
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

VTV 
  

Meppel  Volkstuindersvereniging Meppel 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Huishoudelijk reglement 

van de VolksTuindersVereniging Meppel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 1  
 
Vanaf 18 jaar kun je lid worden van de volkstuinvereniging en een tuin huren .Er  kan maximaal 3 are 
gehuurd worden door de leden van de vereniging. 
Ieder lid krijgt bij het toewijzen van een tuin  een afschrift van het huishoudelijk reglement uitgereikt.  
Het eerste half jaar is een proefjaar. Aan het eind van het proefjaar beslist het bestuur of het door kan 
gaan. 
De keuringscommissie kan  nieuwe leden eventueel begeleiden.  
 
Art. 2  
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
De betaling van de huur en het lidmaatschap dient voldaan te zijn voor 1-1- van ieder jaar. 
De nota verschijnt in oktober van ieder jaar. 
Bij niet voldoen voor 1-1 wordt geacht dat de huurder geen belangstelling meer heeft bij de tuin en 
wordt deze aan een andere belangstellende verhuurt. 
 
Ieder lid is gehouden tot het betalen van een waarborgsom van vijfendertig  euro (35,00) per are.  
Dit wordt teruggestort bij opzeggen van de tuin en als de tuin schoon wordt opgeleverd.   
Bij tussentijds opzeggen vind er geen restitutie van de betaalde contributie en huur  plaats. 
Bij opzegging of royement dient men het gehuurde perceelschoon en netjes op te leveren. Bij in 
gebreke blijven word het perceel door derden, op  kosten van U, schoongemaakt. 
 Deze kosten kunnen tot € 250.—gaan bedragen. 
 
Art. 3 
 
De toegang tot de tuincomplexen  is verboden:  

1. Voor kinderen zonder behoorlijke begeleiding 
2. Voor niet leden, tenzij in gezelschap van een lid of met toestemming van het dagelijks bestuur  
3. Voor los lopende honden.  

 
Art. 4 
 
Ieder Lid is persoonlijk aansprakelijk voor de schade welke op de terreinen van de vereniging door 
hem of de door hem meegebrachte bezoekers wordt toegebracht of veroorzaakt aan grond of 
eigendommen van zijn medeleden volkstuinders.  
 
Art. 5 
 
Alle leden zijn verplicht hun tuintjes onkruidvrij te houden. Inclusief de aangrenzende paden en 
greppels. 
De paden zijn van de tuindersvereniging en voor algemeen gebruik. Ze moeten vrij van obstakels 
worden gehouden. 
Zij die voor eigen Mest cq Compost zorgen , dienen  er voor te zorgen dat dit binnen 24 uur op hun 
eigen tuin  komt te liggen.  
Aardperen mogen alleen verbouwd worden als de ruimte waarin ze groeien tot op een diepte van 40  
cm is afgegrensd met materiaal waar ze niet doorheen kunnen groeien.  
 
Art. 6 
De keuringscommissie wordt door het bestuur samengesteld. 
De keuringscommissie rapporteert / adviseert aan het bestuur over haar activiteiten en haar 
bevindingen in de te nemen maatregelen. 
De keuringscommissie maakt in het voorjaar, zomer en najaar een keuringsronde, vult voor niet goed 
onderhouden tuin een keuringskaart in.  Deze kaart is 2 jaar geldig. Deze wordt na besproken te zijn 
in het bestuur, door een keuringcommissielid of een lid van het bestuur persoonlijk aan de betreffende 
tuinder overhandigd en besproken. De tuinder heeft hierna drie weken de tijd om de geconstateerde 
gebreken op te knappen. Bij in gebreke blijven kan nog een tweede waarschuwing  gestuurd worden. 
Als dit niet helpt volgt een aangetekende brief door de secretaris van de vereniging. Daarna  kan de 
tuin door de vereniging afgenomen worden en de persoon wordt als lid uitgeschreven. 
 



Bij langdurige ziekte dient men dit aan het bestuur te melden. 
Bij langdurige vakantie dient men zelf voor een vervanger te zorgen en  de naam van de vervanger  
doorgeven aan het bestuur. 
Aanvulling van art 6  namens de keuringscommissie bevind zich op de laatste bladzijde. 
 
 
Art. 7 
 
Het is verboden om op de tuin planten en zwammen te telen of kweken, die bij de wet verboden zijn.  
Overtreding hiervan kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.  
Het bestuur en/of de keuringscommissie heeft de bevoegdheid om de op de complexen aanwezige 
kassen hierop te controleren.  
 
 
Art. 8 
 
Het bestuur is gerechtig om ongevraagd de op de complexen verbouwde aardappelen te spuiten of 
laten spuiten tegen de aardappelziekte Phytophthora. Ontheffing hier voor kan alleen worden gegeven 
als aangetoond kan worden dat de gepote rassen voor 1 juli geoogst kunnen worden of dat de rassen 
resistent zijn tegen de genoemde ziekte.   
 
Art 8 A. 
Ieder lis is verplicht om gedurende het jaar bij de aardappelen teelt de aanwezige colorado (s)kevers 
te gaan bestrijden. 
Kan op de volgende manieren : door de bladeren van de aardappels waar de kevers en eventueel hun 
eitjes te gaan plukken en thuis verwijderen door het bij grof vuil of groene container te deponeren. 
Men kan ook iedere dag door het perceel  lopen en de kever en/of eitjes kapot te drukken.In het 
uiterste geval kan men een bestrijdingsmiddel gaan gebruiken men dient dan wel rekening te houden 
met naastgelegen percelen voor bestuiving van gif. 
Indien er na aanzegging geen actie door de huurder word ondernomen is het bestuur gerechtigd om in  
te grijpen door het laten verwijderen van de kevers  door de gehele aardappel plant te laten 
verwijderen door derden op kosten van de huurder van het perceel. 
Er word bij geen actie door de huurder wel een kaart uitgereikt. 
 
Art 8B. 
Bij opzegging door een lid is deze wel verplicht om schriftelijk aan het bestuur aan te geven waar het 
lid de afgelopen 3 jaar  op zijn tuin aardappelen heeft gepoot. 
Aardappelen dienen als wisselteelt geteeld te worden, dit houdt in dat men de aardappelen niet ieder 
jaar op dezelfde plaats mag poten (wisselen  minimaal gedurende de 3 jaar) 
 
Art. 9 
De huurder zorgt er voor dat de door de tuindersvereniging aangebrachte markeringspaaltjes op de 
hoeken van perceel intact blijven en de tuinnummering duidelijk zichtbaar naast het pad staat. 
 
Art. 10 
 
Het planten van levend groen of het plaatsen van prikkeldraad als afscheiding zonder toestemming 
van het bestuur, is verboden.  
 
Art. 11 
 
Opgaande gewassen hoger dan 1 meter moeten minstens 2 meter van de naastliggende buurmans 
grond verwijderd blijven, tenzij deze verklaart voor minder dan 2 meter geen bezwaar te hebben. Deze 
bepaling betreft aan de zonzijde.  
 
Art. 12 
 
In de sloten mogen geen voorwerpen worden geplaatst die de vrije waterloop zou kunnen 
belemmeren. Boven de sloten mogen geen voorwerpen worden geplaatst.  
 



Art. 13 
 
De werkzaamheden op de tuintjes moeten door de huurder of huisgenoten zelf verricht worden, 
uitgezonderd het spitten. Dit mag uitbesteed worden door het te laten frezen of ploegen.  
Dit mag niet met groot materieel (kraan of tractor) gebeuren. Of alleen met toestemming van het 
dagelijks bestuur. 
 
 
Art. 14 
 
Het onderverhuren van tuingrond, het welk de leden in huur van de vereniging hebben ontvangen, is 
verboden, evenals verkopen van vruchten als voortbrengselen van deze tuingrond. Iemand mag wel 
een deel van een tuin van de huurder gebruiken, mits hij/zij lid wordt van de tuindervereniging. Deze 
wordt dan lid zonder tuin en betaald alleen contributie. 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 
 
Bij veranderen op verzoek  naar een hoger en of beter gelegen perceel wordt pas door het bestuur ( in  
samenwerking met de keuringscommissie) toegewezen, als het in gebruik zijnde perceel naar 
genoegen van het bestuur in orde is gemaakt, en indien er tuinen beschikbaar zijn. Verhuur vind 
plaats na plaatsing op de wachtlijst. 
 
 
Art. 16 
 
Het maken van schuurtjes en getimmerten zonder  toestemming van het bestuur is niet toegestaan.  
 
Op onze complexen mogen tuinhuisjes cq gereedschapkisten worden gebouwd, die uitsluitend 
 mogen worden gebruikt voor het opbergen van gereedschappen, meststoffen en artikelen die voor 
het tuinieren noodzakelijk zijn zoals bonenstokken en netten.  
De afmetingen mogen maximaal 3 x 2 x 2,4 meter bedragen. Ze mogen uitsluitend gebouwd worden 
van hout, of van dunwandig metaal geschilderd in een antiek groene kleur of donker bruin. 
Geïmpregneerd en hardhout hoeven niet geschilderd te worden.  
De constructie moet degelijk, constructief en duurzaam zijn en moet goed worden onderhouden,  
 
Tevens mogen er kleine kassen worden gebouwd, met een vloeroppervlakte van maximaal 6,0 m2         
( ca 3 x 2 m). De hoogte mag maximaal 2,4 m zijn. Ook hiervoor geldt dat ze degelijk en duurzaam 
moeten worden gebouwd.  
Het totaal te bebouwen oppervlak mag maximaal 6 m2 per 100m2 zijn. Dat wil zeggen dat er op 100 
m2 grond of een kas of een huisje mag worden gebouwd. Als men alle twee wenst, dan dient er 
minimaal 200 m2 worden gehuurd. 
(Zie ook artikel 14)!  
 
Controle:  
Het bestuur zal er geregeld op toezien dat de tuinen netjes worden verzorgd en er opgeruimd 
bijliggen. Elk jaar zal in november controle plaats vinden door een commissie die aan het bestuur 
rapport uitbrengt over de staat van onderhoud van de bergingen en kassen. 
Indien deze commissie niet kan worden gevormd zal het bestuur zelf de controle uitvoeren. Of het 
door een derde laten doen. 
 
De eigenaar van een tuinhuisje is verplicht een eventueel geconstateerde onderhoudsachterstand te 
verbeteren, of op eigen kosten het bouwwerk te (laten) verwijderen.  
 
Art. 17 
 



Op complex Blankenstein bestaat de mogelijkheid om een kweektafel te huren in de kas. 
Deze kweektafels dienen netjes  onderhouden te worden. 
Het is de huurder van een tafel toegestaan om binnen de lijnen maximaal 60 cm voor zijn kweektafel 
van 1 okt. tot 1 maart gereedschappen en tuinbenodigdheden netjes te stallen. Het is verboden de 
kweektafel te verbreden. 
 
Art. 18 
 
Indien een lid zich schuldig maakt aan diefstal ,stroperij ,opzettelijke vernieling of beschadiging van 
een andermans eigendom, wordt aangifte gedaan bij de politie, wordt verwijderd van de tuin en het 
lidmaatschap wordt beëindigd. De door hem veroorzaakte schade zal ten volle op hem worden 
verhaald.  
Ook als een lid zich niet houdt aan het huishoudelijk reglement kan hij verwijderd worden van de tuin 
en wordt het lidmaatschap beëindigd. De door hem gemaakte kosten worden door de vereniging niet 
vergoed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 19 
 
 Een schriftelijke algemene waarschuwing is tot een ieder lid afzonderlijk gericht. Een waarschuwing 
 gezonden door het bestuur of keuringscommissie is bindend, hier moet onverwijld gevolg aan worden 
gegeven.  
 
 
     
 
Art. 20 
 
Zo nodig kan het bestuur haar leden maximaal driemaal per jaar corvee diensten opleggen, Leden die 
daarvoor aangewezen worden, zijn verplicht om deze uit te voeren of te zorgen voor een vervanger.  
 
Art.20A 
Ingekomen stukken voor de algemene ledenvergadering dienen 3 week voor de vergadering 
schriftelijk bij de secretaris ingeleverd te  worden. 
 
 
 
Art. 21 
 
Indien het aantal leden zodanig is gedaald, dat de door hen te betalen contributie en tuinhuren niet 
voldoende meer is om de verplichtingen ten opzichte van derden te voldoen, kan het bestuur een 
voorstel doen tot ontbinding der vereniging over te gaan. Goederen en gelden die dan nog als 
overschot het eigendom der ontbonden vereniging zijn, worden geschonken aan een plaatselijke 
inrichting of stichting van weldadigheid of liefdadigheid. De beslissing hieromtrent neemt de algemene 
vergadering bij meerderheid van stemmen.  
 
Art. 22 
 
Wanneer tot ontbinding van de vereniging is beslist, blijf het bestuur haar werkzaamheden voortzetten 
tot de volledige liquidatie is voltooid.  
 
Art. 23 
 



Bij stemming beslist de helft plus één voor alle functies van de op de Algemene vergadering 
aanwezige leden.  
 
Art. 24 
 
Het bestuur beslist in zaken en geschillen waarin het huishoudelijk reglement of de statuten niet 
voorziet.  
 
 
 
Meppel  september 2019. 
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