HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMATEURS TUINDERS
VERENIGING “WYCHERS BOS”.

I. Algemene Orde.
1.1. Bij aantreden als lid wordt een overeenkomst aangegaan tussen het nieuwe lid en de vereniging voor
tenminste een jaar. Zonder opzegging door het lid wordt deze overeenkomst jaarlijks stilzwijgend
verlengd.
1.2. Een nieuw lid krijgt een contactpersoon (mentor) toegewezen om hem/haar in de beginfase wegwijs
te maken in de vereniging en desgewenst in de kunst van het tuinieren.
1.3. De tuinhuur en het lidmaatschapsgeld (contributie) dienen voor 1 februari of in twee termijnen voor
1 februari en 1 juni te worden overgemaakt op de bankrekening van de penningmeester.
1.4 Elk nieuw lid wordt m.i.v. 1 januari 2017bij aanmelding een borgsom van 100,- euro gevraagd, die
terugbetaald wordt als bij opzegging de tuin schoon wordt opgeleverd, verminderd met de kosten die de
vereniging eventueel hiervoor moet maken. (Betaling kan in overleg met de penningmeester)
1.5. De leden zijn geheel vrij in het beplanten en inrichten van hun kavel, mits wettelijke regels dit niet
beperken en in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement
1.6. Te hoog opschietende bomen en/of struiken mogen een ander niet tot last zijn.
1.7. Heggen en/of schuttingen op de grens met aanliggende kavels zijn niet toegestaan.
1.8. De leden dienen de aan hun kavel grenzende paden in goede toestand en onkruidvrij te houden.
1.9. Iedereen dient er op toe te zien dat de doorgang van de paden niet geblokkeerd wordt door
obstakels zoals gestalde fietsen, kruiwagens e.d.
1.10. Meegevoerde honden moeten buiten de eigen kavel kort aangelijnd zijn.
1.11. Het is niet toegestaan op de kavels afval (van welke aard ook) of vuilnis te verbranden.
1.12. Ieder lid kan gebruik maken van de collectief door de vereniging aangeschafte middelen.

2. Rechten en Plichten. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/ zij:
2.1. Zijn/haar tuin in goede staat houdt.
2,2. Defecten aan collectief aangeschafte middelen meldt aan het bestuur.
2.3. Naar vermogen deelneemt aan werkzaamheden om het tuinencomplex in goede staat te houden.

2.4. Zorg draagt, dat naburige leden geen hinder ondervinden van zijn of haar beplantingen, met name op
of bij de tuinafscheidingen.
2.5. Geen geluidsoverlast veroorzaakt.
2.6. Zo weinig mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en deze veilig opbergt.
2.7. Met mate kunstmest gebruikt.
2.8. Zo mogelijk de algemene ledenvergadering en andere relevante verenigings-bijeenkomsten, zoals
bijvoorbeeld het tuinfeest, bezoekt.

3. Opstallen. Het is leden toegestaan te bouwen of te plaatsen:
De aangegeven maten zijn voorgeschreven door de gemeente Wijchen. De vereniging conformeert zich
hieraan. Met het oog op het verkrijgen van een zekere uniformiteit is bij opschilderen de kleur bruin
gewenst
3.1. Eén berghok of schutting met max. maten: hoog 150 cm en lang 200 cm.
3.2. Eén gereedschapskist met max. maten: lang 200 cm, hoog 60 cm en breed 60 cm.
3.3. Eén platte bak voor het opkweken van zaad met max. hoogte van 50 cm.
3.4. Eén compostbak met max. maten: lang 150 cm, hoog 80 cm en breed 80 cm.

4. Verboden. Het is verboden om:
4.1. Buiten zijn/haar kavel materialen, gereedschap of andere spullen, afval of vuilnis te deponeren.
Alleen droog tuinhout mag gestort worden op de daarvoor bestemde plaats bij het toilet
4.2. De gehuurde kavel als opslagplaats te gebruiken.
4.3. Ongevraagd en/of zonder diens toestemming een kavel van een ander te betreden.
4.4. Zonder toestemming van het bestuur dieren te houden op een kavel.

5. Slotbepaling:
5.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

