiten van de Algemene Ledenvergadering en besluiten en/of aanwijzingen die
het bestuur in de loop van het jaar via het publicatiebord ter kennis van de leden
brengt, te negeren;
l) op het complex gekweekte producten te verkopen, zonder toestemming van het
Bestuur;
m) op het complex handel te drijven dan wel op het complex gekweekte producten te
verkopen
n) het complex te betreden of te verlaten anders dan langs de daarvoor bestemde
plaatsen;
o) op de tuinen een open vuur te stoken al dan niet in een vuurkorf;
p) afval of vuilnis op het complex te deponeren;
q) de toegewezen tuin te gebruiken als opslagplaats voor andere zaken dan
noodzakelijk voor het onderhoud van de toegewezen perceel of de daarop geplaatste
bouwwerken.
r) oproepen van het bestuur voor het verrichten van de werkplicht te negeren
s) op het complex middelen te gebruiken die aangeduid worden met een doodshoofd,
andreaskruis of “druppel uit buisje”, i.c. gif, irriterende en/of bijtende stoffen.
t) op het complex middelen te gebruiken die de grond- of grondwater-gesteldheid
negatief kunnen beïnvloeden. Hieronder wordt in ieder geval het gebruik van azijn
en/of andere zuren en zout (anders dan ter bestrijding van gladheid door bevriezing)
verstaan.
u) zonder toestemming van het bestuur dieren op het complex te houden;
v) het na toestemming, toegestane aantal te houden dieren te overschrijden;
w) zich enig bezit van een ander of van de vereniging toe te eigenen, te vernielen of
hierover eigenmachtig te beschikken;
x) producten te kweken die volgens de Nederlandse wet zijn verboden;
y) mede-tuinleden of bezoekers te bedreigen, te bestelen, aan te vallen of andere
handelingen te verrichten die in strijd zijn met de wet of met algemeen geldende
fatsoensregels.
Wanneer een lid ernstig ziek of tijdelijk lichamelijk niet in staat is op zijn tuin te werken, is het
lid zelf verantwoordelijk voor het regelen van hulp of vervanging.

Leden met een tuinhuisje moeten het in hun beheer zijnde tuinhuisje in goede staat houden
en alle onderhoudswerkzaamheden te verrichten die daarvoor nodig zijn.
Minstens één keer per twee jaren moet het tuinhuisje worden geverfd. De daartoe benodigde
verf wordt, ingeval dit een huisje betreft dat eigendom is van de Vereniging, door de
Vereniging kosteloos ter beschikking gesteld.

