Beoordelingsformulier Tuincommissie
Betreft tuinnummer: …………Naam pachter: …………………………………………………………….
Geachte pachter,
Uw tuin en of pad zijn beoordeeld als “onvoldoende”.
Deze beoordeling heeft betrekking op:
O

Het aanwezige onkruid op de tuin of op het pad

O

Onvoldoende onderhoud van de tuin

O

Rommel op de tuin

O

Overhangend groen op het pad

O

Overlast voor de buren

O

Andere reden………………………………………………………………………………………….

O

Voor deze beoordeling zijn verzachtende omstandigheden. Deze luiden:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Met u is afgesproken dat: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Deze beoordeling is door de afgevaardigde van tuincommissie met u besproken.
Hierbij is u verteld dat uw tuin opnieuw beoordeeld wordt en dat onderstaande procedure op u van
toepassing is.
Datum: …………..…………..Handtekening pachter…………………………………………………….

Procedure:
a. De Tuincommissie beoordeeld regelmatig alle tuinen. Bij de tweede beoordeling “onvoldoende”
neemt de tuincommissie contact op met de pachter, licht de gebreken toe en stelt in overleg een
datum vast waarop de tuin weer “goed” moet scoren.
De afgesproken datum wordt schriftelijk vastgelegd met de handtekening van de pachter eronder.
Indien er verzachtende omstandigheden zijn wordt rekening gehouden met het vaststellen van de
datum. Deze omstandigheden worden schriftelijk vastgelegd.
b. Op de afgesproken datum wordt de tuin beoordeeld. Bij weer “onvoldoende” wordt dit aan de
pachter meegedeeld en aan het bestuur gerapporteerd.
c. Een afvaardiging van twee personen van het bestuur herhaalt stap a en licht het eventuele
vervolg toe. Bij opnieuw een “onvoldoende” krijgt de pachter een aangetekende brief met de eis
dat de tuin binnen twee weken na dagtekening “goed” moet scoren. Is dit niet het geval, dan volgt
royement met ingang van twee weken + 1 dag na dagtekening van de aangetekende brief.
Artikel 35 van het huishoudelijk regelement treedt dan in werking: binnen 3 weken levert het
geroyeerde lid de sleutel in, oogst de gewassen en breekt eventuele bouwsels af.
d. Rapportages en afspraken liggen voor iedereen ter inzage in de kantine.

