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Huishoudelijk reglement Volkstuindersvereniging Waalwijk. 

 

Versie september 2021. Hiermede vervallen alle voorgaande uitgaven. 

 

Artikel 1 

De voorzitter leidt de vergaderingen en heeft de leiding op het complex en in het bestuur. Bij ontstentenis 

wordt hij vervangen door de vice-voorzitter of door een ander bestuurslid. 

 

Artikel 2  

De secretaris voert alle correspondentie en ondertekent namens het bestuur alle uitgaande stukken en 

houdt hiervan afschrift. 

Belangrijke stukken worden ondertekend door voorzitter en secretaris. In overleg met de voorzitter schrijft hij 

bestuursvergaderingen uit en stelt de agenda vast. In overleg met het bestuur schrijft hij ledenvergaderingen 

uit en stelt de agenda vast. Hij houdt aantekening van alle belangrijke feiten voor de samenstelling van het 

jaarverslag. De secretaris houdt notulen bij van alle vergaderingen en zorgt voor een goed en overzichtelijk 

archief. Hij houdt tevens de lijst van leden en kandidaat-leden bij. 

 

Artikel 3 

De penningmeester ontvangt alle gelden, verricht alle betalingen en boekt alle inkomsten en uitgaven. Hij 

zorgt voor een overzichtelijke administratie van de bezittingen en schulden van de vereniging. Verrichting 

van betalingen geschiedt tegen ontvangst van een kwitantie of een ander deugdelijk bewijs. De 

penningmeester brengt regelmatig verslag uit aan het bestuur over de financiële toestand van de 

vereniging. 

 

Artikel 4  

In de taakverdeling binnen het bestuur geeft een bestuurslid, als voorzitter van de toewi jzingscommissie, en 

in overleg met het dagelijks bestuur, de vrijgekomen tuinen uit aan leden en kandidaat leden volgens de 

volgorde èn tijdstip van inschrijving. Het bestuur kan de toewijzing van de vrijgekomen tuinen delegeren aan 
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een toewijzingscommissie. De voorzitter c.q. secretaris dient in te stemmen met elke toewijzing van een 

perceel. 

 

Artikel 5 

Het bestuur kan een bestuurslid, die zijn functie niet naar behoren vervult, een schriftelijke waarschuwing 

geven.Bij herhaling kan het bestuur bij de algemene ledenvergadering een voorstel indienen bedoeld 

bestuurslid uit zijn functie te ontzetten. Indien een bestuurslid om welke reden ook niet actief aan de 

werkzaamheden van het bestuur wil of kan deelnemen, kan deze, na schriftelijke melding, uit zijn functie 

worden ontheven.Dit maakt het bestuur, via de in de vereniging gebruikte informatie dragers, aan de leden 

bekend.De leden kunnen van oordeel zijn dat een bestuurslid de hem toebedeelde functie niet uitvoert zoals 

van een goed bestuurslid mag worden verwacht. 

Zij kunnen dit bestuurslid, door middel van een schriftelijke voordracht met duidelijk omschreven redenen en 

getekend door minstens 10 leden, bij besluit van de algemene vergadering van zijn functie laten ontheffen. 

Staande de vergadering wordt, bij goedkeuring van voornoemd voorstel, een plaatsvervangend bestuurslid 

gekozen. 

Op art 5 is van toepassing het bepaalde in artikel 12 van de Statuten. 

 

Artikel 6 

Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dagelijks bestuur dit nodig acht. 

Twee bestuursleden zijn bevoegd schriftelijk een vergadering van het bestuur aan te vragen, die binnen 10 

dagen na dagtekening moet worden gehouden. 

 

Artikel 7 

Wanneer, door welke omstandigheden dan ook, het bestuur zich genoodzaakt voelt en bloc af te treden, 

wordt staande de ledenvergadering een voorlopig bestuur aangewezen. Dit voorlopige bestuur werkt de 

lopende zaken af en neemt alle noodzakelijke maatregelen om op korte termijn te komen tot de vorming van 

een nieuw bestuur. Het bepaalde in art. 12  van de statuten over benoeming,schorsing en ontslag van 

bestuursleden is verder van toepassing. 

 

OVER DE COMMISSIES 

Artikel 8 

De algemene ledenvergadering wijst uit haar midden een kascontrolecommissie aan, zij bestaat uit 

minstens twee leden en een reservelid. 

Deze commissie controleert minstens eenmaal per jaar de kas en bescheiden van de penningmeester van 

de vereniging. 

Bij akkoordbevinding worden de boeken van de penningmeester door alle commissieleden voor akkoord 

getekend, waarbij tevens de datum van controle wordt vermeld. 

Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering brengt zij mondeling en schriftelijk rapport uit. Ook 

controleert deze commissie de kas en bescheiden van de inkoopcommissie. Bij akkoordbevinding worden 
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de boeken van de penningmeester, van de inkoopcommissie, door alle commissieleden voor akkoord 

getekend, waarbij tevens de datum van controle wordt vermeld. Op de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering brengt zij mondeling en schriftelijk rapport uit. Elk jaar treedt een lid van de commissie af 

en is niet direct herkiesbaar (wisselsysteem). 

 

Artikel 9 

Een inkoopcommissie, welke voor de in- en verkoop van de voor het tuinieren benodigde artikelen 

zorgdraagt, wordt uit de leden benoemd. 

Deze artikelen worden tegen kontante betaling aan de leden verstrekt. 

De verkoop van deze artikelen vindt plaats op tijdstippen, welke door de commissie op het publicatiebord 

worden bekendgemaakt. 

Prijscouranten etc., ter beschikking gesteld door zaadfirma's ten behoeve van de leden, dienen onder alle 

leden te worden gedistribueerd. 

 

Artikel 10 

De inkoopcommissie bestaat uit een nader door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal leden en 

worden bevestigd in hun functie. 

De commissie voert een zelfstandige boekhouding met een verlies en winstrekening. Deze boekhouding 

wordt jaarlijks gecontroleerd door de kascontrolecommissie. 

Een maal per jaar wordt een deel van de opbrengst overgedragen aan de penningmeester van de 

vereniging. De commissie stelt voorts een inventarislijst samen per 31 december van elk jaar. 

 

Artikel 11 

Een terreincommissie wordt uit de leden benoemd, zij bestaat uit een nader door de algemene 

ledenvergadering te bepalen aantal leden. 

De terreincommissie heeft de volgende taken: 

 Toezicht en uitvoering van de algemene werkzaamheden die uitgevoerd worden door de leden; 

daartoe houdt zij een presentielijst bij. 

 Toezicht op onderhoud van het materiaal in eigendom van en de vereniging. 

 Toezicht op het onderhoud van de individuele percelen. 

 Houdt toezicht op de door de vereniging aangewezen locaties voor de aardappelteelt. 

 Controleert of er op het complex niet toegestane planten geteeld worden, huisdieren etc gehouden 

worden en wettelijk niet toegestane activiteiten plaats vinden. 

Als zodanig adviseert en informeert zij het bestuur over de stand van zaken, aanschaf, en onderhoud. 

 

Artikel 12. 

Op de algemene ledenvergadering worden door het bestuur of de vergadering leden die zij daarvoor 

geschikt achten en die daartoe bereid zijn, uitgenodigd om in de commissies, genoemd in de artikelen 8,9, 

en 11  zitting te nemen.Deze benoeming moet door de algemene ledenvergadering worden bekrachtigd. De 
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leden van de inkoopcommissie en terreincommissie worden voor onbepaalde tijd  benoemd en zijn terstond 

herkiesbaar. 

 

Artikel 13 

 De commissie van beroep bestaat uit drie personen.Als voorzitter wordt een persoon van buiten de 

vereniging aangezocht, op voordracht van het bestuur en met instemming van de appellant. 

Naast de twee leden, aan te wijzen door de algemene ledenvergadering, wordt een reservelid aangewezen, 

in geval er sprake is van persoonlijk belang. 

Deze commissie beslist, na ingediend beroep, en na partijen en eventuele getuigen te hebben gehoord, in 

voorkomende gevallen o.a. in geval van royement, over rechtsgeldigheid en redelijkheid van een genomen 

besluit, aan welke beslissing beide partijen zijn gehouden. 

 

Artikel 14 

Het bestuur is bevoegd bijzondere commissies samen te stellen voor bepaalde opdrachten. Zulk een 

commissie kan in het leven geroepen worden voor taken/opdrachten  die niet door een van de huidige 

commissies kunnen worden verricht. 

 

 OVER DE VERGADERINGEN  

Artikel 15 

Op de algemene ledenvergadering brengt het bestuur en de inkoopcommissie verslag uit over beleid en 

verrichtingen.Ook worden de jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester en inkoopcommissie 

uitgebracht en worden balans en begroting vastgesteld. De kascontrolecommissie brengt haar verslag 

uit.Ook worden tijdens deze vergadering de bestuursverkiezingen gehouden, waarna de commissies 

worden benoemd en/of bevestigd. 

 

Artikel 16 

Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene 

ledenvergadering gehouden. 

 

Artikel 17 

Op een met redenen omkleed verzoekschrift, getekend door minstens 10 procent van de leden, is het 

bestuur verplicht een algemene ledenvergadering uit te schrijven en wel binnen een maand nadat het 

verzoekschrift is ontvangen.Naast elke handtekening als hier bedoeld, behoort de naam van de 

ondertekenaar duidelijk te worden vermeld. Deze vergadering kan dan bindende besluiten nemen, ongeacht 

het aantal aanwezige leden. 

 

Artikel 18 

Met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 19, 20 en 21 van de statuten beslist de vergadering met 

gewone meerderheid. 



Pagina 5 

 

Over personen wordt schriftelijk gestemd en over zaken zoals door de voorzitter wordt bepaald. Bij het 

staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij herhaald staken van 

stemmen over personen beslist het lot. De loting geschiedt door de voorzitter ter vergadering. 

 

OVER DE GELDMIDDELEN 

Artikel 19 

De contributie bestaat uit lidmaatschapsbijdrage en gebruiksvergoeding. 

De hoogte van de in dit artikel genoemde bedragen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering. 

 

Artikel 20  

De contributie dient uiterlijk 1 maart van elk jaar op de bankrekening van de vereniging, onder vermelding 

van lidnummer / perceel, gestort te worden. Betaling per kas is ook toegestaan. 

De contributie wordt betaald voor het gehele kalenderjaar, ook indien men op een later tijdstip lid wordt. 

Later in het seizoen kan het bestuur op redelijke gronden de contributie later doen ingaan of een reductie 

toestaan. 

 

Artikel 21  

Na de in artikel 20 genoemde vervaldag wordt, voor zover nodig, een schriftelijke aanmaning tot betaling 

gezonden met een nieuwe vervaldag. 

Deze vervaldag is uiterlijk 1 maand na 1 maart van enig jaar. Bij deze aanmaning wordt het bedrag 

verhoogd met een vast bedrag voor de gemaakte extra kosten. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks 

vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Indien na deze vervaldag niet aan de gestelde verplichting 

is voldaan, is het bestuur bevoegd tot het toepassen van artikel 8 lid 6 van de statuten over te gaan. 

 

Artikel 22 

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot betaling van de contributie tot aan 

het eind van het jaar bestaan. Er is derhalve geen restitutie mogelijk. 

 

Artikel 23  

De algemene ledenvergadering stelt tevens de hoogte van de overige op te leggen boetes vast.  

 

OVER DE ALGEMENE BEPALINGEN  

Artikel 24 

Ieder lid heeft de vrije beschikking over het hem toegewezen perceel, doch is gehouden de voorschriften 

van de vereniging en de door de overheid gestelde eisen na te komen, e.e.a. mede conform de tijdelijke 

gebruiksovereenkomst zoals deze is overeengekomen tussen vereniging en gebruiker. 
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Artikel 25 

Een lid kan bij het dagelijks bestuur een verzoek indienen om ruiling van het hem toegewezen perceel. 

Ruiling wordt slechts toegestaan, indien de in gebruik zijnde tuin in schone staat wordt achtergelaten. 

Het besluit wordt hem door de toewijzingscommissie medegedeeld.  

 

Artikel 26 

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies, in de ruimste zin van het woord, 

op enigerlei wijze op het complex aan de eigendommen van leden toegebracht. 

Het zelfde is ook van toepassing, indien een lid volgens artikel 8 van de statuten de vereniging verlaat.  

 

Artikel 27 

De leden zijn gehouden zich te gedragen als goede volkstuinders en mogen hun medeleden geen overlast 

aandoen. 

 

Artikel 28  

De zonering  van de aardappelteelt wordt als bepaald: 

 Ieder perceel wordt ingedeeld in drie zones die als volgt bepaald worden. 

 Westzijde ( lengte tuinen 24 m): zone 1: 0 t/m 6 meter, zone 2: 6 t/m 12 meter, zone 3: na 12 meter 

tot einde perceel.  

 Oostzijde ( lengte tuinen 22 m) zone 1: 0 t/m 5 meter, zone 2: 5 t/m 10 meter, zone 3: na 10 meter 

tot einde perceel. 

 Tuinen 50 m2: ( lengte tuinen 11,50 m)zone 1: 0 t/m 4 meter, zone 2: 5 t/m 8 meter, zone 3: na 8 

meter tot einde perceel. 

 Overige percelen: in goed overleg jaarlijks opeenvolgend een derde van het perceelsoppervlak. 

 

 

ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN 

 Artikel 29 

 Ieder lid is verplicht zijn tuin doorlopend op behoorlijke wijze te onderhouden. 

 De tuin zal zo veel mogelijk vrij van onkruid worden gehouden. 

 Paden moeten schoon worden gehouden, graspaden dienen regelmatig te worden bijgeknipt. 

 Voor 15 april dient de tuin gespit c.q. bewerkt te zijn. 

 Fruitbomen welke geplant worden op het complex "De goede aarde" mogen alleen tot de laagstam 

of struikvorm variëteiten behoren en moeten minimaal 1 meter uit het belendende perceel geplant 

worden.  
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OVER DE AFRASTERING 

Artikel 30 

 Het is niet toegestaan de afrastering te verbreken of te beschadigen. 

 Het is niet toegestaan de afrastering rond het complex te laten begroeien met plantmateriaal. Een 

uitzondering wordt gemaakt voor gewassen die niet verhouten zoals eenjarigen, haagwinde en hop. 

Voorbeelden van gewassen die niet zijn toegestaan: hedera, rozen, bruissluier en clematis. 

 Te allen tijde moet de afrastering bereikbaar zijn voor inspectiedoeleinden vanuit de percelen. 

Daartoe dient een strook ter breedte van 60 cm normaal betreedbaar te zijn. 

 Het is niet toegestaan materialen van welke aard ook te plaatsen tegen de afrastering. 

 Beschadiging van de afrastering wordt op kosten van de gebruiker hersteld. 

  

Artikel 31 

Het toezicht op de in artikel 27, 28 en 29 genoemde voorschriften wordt uitgeoefend door de in artikel 11 

genoemde terreincommissie en het bestuur. 

Bij nalatigheid van een lid wordt hij/zij schriftelijk verzocht zijn/haar tuin weer in orde te brengen.Bij de 

tweede waarschuwing, uiterlijk twee weken na de eerste, krijgt het lid nog een week de tijd om zijn/haar tuin 

in orde te brengen.Is hierna de tuin nog niet in orde, dan wordt aangenomen dat het desbetreffende lid geen 

prijs meer stelt op het bezit van de tuin.Het bestuur gaat dan over tot uitvoering ingevolge artikel 8 der 

statuten. 

 

 Artikel 32 

Wanneer een lid ernstig ziek is of lichamelijk, tijdelijk, niet in staat op zijn volkstuin te werken, zal, zodra het 

bestuur hiervan in kennis is gesteld, dit op de gebruikelijke wijze ter kennis van de leden worden gebracht, 

die zich daarop tot het bestuur kunnen wenden om hun diensten aan te bieden voor het verrichten van de 

nodige werkzaamheden op de tuin van dit lid. 

 

Artikel 33 

Leden die meer dan 14 dagen met vakantie gaan, zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat hun tuin 

in die tijd niet vervuilt. 

Wanneer hij zijn tuin laat verzorgen door een persoon, onbekend bij bestuur of terreincommissie, dient deze 

persoon voorzien te zijn van een schriftelijke machtiging van het betrokken lid. Het bepaalde in artikel 28 

blijft in dit geval ten volle van kracht. 
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VERBODSBEPALINGEN 

Artikel 34  

Het is de leden verboden: 

 Afrasteringen te verbreken of te beschadigen. 

 Vuilnis of ander afval op het complex te deponeren. 

 Piket en/of grenspalen en tuinnummers te verwijderen of te verplaatsen. 

 Sloten en waterafvoeren te verontreinigen of te versperren. 

 Ongevraagd of zonder toestemming de tuin van een ander te betreden of daarop schade aan te 

richten. 

 Gekweekte producten te verkopen. 

 Honden te laten loslopen. 

 Het tuincomplex te betreden of te verlaten anders dan langs de daarvoor bestemde plaatsen. 

 Zich enig bezit van een ander of van de vereniging toe te eigenen of hierover eigenmachtig te 

beschikken. 

 De tuin als opslagplaats te gebruiken. 

 Kisten, bakken, broeibakken e.d. binnen 60 centimeter van deze omheining neer te zetten.  

 Dieren te houden zoals vogels, konijnen, schapen en geiten etc.  

 Gewassen te telen, zoals hennep, in welke vorm of aantallen dan ook. Ingevolge de veiligheid van 

de overige leden en de bescherming van hun eigendommen zullen deze planten worden verwijderd 

en kan er uitvoering gegeven worden van art. 8 van de statuten.Schade of overlast als in dit artikel 

bedoeld, toegebracht, kan door het bestuur worden beboet, welke boete voor; zover nodig ten bate 

van de benadeelde zal worden aangewend.Het niet betalen van deze boete zal worden beschouwd 

als wanbetaling. 

 Auto’s te parkeren anders dan op de daartoe aangewezen parkeerplaats.  

 de maximum snelheid van 12 km op het middenpad te overschrijden 

 te overnachten  

 Aanwezig te zijn op het op complex na de toegestane openingstijden welke aanvangen een uur voor 

zonsopgang en eindigen twee uren na zonsondergang. 

 Het is de leden verboden te stoken anders dan met onbehandeld hout. 

 

BESTEMMINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNUNG 

Artikel 35 

De gebruiker is gehouden aan de bepalingen van: 

 Het bestemmingsplan "Volkstuinencomplex Weteringweg Waalwijk" met ID-nummer: 

‘NL.IMRO.0867.bpwwvtcweteringweg-vas1’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig bij dit besluit 

behorende verbeelding, regels, toelichting en Staat van wijzigingen en met inachtneming van de 

Nota van zienswijze en het hiervoor gegeven commentaar 

 De omgevingsvergunning LVH-15-0129775, verleend op 15 juni 2015. 
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 Artikel 36 

Op alle opstallen is van toepassing: het bestemmingsplan "Volkstuinencomplex Weteringweg Waalwijk"  

De vereniging heeft de voornaamste bepalingen uit het bestemmingsplan samengevat in een document 

gemaamd “bouwregels”. Dit schrijven wordt u op verzoek toegestuurd. 

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur tuinschuurtjes, kasjes etc., van welke aard 

ook op de tuinen neer te zetten. Neem, alvorens een aanvang te maken met de bouwwerkzaamheden, 

contact op met de bouwcommissie.Legeskosten zijn voor rekening van de gebruiker. 

 

Artikel 37 

Leden die hun gewassen door derden laten oogsten c.q. door derden hun tuin laten bewerken, dienen deze 

personen te voorzien van een schriftelijke machtiging.Het is uitdrukkelijk verboden zijn tuin aan anderen in 

gebruik te geven. 

 

Artikel 38 

Het bestuur is te allen tijde bevoegd om personen en leden die zich niet ordentelijk gedragen, de toegang tot 

het tuincomplex als ook het verblijf aldaar, voorgoed of voor een bepaalde tijd te ontzeggen. 

 

Artikel 39 

De leden van het bestuur, de leden van de terreincommissie, door het bestuur gemachtigde personen en 

ambtenaren van de plantenziektekundige dienst, mits zij zich als zodanig kunnen legitimeren, hebben 

steeds toegang tot alle tuinen. 

 

Artikel 40 

Voor het verrichten van werkzaamheden in het belang van de vereniging, kunnen door de terreincommissie 

in samenwerking met het dagelijks bestuur, werkgroepen worden gevormd. 

Leden worden schriftelijk en/of mondeling ingelicht over de door hen te verrichten werkzaamheden en 

dienen dan op de aangegeven tijd aanwezig te zijn. 

Zij kunnen zich laten vervangen door een medelid. 

Indien leden zich niet afmelden voor de te verrichten werkzaamheden ontvangen zij hierover een 

boete/factuur Het niet betalen van deze boete zal worden beschouwd als wanbetaling. 

Leden welke bij voortduring weigerachtig blijven om hun medewerking te verlenen, kunnen door het bestuur 

worden geroyeerd.Ter voorkoming van misverstanden dienen leden, die door ziekte verhinderd en/of 

vakantie langdurig afwezig zijn, tijdig het bestuur in kennis te stellen. 

 

Artikel 41 

Alle leden hebben het recht om hun onbekende personen, die zich op de tuinen bevinden, naar de reden 

van hun aanwezigheid te vragen.Zij hebben het recht personen welke zich aan onrechtmatigheden schuldig 

maken de toegang tot het terrein te ontzeggen. 
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Artikel 42 

Bij het beëindigen van het lidmaatschap, volgens artikel 8 der statuten, behoudt het vertrekkende lid 

gedurende een maand het recht zijn nog te velde staande gewassen te oogsten. 

Over de eventuele opstallen kunt u kontact opnemen met de toewijzingscommissie. De vereniging neemt 

geen opstallen over maar wil, indien mogelijk, wel bemiddelen met een nieuwe kandidaat. 

Indien het opstal zich in een zodanige staat van onderhoud bevindt dat sloop de enige optie is dient u 

hiervoor zelf zorg te dragen en de kosten etc. zelf te betalen. 

Ingeval van overlijden als bedoeld in artikel 8 der statuten kan de erfgenaam (erfgename) van het overleden 

lid op zijn (haar) verzoek in de rechten treden van de overledene. 

 

Artikel 43 

Het bestuur kan overgaan tot royement volgens artikel 8 der Statuten op grond van: 

 Wanbetaling van contributie, boetes en/of verzaking van andere financiële verplichtingen ten 

opzichte van de vereniging. 

 Verregaande veronachtzaming van de bepalingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement en/of 

het verrichten van handelingen die daarmee in strijd zijn. 

 Het benadelen van de vereniging of haar leden, schaden van de goede naam van de vereniging of 

van een lid in het kader van de vereniging. 

 Bij redenen van gelijke ernst. 

 

Artikel 44 

Bij royement wegens wanbetaling vervallen alle opstanden aan de vereniging.  

 

Artikel 45  

Bij royement om andere redenen is het lid verplicht om zo spoedig mogelijk - in elk geval binnen vier weken - 

zijn gewassen te oogsten en eventuele opstanden te verwijderen, of onder toezicht van bevoegde personen 

over te dragen.Bij in gebreke blijven vervallen deze aan de vereniging. 

 

 ERELEDEN 

Artikel 46 

Hij/zij die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt ten opzichte van de vereniging kan benoemd 

worden tot erelid. Conform artikel 5 lid 3 van de statuten 

Hij/zij wordt, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering benoemd en betaalt als 

zodanig geen contributie, wel de gebruiksvergoeding. 

Hij/zij heeft als erelid toegang tot de algemene ledenvergadering en heeft daar een adviserende stem.  
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LEDEN VAN VERDIENSTE 

Artikel 47 

Tot "lid van verdienste" kan worden benoemd, een lid van de vereniging, dat zich voor de vereniging 

bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Zie verder artikel 5 lid 4 van de statuten 

Hij/zij wordt door het bestuur benoemd, betaalt geen contributie, wel de gebruiksvergoeding en heeft 

toegang tot de vergaderingen en kan het stemrecht uitoefenen. 

 

KANDIDAATLEDEN 

Artikel 48 

Kandidaatleden zijn meerderjarige personen die te te kennen hebben gegeven in aanmerking te willen 

komen voor een perceel grond. Na een jaar betalen zij jaarlijks een door de ledenvergadering vast te stellen 

bijdrage totdat de toewijzing een feit is. Kandidaatleden hebben toegang tot de ledenvergaderingen en 

hebben stemrecht. Zie verder artikel  5 lid 5 van de statuten. 

 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 49 

Over alle twistvragen betreffende dit reglement beslist het bestuur.  

 

Artikel 50 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  

 

Artikel 51 

Beroep op onbekendheid met de inhoud van statuten en huishoudelijk reglement kan niet worden aanvaard. 

 

Waalwijk, 11 september 2021 

 

 

Jac  Claasen, voorzitter    

 


