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STATUTEN 

 
NAAM EN ZETEL 
 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: Volkstuinvereniging Pastoor Barten en is gevestigd te 's-Hertogenbosch. 
 
DOEL 
 
Artikel 2 
1. De vereniging heeft ten doel: 

a. op gronden aan de vereniging ter beschikking gesteld het tuinieren voor haar leden mogelijk te 
maken volgens de bepalingen van de statuten en reglementen; 

b. het behartigen van de belangen van de leden in het kader van het doel van de vereniging; 
c. het propageren van de volkstuinbeweging; 

en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
a. het beschikbaar stellen van volkstuinen aan leden; 
b. het houden van vergaderingen; 
c. het geven van (vakinhoudelijke) voorlichting; 
d. centrale inkoop van zaai- en pootgoed en materialen. 

 
DUUR 
 
Artikel 3 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
VERENIGINGSJAAR 
 
Artikel 4 
Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar van de vereniging. 
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
ORGANISATIE 
 
Artikel 5  
1. De vereniging kent een Algemene Ledenvergadering. 

2. De vereniging kent een Bestuur, dat leiding geeft aan de vereniging en verantwoording aflegt aan 

de Algemene Ledenvergadering. 

3. De vereniging kent Commissies en Werkgroepen. Een commissie of werkgroep legt 

verantwoording af aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.  

4. Organen van de vereniging zijn de Algemene Ledenvergadering, het Bestuur alsmede die 

personen en Commissies die op grond van de Statuten door de Algemene Ledenvergadering zijn 

belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.  

5. Een benoeming voor elke functie in de vereniging geschiedt voor een periode van 3 jaren.  

6. Na afloop van de eerstebenoemingsperiode kunnen personen door de Algemene 

Ledenvergadering aansluitend nog maximaal tweemaal voor eenzelfde periode in de betrokken 

functie worden herbenoemd.  

7. Voor een herbenoeming voor een derde termijn als bedoeld in lid 6 is de goedkeuring  van een 

twee-derde meerderheid van de Algemene Ledenvergadering vereist. 

 
 
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
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Artikel 6 
De Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is 
gevestigd. 
 
Artikel 7 
1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede 

degenen, die daartoe door het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering zijn uitgenodigd. 
2. Een geschorst lid heeft wel toegang tot een zitting of vergadering voor zover het op het lid betrekking 

hebbende  beroep wordt behandeld. Het geschorste lid is bevoegd daarover het woord te voeren. 
3. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn voormelde, in persoon aanwezige leden, met 

uitzondering van geschorste leden.  Ieder van hen heeft één stem.  
4. Volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem, is niet toegestaan.  
5. Deelname aan de Algemene Ledenvergadering of stemmen door middel van elektronische 

communicatiemiddelen is niet toegestaan. 
6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Ledenvergadering worden 

gehouden.  
7. Stemming over personen geschiedt bij voorkeur schriftelijk, terwijl stemming over zaken bij voorkeur 

mondeling geschiedt. 
8. Alle besluiten waaromtrent bij wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, 

worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
9. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing 

van personen, dan beslist het lot.  
10. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is 

verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo 
nodig na tussenstemming. 

11. Bij schriftelijke stemming wordt een stembureau gevormd door de leden van de Commissie van 
Beroep. Het stembureau beslist omtrent de geldigheid van het stembiljet terstond nadat dit is 
geopend. 

 
Artikel 8 
1. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een 

ander aanwezig bestuurslid. 
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

2. Het door de voorzitter ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel dat door de 
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 
schriftelijk vastgelegd voorstel. 

3. Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris 
of door een andere door de voorzitter aangewezen persoon. 
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld en 
ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. 

4. De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat onder meer:  

- de vaststelling van de notulen van de vorige Algemene  

  Vergadering;  

- het jaarverslag inclusief het beleid van het bestuur;  

- het financieel verslag van het bestuur over het afgelopen  

  boekjaar;       

- het verslag van de financiële controlecommissie;   

- het vaststellen van de balans en van de staat van baten en  

  lasten over het afgelopen boekjaar;  

- het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur;  

- het vaststellen van contributies, huur, boetes, inschrijfgeld, 

  waarborgsommen e.d.;     

- het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar;  

- het benoemen van de leden van het bestuur, van de  

  commissies en van de financiële controlecommissie;  
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- eventueel de vaststelling van wijzigingen in Statuten of  

  reglementen. 

 
 
Artikel 9 
1. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Ledenvergadering gehouden bij voorkeur in de maand 

januari, en uiterlijk in de maand februari. In deze Algemene Ledenvergadering brengt het bestuur 
zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. 
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 
Algemene Ledenvergadering voor. 
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of 
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de Algemene 
Ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in 
artikelen 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de Algemene Ledenvergadering, 
jaarlijks, een Kascontrolecommissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen 
uitmaken. 

3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste veertien dagen voor de dag waarop de 
Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, 
toekomen aan de Kascontrolecommissie. 
De Kascontrolecommissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de Algemene Ledenvergadering 
verslag van haar bevindingen uit. 

4. Het bestuur is verplicht aan de Kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door 
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en 
inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de Kascontrolecommissie bijzondere boekhoudkundige 
kennis, dan kan zij zich, op kosten van de vereniging, door een deskundige doen bijstaan. 

 
Artikel 10 
1. Naast de Algemene Ledenvergadering bedoeld in het vorige artikel, worden Algemene 

Ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt. 
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste vijftien leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van 

een Algemene Ledenvergadering, welke vergadering op een datum dient plaats te vinden niet later 
dan vier weken na indiening van het verzoek. 

3. Indien de bijeenroeping van vorenbedoelde vergadering niet binnen veertien dagen na ontvangst 

van het verzoek heeft plaatsgevonden, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de 

Algemene Ledenvergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden 

belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

4. De bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan 

de stemgerechtigden op een termijn van ten minste veertien dagen. 

5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

6. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op de website van de 

vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze. 

7. Onder oproep, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht 

per e-mail aan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid 

uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te ontvangen. 

8. Onder ter inzage legging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op de website of 

enig andere al dan niet via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de vereniging. 

 
BESTUUR 
 
Artikel 11 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden. 
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3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de 
vereniging, binnen de grenzen van die volmacht, te vertegenwoordigen. 

 
 
Artikel 12 
1. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal leden van ten minste drie natuurlijke 

personen, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Het bestuur bestaat 
bij voorkeur uit vijf of zeven leden. 

2. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen en benoemd.  
3. De Voorzitter wordt direct in functie gekozen en benoemd. 
4. De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 
5. Bestuursleden kunnen te allen tijde en onder opgaaf van redenen door de Algemene 

Ledenvergadering worden geschorst en/of ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de 
Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

6. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurslid, de Algemene Ledenvergadering niet binnen drie 
maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid 
wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering te verantwoorden en kan 
zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 

7. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te 
dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen. 

8. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het 
rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar voor een tweede periode van drie jaar.  

9. In uitzonderlijke gevallen kan de Algemene Ledenvergadering besluiten een bestuurslid nog voor 
een derde termijn te herbenoemen. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een 
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

10. Wanneer, door welke omstandigheden dan ook, het Bestuur zich genoodzaakt voelt ’en bloc’ af te 
treden, blijft het afgetreden Bestuur in functie en heeft als primaire taak om alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om op een zo kort mogelijke termijn te komen tot de verkiezing en vorming 
van een nieuw Bestuur.  

11. Door de Algemene Ledenvergadering kan staande de vergadering een Voorlopig Bestuur worden 
aangewezen wat in plaats treed van het afgetreden Bestuur. 

12. Het afgetreden Bestuur blijft verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk totdat aan hen, décharge is 
verleend door de Algemene Ledenvergadering. 

13. Het Voorlopig Bestuur neemt, namens het afgetreden Bestuur,  alleen lopende bestuurszaken waar 
en is slechts handelingsbevoegdheid ten aanzien van de lopende zaken. Slechts indien door de 
Algemene Ledenvergadering zo is bepaald, is zij bevoegd om nieuwe zaken aan te nemen, tenzij dit 
dringend noodzakelijk is om het voortbestaan van de Vereniging te waarborgen. 

14. Een lid dat gekozen is tot bestuurslid, dient zich als goed bestuurslid te gedragen. 
15. Indien een bestuurslid niet actief aan de werkzaamheden van het bestuur kan of wil deelnemen, of 

een aan hem toebedeelde functie niet uitvoert zoals van een goed bestuurslid mag worden 
verwacht, kan dit bestuurslid, op voordracht van de meerderheid van het bestuur, bij besluit van de 
Algemene Ledenvergadering uit zijn functie worden ontheven. 

16. Kandidaten voor een bestuursfunctie moeten minimaal veertien dagen voor de aanvang van de 
Algemene Ledenvergadering per schrijven, dat door minstens tien leden moet zijn ondertekend, zijn 
aangemeld. Uit een door de kandidaat ondertekende verklaring moet blijken dat de kandidaat een 
eventuele verkiezing zal aanvaarden. Het bestuur kan uit zijn midden een kandidaat stellen.  

17. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur behoudt 
volledige bestuursbevoegdheid. 

 
 
Artikel 13 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, 

taken en bevoegdheden bij schriftelijke volmacht overlaten aan een eventueel dagelijks bestuur. 
2. Taken en bevoegdheden van bestuursleden worden, voor zover niet bepaald bij, of krachtens deze 

Statuten, bij reglement vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.  
3. Het bestuur is, behoudens het in lid 4 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het 

aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en 
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tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een 
schuld van een ander verbindt. 

4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten tot het 
aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 3 omschreven. 
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet 
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. 

5. Het Bestuur is niet bevoegd beslissingen te nemen, waaruit financiële verplichtingen voortvloeien die 
hoger zijn dan 5% van het totaal van de voor dat boekjaar vastgestelde begroting. De bevoegdheid 
voor het nemen van deze beslissing ligt exclusief bij de Algemene Ledenvergadering. 

 
 
Artikel 14 
1. Onverminderd de bij wet geregelde opzegging van- of ontzetting uit het lidmaatschap is het bestuur 

bevoegd om (straf)maatregelen op te leggen aan een lid of leden die handelen in strijd met de wet, 
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging. 

2. Handelen, nalaten en gedragingen van een lid zijn slechts vatbaar voor een (straf)maatregel indien 
en voor zover zij bij wet, statuten, reglementen of besluit als strafbare overtredingen gedefinieerd 
zijn. Handelen of gedragingen welke in strijd zijn met de wet, de statuten en reglementen van de 
vereniging, alsmede de expliciet daarin opgenomen verboden worden geacht reeds aan de hiervoor 
bedoelde definitie te voldoen en behoeven geen nadere verwijzing of definitie. 

3. De opgelegde (straf)maatregel dient redelijk en proportioneel te zijn ten aanzien van de overtreding 
waarvoor zij wordt opgelegd.  

4. De vereniging kent de volgende (straf)maatregelen: 
a) de schriftelijke waarschuwing; 
b) de geldboete 
c) het (gedeeltelijk) terrein- of lokaalverbod voor bepaalde duur 
d) het (tijdelijk) deelnameverbod aan verenigingsactiviteiten 
e) de verplichte tuintoewijzing 
f) de zelfstandige schorsing 
g) de opzegging van de huur 
h) de opzegging van het lidmaatschap 
i) de ontzetting uit het lidmaatschap 

5. Van een bestuursbesluit tot het opleggen van een (straf)maatregel wordt het lid onverwijld, 
schriftelijk en onder opgaaf van redenen in kennis gesteld. 

6. Tegen een bestuursbesluit tot het opleggen van een (straf)maatregel zoals bedoeld onder a t/m e 
van lid 4 staat geen beroep open.  

7. Tegen een bestuursbesluit tot het opleggen van een (straf)maatregel zoals bedoeld onder f t/m i van 
lid 4 staat beroep open bij de Commissie van Beroep zoals bedoeld in artikel 17 van de Statuten, 
tenzij bij of krachtens de Statuten uitdrukkelijk anders is bepaald.  

8. Al naar gelang de ernst van de overtreding, kan het Bestuur kiezen om een combinatie van de in lid 
4 opgenomen (straf)maatregelen op te leggen. 

9. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd om, naast en/of in aanvulling op het onder lid 4 bepaalde, 
bindende aanwijzingen te geven aan leden, teneinde de overtreding ten spoedigste te beëindigen en 
eventuele (gevolg)schade te voorkomen of herstellen. Deze bindende aanwijzingen dienen terstond 
door het betreffende lid te worden opgevolgd.   

10. In afwijking van lid 1 is het Bestuur bevoegd om ook aan niet-leden het onder lid 4 sub c bedoelde 
(gedeeltelijk) terrein- of lokaalverbod voor bepaalde duur op te leggen, bij overtreding van de 
vastgestelde Algemene Huis- en Gedragsregels. 

11. De in lid 10 bedoelde Algemene Huis- en Gedragsregels worden gepubliceerd op het publicatiebord 
bij de ingang van het tuincomplex. 

12. De Algemene Ledenvergadering is, op voordracht van het bestuur, bevoegd om bij reglement 
nadere invulling te geven aan de in dit artikel benoemde sancties en maatregelen, alsmede de 
toepasselijkheid van dit artikel opgenomen bepalingen vast te stellen.  
 

 
COMMISSIES EN WERKGROEPEN    
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Artikel 15 
1. De Vereniging kent Commissies en Werkgroepen. 

2. Commissies en Werkgroepen kunnen tijdelijk of permanent van aard zijn. 

3. De Algemene Ledenvergadering en het Bestuur zijn bevoegd Commissies in te stellen of op te 
heffen en de leden van die Commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan. 

4. De bevoegdheid tot opheffen van een Commissie, dan wel benoemen, schorsen en ontslaan van 
de leden van die Commissie is voorbehouden aan het orgaan wat haar heeft ingesteld. 

5. De Algemene Ledenvergadering en het Bestuur zijn bevoegd bijzondere Commissies en 
Werkgroepen samen te stellen voor bijzondere opdrachten.  

6. Het instellen van de Kascontrolecommissie en de Commissie van Beroep, alsmede het 
benoemen, schorsen en ontslaan van de betrokken leden is voorbehouden aan de Algemene 
Ledenvergadering.  

7. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een Commissie bij Statuten of Reglement is 

geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de Commissie heeft ingesteld. 

8. Een Commissie benoemt uit haar midden zelfstandig tenminste een voorzitter en een secretaris, 

tenzij bij Statuten of Regelement reeds of anderszins in deze benoeming is voorzien.    

9. Commissies kennen een zelfstandige beslissingsbevoegdheid, welke hen bij statuten, reglement 
of besluit is toegekend.  

10. Een besluit van een Commissie bindt de Vereniging. 

11. De verantwoordelijkheid voor een besluit van een Commissie rust bij de Vereniging.  

12. Een Commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld. 

13. De Algemene Ledenvergadering en het Bestuur zijn bevoegd permanente en tijdelijke 
Werkgroepen in te stellen en de leden van die Werkgroepen aan te wijzen en te ontslaan. 

14. Werkgroepen hebben een organiserende, uitvoerende en/of adviserende taak.  

15. De beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid rust bij het orgaan dat de Werkgroep heeft 
ingesteld. 

16. Een Werkgroep is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld. De 
bevoegdheid tot opheffen, dan wel benoemen en ontslaan van de leden van een Werkgroep is 
voorbehouden aan het orgaan wat haar heeft ingesteld. 

17. Onverminderd het bepaalde in leden 12 en 16 van dit artikel kan iedere Commissie of Werkgroep 

verplicht worden om verantwoording af te leggen aan de Algemene Ledenvergadering. 

18. Daar waar het Bestuur de Commissie of Werkgroep heeft ingesteld kan het Bestuur in haar plaats 

treden. 

19. Indien het de Algemene Ledenvergadering of het Bestuur een Commissie of Werkgroep instelt, 

zal het Bestuur één van haar Bestuursleden als lid voordragen, tenzij de taak van deze 

Commissie of Werkgroep zich daartegen verzet of dit bij Statuten of Reglement is uitgesloten, dan 

wel anders is bepaald.    

 
Artikel 16 
1. De Algemene Ledenvergadering benoemt conform artikel 9 lid 2, uit haar midden een 

Kascontrolecommissie, bestaande uit minimaal twee personen, niet zijnde bestuursleden. 
2. Deze commissie controleert éénmaal per jaar, maar in ieder geval uiterlijk twee weken voor de 

jaarvergadering, de kas en bescheiden van de penningmeester. 
3. Zij deelt haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur mede, uiterlijk één week nadat de controle 

heeft plaats gehad. 
4. Bij akkoord bevinding worden de boeken van de penningmeester door alle 

kascontrolecommissieleden voor ”akkoord” getekend, waarbij tevens de datum van controle wordt 
vermeld. 

5. Bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering brengt zij tevens mondeling verslag uit.  
6. Ieder jaar treedt een lid van deze commissie af volgens rooster. Dit lid is niet direct herkiesbaar. In 

het algemeen belang van de vereniging kan het bestuur, na goedkeuring van de Algemene 
Ledenvergadering, hiervan afwijken. 

7. Het bepaalde in artikel 9 van deze Statuten is van overeenkomstige toepassing. 
 



 

Statuten VTV Pastoor Barten geldig vanaf 20 maart 2020 

 

7 

 

Artikel 17 
1. De Algemene Ledenvergadering benoemt, uit haar midden, de Commissie van Beroep. 
2. De Commissie van Beroep bestaat uit 3 personen en één reservelid, niet zijnde bestuursleden. 
3. De voorzitter van de Commissie van Beroep wordt aangewezen door het bestuur. 
4. Ieder jaar treedt een lid van deze commissie af volgens rooster. Dit lid is in beginsel niet direct 

herkiesbaar. 
5. In het algemeen belang van de vereniging, kan het bestuur, de Algemene Ledenvergadering 

verzoeken, met diens goedkeuring, af te zien van de in lid 4 opgenomen beperking. 
6. De Commissie van Beroep is bevoegd, namens en/of in plaats van de Algemene Ledenvergadering, 

op te treden in beroepszaken en hierover een bindende uitspraak te doen.  
7. Een lid kan beroep aantekenen tegen een door het bestuur opgelegde sanctie, maatregel of besluit 

zoals bedoeld in artikel 14  lid 7 van de Statuten, tenzij bij of krachtens de Statuten uitdrukkelijk 
anders is bepaald.  

8. Dit beroep dient schriftelijk en binnen 31 dagen na dagtekening van het bestreden besluit, ingediend 
te zijn bij de Commissie van Beroep. 

9. Het beroepschrift bevat tenminste: 
- de naam en, waar van toepassing, het tuinnummer van de betrokkene 
- het adres en de contactgegevens van de betrokkene 
- de datum en strekking van het bestreden besluit 
- een gemotiveerd, inhoudelijk verweer tegen het bestreden besluit 
- de handtekening van betrokkene 
- een kopie van het bestreden besluit 

10. De Commissie biedt betrokkene, schriftelijk, een hersteltermijn van 14 dagen, indien niet (volledig) 
aan de in lid 9 omschreven voorwaarden is voldaan.  

11. Gedurende de in het vorige lid genoemde hersteltermijn wordt de procedure opgeschort, totdat aan 
de voorwaarden van het beroep is voldaan. 

12.  De Commissie verklaart het beroep onontvankelijk, indien niet binnen de (herstel)termijn aan de 
gestelde voorwaarden en/of wettelijke vereisten is voldaan. 

13. De Commissie bevestigt de ontvangst van het beroep schriftelijk en stelt daarbij een datum voor de 
hoorzitting vast. 

14. Het Bestuur is verplicht alle stukken uit het dossier van het betrokken lid, welke ten grondslag liggen 
aan het bestreden besluit, op diens eerste verzoek en binnen 5 dagen, aan de Commissie, te doen 
toekomen. 

15. Het Bestuur en betrokkene melden, hangende het beroep, alle zaken of ontwikkelingen waarvan zij 
redelijkerwijs behoren te weten of vermoeden dat deze van invloed zijn of kunnen zijn op de 
beoordeling van het beroep, per ommegaande aan de Commissie.   

16. De Commissie biedt de bij het bestreden besluit betrokken partijen en eventuele getuigen de 
mogelijkheid gehoord te worden, voordat zij een tot een besluit komt. 

17. Het betrokken lid kan zich bij de hoorzitting door een raadsman doen bijstaan. De kosten van 
bijstand zijn voor rekening van het betrokken lid en kunnen ongeacht de uitkomst van het beroep, 
niet op de vereniging worden verhaald. 

18. De Commissie beslist, na ingediend beroep tegen een voorgenomen sanctie, maatregel of besluit, 
binnen zes weken na ontvangst van het beroepsschrift, over de rechtsgeldigheid en redelijkheid van 
het bestreden besluit. 

19. De Commissie kan de in lid 18 genoemde termijn éénmalig met maximaal 12 weken verlengen, 
indien zij dat gezien de complexiteit of omvang van het beroep voor behandeling noodzakelijk acht. 

20. De Commissie stelt het betrokken lid binnen zes weken na ontvangst van het beroepsschrift 
schriftelijk in kennis indien zij toepassing geeft aan de in lid 18 benoemde verlenging van de 
behandeltermijn. 

21. Indien de Commissie van mening is dat het hen aan specifieke kennis ontbreekt om tot een goede 
uitvoering van de haar opgelegde taak te komen, is zij bevoegd, op kosten van de vereniging, de 
benodigde expertise extern in te winnen.  

22. De Commissie kan het in beroep bestreden besluit slechts bekrachtigen of vernietigen. 
23. Indien de Commissie van beroep een bestuursbesluit vernietigt, moet het Bestuur, binnen 6 weken 

na uitspraak van de Commissie van Beroep, een nieuw besluit nemen, dat recht doet aan de 
argumenten van de Commissie van Beroep. 
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24. In geval van persoonlijk belang kan het betreffende lid van de Commissie vervangen worden door 
genoemd reserve lid. 

25. Indien betrokkene van mening is dat het bepaalde in lid 24 van toepassing is kan zij een verzoek tot 
vervanging van het betrokken commissielid indienen bij de Commissie. 

26. De overige Commissieleden en het reserve lid nemen binnen twee weken na ontvangst van het 
verzoek een besluit over het verzoek tot vervanging. 

27. Gedurende de behandeling van een verzoek tot vervanging wordt de behandeltermijn van het 
beroepschrift opgeschort.  

28. Een besluit van de Commissie van Beroep is bindend voor alle betrokken partijen.  
29. De Commissie kan, onverminderd lid 6, het beroep doorverwijzen naar de Algemene 

Ledenvergadering indien zij: 
a. niet tot een eensluidend oordeel kan komen; 
b. zichzelf niet bevoegd acht over het in beroep bestreden besluit te oordelen of; 
c. een oordeel dermate verstrekkende gevolgen kan hebben voor één of meerdere leden van de 

Commissie, dat een  besluit redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. 
d.  Indien gerede twijfel bestaat over de onpartijdigheid van twee of meer betrokken commissieleden 

ten aanzien van het te behandelen beroep. 
30. Tegen een uitspraak van de Commissie van Beroep of de Algemene Ledenvergadering staat hoger 

beroep open bij de daartoe bevoegde rechter. 
31. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd om bij reglement nadere invulling te geven aan de in dit 

artikel bedoelde procedure. 
32. De Commissie van Beroep zetelt op het postadres van de vereniging. 
    
Artikel 18 
 
De voorzitter van een Commissie of Werkgroep bespreekt voorziene, dan wel noodzakelijk geachte 
uitgaven met de penningmeester, welke deze na ruggespraak met het dagelijks bestuur, al dan niet 
fiatteert. 
 
 
LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 19 
1. De vereniging kent Aspirant-leden, Kandidaat-leden, A-leden, B-leden, ereleden en leden van 

verdienste.  
2. Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten 

sprake is van lid of leden, worden daaronder zowel de Kandidaat-Leden, A-leden, B-leden als de 
ereleden en leden van verdienste begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders 
is bedoeld. 

3. Aspirant-leden zijn zij die zich als aspirant-lid bij het bestuur schriftelijk hebben aangemeld, die aan 
de voorwaarden voor inschrijving hebben voldaan, in staat moet worden geacht voldoende zorg aan 
de toe te wijzen tuin(en) te kunnen besteden en door het bestuur, in afwachting van toewijzing van 
een, per tijdelijk huurcontract, toe te wijzen tuin, als zodanig tot wachtlijst van de vereniging zijn 
toegelaten. 

4. Kandidaat-leden zijn zij die zich als Kandidaat-lid bij het bestuur schriftelijk hebben aangemeld, die 
in staat moeten worden geacht voldoende zorg aan de hun, per tijdelijk huurcontract, toegekende 
tuin(en) te kunnen besteden en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. 

5. A-leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur schriftelijk hebben aangemeld, die in staat worden 
geacht voldoende zorg aan de hun, per huurcontract voor onbepaalde tijd, toegekende tuin(en) te 
kunnen besteden en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. 

6. B-leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur schriftelijk hebben aangemeld, die, zodra de 
gelegenheid zich daartoe voordoet, al of niet voor het A-lidmaatschap in aanmerking willen komen 
en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.  

7. Ereleden en leden van verdienste zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de 
vereniging, als zodanig door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd en hun benoeming 
hebben aanvaard. 

8. Een verzoek tot lidmaatschap dient schriftelijk te worden ingediend bij het Bestuur. 
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9. Het Bestuur is bevoegd om te beslissen over het al dan niet toelaten tot, dan wel wijzigen van, het 
lidmaatschap. 

10. Het Bestuur besluit over de omzetting van het Aspirant-lidmaatschap in een Kandidaat-lidmaatschap 
en/of een Kandidaat-lidmaatschap in een A-lidmaatschap.  

11. Het Bestuur besluit over het aanbieden van een huurcontract voor bepaalde tijd aan Aspirant-leden 
respectievelijk het aanbieden van een huurcontract voor onbepaalde tijd aan Kandidaat-leden.  

12. Indien het Bestuur besluit om niet over te gaan tot toelating, dan wel wijziging van het lidmaatschap, 
zoals bedoeld in lid 10 van dit artikel, ofwel niet over te gaan tot het aanbieden of wijzigen van een 
huurcontract zoals bedoeld in lid 11 van dit artikel, stelt zij het betrokken lid daarvan schriftelijk, 
gemotiveerd en zo spoedig mogelijk in kennis. 

13. Tegen een besluit als bedoeld in lid 10,11 en 12 van dit artikel, staat geen beroep, zoals bedoeld in 
artikel 14,17, 22 en 24 van de Statuten, open.  

14. Kandidaat-leden krijgen bij het in gebruik nemen van een tuin een voorlopig huurcontract voor 
bepaalde tijd, te weten één jaar. 

15. Het voorlopig huurcontract voor bepaalde tijd is per direct opzegbaar, met inachtneming van een 
opzegtermijn van 4 weken.  

16. Mocht na het verstrijken van de onder lid 14 bedoelde termijn het Kandidaat-lid blijk hebben gegeven 
de tuin en het aangrenzende pad goed te onderhouden, en zich gehouden te hebben aan de 
Statuten, Reglementen en besluiten van de Vereniging, dan zal hem een huurcontract voor 
onbepaalde tijd worden aangeboden. Indien het Kandidaat-lid het huurcontract voor onbepaalde tijd 
aanvaard, wordt het Kandidaat-lid automatisch A-lid 

17. Indien het Kandidaat-lid blijk geeft of heeft gegeven de tuin c.q. het bijbehorende pad niet goed te 
onderhouden, en/of zich niet te houden of gehouden te hebben aan de Statuten, Reglementen en 
besluiten van de Vereniging, kan het lidmaatschap per direct worden opgezegd en het voorlopig 
huurcontract door het Bestuur worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 
weken. De bepalingen uit artikel 14 en 22 van de Statuten zijn, met uitzondering van de bepalingen 
over beroep, van overeenkomstige toepassing. 

18. Tegen de opzegging van het Kandidaat-lidmaatschap, danwel de ontbinding van het tijdelijk 
huurcontract, zoals bedoeld in het vorige lid, staat geen beroep open. 

19. Indien er twijfel bestaat bij het Bestuur ten aanzien van het onder lid 17 bepaalde kan het voorlopig 
huurcontract voor bepaalde tijd met een door het Bestuur te bepalen termijn worden verlengd. De 
bepalingen t.a.v. het Kandidaat-lidmaatschap blijven gedurende de in dit lid bedoelde termijn, op het 
Kandidaat-lid van toepassing. 

20. Bij het aanvaarden van een tuin betaalt het Kandidaat-lid contributie, huur en een waarborgsom.  
21. Wanneer het Kandidaat-lid ter beëindiging van het huurcontract of het lidmaatschap opzegt kan hij 

deze waarborgsom terugontvangen, mits aan alle financiële en overige verplichtingen ten overstaan 
van de vereniging is voldaan en: 
a. de opgezegde tuin schoon en vrij van afval is overgedragen aan het bestuur van de vereniging.  
b. de sleutel(s) van het complex is/zijn ingeleverd. 

22. Indien het Kandidaat-lid niet aan de onder lid 21 bedoelde verplichting voldoet, wordt de tuin in 
opdracht van het bestuur, op kosten van het Kandidaat-lid, opgeruimd. De betaalde waarborgsom 
wordt met deze kosten verrekend. Op eventueel resterende kosten is artikel 27 van de Statuten van 
overeenkomstige toepassing. 

23. Een schriftelijk verzoek tot lidmaatschap kan alleen geweigerd worden met opgaaf van reden.  
24. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. 
25. Het lidmaatschap van de Vereniging is voorwaardelijk voor het in aanmerking komen voor, de 

totstandkoming van c.q. het voortbestaan van enig huurcontract voor een perceel op het complex 
van de Vereniging. 

26. Indien het lidmaatschap eindigt, ongeacht de wijze waarop, eindigt per datum beëindiging tevens en 
automatisch het aan dat lidmaatschap gekoppelde huurcontract, ongeacht de aard daarvan. 

27. Tegen beëindiging van het huurcontract, als bedoeld in het vorige lid, staat geen beroep, zoals 
bedoeld in artikel 14, 17, 22 en 24 van de Statuten, open. 

28. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien 
mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen, een en 
ander op een door het bestuur aan te geven wijze. In het register worden alleen die gegevens 
bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.  
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29. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de Algemene Ledenvergadering geregistreerde 
gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het Bestuur 
schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.  

30. Het recht op bezwaar, zoals bedoeld in het vorige lid,  geldt niet voor de noodzakelijk door de 
vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden of 
(publiekrechtelijke)instellingen dienen te worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting. 

31. De Algemene Ledenvergadering kan, op voordracht van het bestuur, bij Reglement nadere regels 
stellen met betrekking tot de inrichting van de ledenadministratie en het gebruik van de daarin 
opgenomen gegevens.  
 
 

Artikel 20 
1. Een Aspirant-lid, die een toegewezen tuin en een huurcontract voor bepaalde tijd aanvaard, wordt 

geacht zich aangemeld te hebben voor toelating tot het Kandidaat-lidmaatschap en wordt daarmee 
automatisch Kandidaat-lid. 

2. Een Kandidaat-lid, aan wie na bewezen geschiktheid een huurcontract voor onbepaalde tijd wordt 
verstrekt, wordt geacht zich aangemeld te hebben voor toelating tot het A-lidmaatschap en wordt 
daarmee automatisch A-lid. 

3. Een A-lid die de hem of haar toegewezen tuin opzegt, maar lid van de vereniging wenst te blijven, 
wordt automatisch B-lid. 

4. Een B-lid die een hem of haar toegewezen tuin aanvaard, wordt automatisch A-lid. 
5. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd om, op voordracht van het Bestuur, bij reglement 

nadere toelatingseisen aan het lidmaatschap te stellen. 
6. Het Algemene Ledenvergadering is bevoegd om, op voordracht van het Bestuur, bij reglement 

nadere regels met betrekking tot  tuintoewijzing vast te stellen. 
7. Het Bestuur is bevoegd om bij besluit nadere toelatingseisen aan het lidmaatschap te stellen. 
8. Het Bestuur is bevoegd om bij besluit nadere regels met betrekking tot tuintoewijzing vast te stellen. 
 
Artikel 21 
1. Het lidmaatschap eindigt; 

a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging. 
d. door ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden. 
3. Opzegging door het lid dient schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 

vier weken plaats te vinden. 
4. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de aan het lidmaatschap gekoppelde huurovereenkomst 

per datum beëindiging van het lidmaatschap ontbonden.  
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven desalniettemin de 

jaarlijkse contributie en huur voor het gehele verenigingsjaar door het lid verschuldigd.  
6. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is mogelijk: 

a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren  
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun 

verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het een 
wijziging van de statutaire, reglementaire of geldelijke rechten en verplichtingen betreft. 

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in 
een andere rechtsvorm of tot fusie. 

7. Bij beëindiging van het lidmaatschap volgens dit artikel, behoudt het vertrekkende lid, gedurende de 
opzegtermijn, het recht zijn nog te velde staande gewassen te oogsten. 

8. Bij beëindiging van het lidmaatschap volgens dit artikel is het lid verplicht zo spoedig mogelijk en in 
elk geval binnen de opzegtermijn, de sleutel(s) van het complex in te leveren, eventuele 
permanente- en semipermanente structuren  te verwijderen of over te dragen en de tuin, ter 
beoordeling door een bestuurslid, schoon op te leveren. 

9. Indien het lid ten aanzien van de in lid 8 benoemde verplichtingen in gebreke blijft vervallen de 
betaalde borggelden en alle op de tuin aanwezige permanente- en semipermanente structuren en 
gewassen per datum van beëindiging van het lidmaatschap aan de vereniging. 
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10. Indien de huurder niet aan de onder lid 8 bedoelde verplichting voldoet, wordt de tuin in opdracht 
van het bestuur, op kosten van de huurder, opgeruimd. De betaalde waarborgsom wordt met deze 
kosten verrekend. Op eventueel resterende kosten is artikel 27 van de Statuten van 
overeenkomstige toepassing. 
 

Artikel 22 
1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging, zoals bedoeld in artikel 14 lid 4 onder h, 

kan te allen tijde geschieden.  
2. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer een lid 

handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, danwel de belangen 
van de vereniging ernstig benadeelt en redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 

3. De opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, schriftelijk, per aangetekende post, 
onder opgave van redenen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken. 

4. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de aan het lidmaatschap gekoppelde huurovereenkomst 
per datum beëindiging van het lidmaatschap ontbonden.  

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de 
jaarlijkse contributie en huur voor het gehele verenigingsjaar door het lid verschuldigd.  

6. Het bestuur stelt het betrokken lid ten spoedigste in kennis van het besluit tot opzegging van het 
lidmaatschap. 

7. Bij beëindiging van het lidmaatschap volgens dit artikel is het lid verplicht zo spoedig mogelijk en in 
elk geval binnen de opzegtermijn, de sleutel(s) van het complex in te leveren, eventuele 
permanente- en semipermanente structuren  te verwijderen of over te dragen en de tuin, ter 
beoordeling door een bestuurslid, schoon op te leveren. 

8. Indien het lid ten aanzien van de in lid 7 benoemde verplichtingen in gebreke blijft vervallen de 
betaalde borggelden alle op de tuin aanwezige permanente- en semipermanente structuren  en 
gewassen per datum van beëindiging van het lidmaatschap aan de vereniging. 

9. Indien de huurder niet aan de onder lid 7 bedoelde verplichting voldoet, wordt de tuin in opdracht 
van het bestuur, op kosten van de huurder, opgeruimd. De betaalde waarborgsom wordt met deze 
kosten verrekend. Op eventueel resterende kosten is artikel 27 van de Statuten van 
overeenkomstige toepassing. 

10. De betrokkene is bevoegd binnen 31 dagen, na ontvangst van de in het derde lid bedoelde 
kennisgeving, in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep, zoals bedoeld in artikel 17 van de 
Statuten, tenzij bij of krachtens Statuten uitdrukkelijk anders is bepaald.  

11. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
 
 

Artikel 23 

1. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 
vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te 
bepalen periode van maximaal drie maanden. 

2. Gedurende de schorsing wordt het lid de toegang tot het complex van de Vereniging ontzegd. 
3. Indien het lid de onder lid 2 bedoelde ontzegging negeert kan het Bestuur overgaan tot ontzetting uit 

het lidmaatschap. 
4. Gedurende een schorsing blijft het lid verantwoordelijk voor voldoen aan de op hem rustende 

verplichtingen zoals vastgelegd in de Statuten, Reglementen en besluiten van de Vereniging. 
5. Indien het Bestuur niet binnen drie maanden een besluit neemt ten aanzien van het voortbestaan 

van het lidmaatschap van het betrokken lid, vervalt de schorsing.  
6. Het betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk, schriftelijk, per aangetekende post en onder opgaaf van 

redenen van een besluit tot zelfstandige schorsing als bedoeld in artikel 14 lid 4 onder f in kennis 
gesteld. 

7. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep. Het in artikel 17 bepaalde 
aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing, tenzij bij of krachtens Statuten uitdrukkelijk 
anders is bepaald. 
 

Artikel 24 
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1. Ontzetting uit het lidmaatschap namens de vereniging, zoals bedoeld in artikel 14 lid 4 onder i, kan 
te allen tijde geschieden.  

2. Ontzetting uit het lidmaatschap namens de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer een lid 
- ernstig verwijtbaar handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging,  
 dan wel de belangen van de vereniging ernstig benadeelt en; 
- waardoor redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten   
 voortduren en; 
- het handelen van het lid een strafmaatregel rechtvaardigt. 

3. Ontzetting uit het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur, schriftelijk, onder 
opgave van redenen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken. 

4. Wanneer een lid in de loop van een verenigingsjaar wordt ontzet uit het lidmaatschap, blijft 
desalniettemin de jaarlijkse contributie en huur voor het gehele verenigingsjaar door het lid 
verschuldigd.  

5. Het bestuur stelt het betrokken lid, schriftelijk, gemotiveerd en per aangetekende post, ten 
spoedigste in kennis van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap. 

6. De betrokkene is bevoegd binnen 31 dagen, na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde 
kennisgeving, in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep, zoals bedoeld in artikel 17 van de 
Statuten, tenzij bij of krachtens Statuten uitdrukkelijk anders is bepaald.  

7. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
8. Bij ontzetting uit het lidmaatschap, volgens dit artikel, is het lid verplicht zo spoedig mogelijk en in elk 

geval binnen zeven dagen, na het definitief worden van de ontzetting, de sleutel(s) van het complex 
in te leveren, eventuele permanente- en semipermanente structuren te verwijderen of over te dragen 
en de tuin, ter beoordeling door een bestuurslid, schoon op te leveren. 

9. Indien het lid ten aanzien van de in lid 8 benoemde verplichtingen in gebreke blijft vervallen de 
betaalde borggelden en alle op de tuin aanwezige bouwsels en gewassen per datum van 
beëindiging van het lidmaatschap aan de vereniging. 

10. Indien de huurder niet aan de onder lid 8 bedoelde verplichting voldoet, wordt de tuin in opdracht 
van het bestuur, op kosten van de huurder, opgeruimd. De betaalde waarborgsom wordt met deze 
kosten verrekend. Op eventueel resterende kosten is artikel 27 van de Statuten van 
overeenkomstige toepassing. 
 
 

Artikel 25 

1. Leden van de Vereniging hebben het recht: 

a. het hen toegewezen perceel, met inachtneming van de Statuten, Reglementen en besluiten 

van de Vereniging, naar eigen inzicht in te richten; 

b. gebruik te maken van de door de Vereniging aangeboden faciliteiten en diensten; 

c. toegang tot door de Vereniging georganiseerde evenementen; 

d. op toegang tot de Algemene Ledenvergadering; 

e. zaken op de agenda van de Algemene Ledenvergadering te plaatsen; 

f. om hun stem uit te brengen over de ter Algemene Ledenvergadering aangebrachte zaken; 

g. om hun stem uit te brengen over de ter Algemene Ledenvergadering gebrachte voorstellen tot 

benoeming, schorsing of ontslag van personen; 

h. om hun stem uit te brengen over de door de Commissie van Beroep, ter Algemene 

Ledenvergadering gebrachte beroepszaken. 

i. om zaken onder de aandacht van het Bestuur, respectievelijk Commissieleden te brengen. 

2. Aan de rechten zoals verwoord onder lid 1 sub b en c van dit artikel kunnen nadere voorwaarden 

of beperkingen gesteld worden, welke, door het Bestuur of de betrokken Commissie, tijdig aan het 

betrokken lid gecommuniceerd worden. 

3. 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), doorlopend en op behoorlijke wijze te 

onderhouden. 
c. de Statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging na te leven;  

d. de belangen van de vereniging niet te schaden;  
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e. de door de overheid ter zake van het gebruik van tuinen aan de vereniging gegeven 

voorschriften en/of aanwijzingen na te leven;  

f. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit 

het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te leven. 

g. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken aan 

het bestuur;   

h. al die verplichtingen op zich te nemen c.q. al die werkzaamheden in de vereniging te 

verrichten, die door het bestuur of de Algemene Ledenvergadering aan de leden zijn 

opgedragen;   

i. de aanwijzingen van het bestuur of andere daartoe aangewezen personen stipt op te volgen; 

j. om zich op en rond het verenigingscomplex, alsmede bij activiteiten van de vereniging, 

behoorlijk te gedragen en verstoring van de orde te voorkomen. 

4. Aan de leden kunnen nadere verplichtingen – al dan niet van financiële aard - worden opgelegd 

bij reglement of bij besluit van het bestuur, de Algemene Ledenvergadering of een ander daartoe 

bevoegd orgaan van de vereniging. 

 

Artikel 26  
1. Ieder lid is jaarlijks contributie verschuldigd. 
2. De Algemene Ledenvergadering stelt jaarlijks, op voordracht van het bestuur, de hoogte van de 

contributie vast. 
3. Behoudens het geval dat de Algemene Ledenvergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden 

en leden van verdienste een contributieplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld. 
4. Ieder A-lid is jaarlijks huur verschuldigd. 
5. De Algemene Ledenvergadering stelt, op voordracht van het bestuur, jaarlijks de hoogte van de huur 

voor het gebruik van de ter beschikking gestelde grond en waar van toepassing het daarop 
geplaatste tuinhuisje vast. 

6. Het Lid ontvangt een factuur ter hoogte van de op hem of haar van toepassing zijnde contributie en 
huur. 

7. De contributie en huur worden berekend voor het hele seizoen. 
8. De contributie en huur dienen binnen één maand na ontvangst van de factuur te worden 

overgemaakt op de bankrekening van de Vereniging. 
9. Indien, bij ingang van het lidmaatschap, sprake is van een vergevorderd seizoen kan het bestuur 

afwijken van het in lid 7 bepaalde. 
10. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot betaling van de contributie 

en de huur tot aan het eind van het seizoen bestaan. In bijzondere situaties kan het bestuur hiervan 
afwijken. 
 

Artikel 27 
1. Het Lid is gehouden de vastgestelde financiële verplichtingen ten aanzien van de Vereniging, binnen 

een maand na dagtekening van de factuur te voldoen. 
2. Indien het Lid de hoogte van de vastgestelde bijdrage betwist, dient hij dit voor de vervaldatum 

schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. 
3. Indien het Lid de vastgestelde bijdrage aantoonbaar niet in één keer kan voldoen, dient hij dit voor 

de vervaldatum schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur.  
4. Indien een Lid niet binnen een maand aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet volgt een 

herinnering. 
5. De herinnering bevat ten minste: 

a)  de datum en vervaldatum van de factuur waarop de herinnering betrekking heeft; 
b)  het openstaande bedrag; 
c)  de aard van het openstaande bedrag; 
d)  informatie ten aanzien van de gevolgen bij niet tijdig of niet volledig voldoen aan de  
     betalingsverplichting. 
e)  de niet nagekomen afspraken, indien van toepassing 

6. Wanneer een Lid, na een herinnering, niet binnen veertien dagen na dagtekening van de 
herinnering, aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet, volgt een aanmaning. 

7. De aanmaning bevat ten minste: 
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a) de datum en vervaldatum van de factuur en herinnering waarop de aanmaning betrekking heeft; 
b) het openstaande bedrag 
c) de aard van het openstaande bedrag 
d) de uiterste vervaldatum 
e) de aanwijzing dat het lid bij niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de betalingsverplichting 

‘vooralsdan in gebreke is’ en de factuur overgedragen kan worden voor incasso; 
f) informatie ten aanzien van de gevolgen bij niet tijdig of niet volledig voldoen aan de 

betalingsverplichting. 
g) de aanwijzing dat het Bestuur kan overgaan tot opzegging van het huurcontract c.q. het 

lidmaatschap indien niet binnen drie maanden, na datum van de factuur, is 
voldaan aan de betalingsverplichting. 

8. Wanneer een lid niet binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning aan zijn 
betalingsverplichting heeft voldaan, is het bestuur gerechtigd de factuur over te dragen voor incasso,  
tenzij op grond van leden 2 en 3 van dit artikel tijdig andere schriftelijk vastgelegde afspraken zijn 
gemaakt met het bestuur. 

9. Het Bestuur kan het Lid, in geval zich een situatie voordoet zoals bedoelt onder lid 2 of 3 van dit 
artikel, al dan niet in samenspraak met het Lid, een betalingsregeling voorstellen. Indien het Lid niet 
voldoet, dan wel niet kan of niet wil voldoen aan de voorgestelde betalingsregeling, vervalt deze 
automatisch. Het (nog) openstaande bedrag wordt dan terstond opeisbaar. 
De bepalingen ten aanzien van herinnering, aanmaning en incasso zijn van overeenkomstige 
toepassing. 

 
 
GEBRUIK VAN DE TUIN 
 
Artikel 28 
1. Wanneer een A-lid een tuin toegewezen heeft gekregen is dit lid verplicht deze tuin en het 

aangrenzende pad te onderhouden. 
2. Het lid is verplicht wezenlijk gebruik te maken van de toegewezen tuin. 
3. Onder wezenlijk gebruik zoals bedoeld in het vorige lid wordt verstaan dat tenminste vijfenzeventig 

procent van het tuinoppervlak is voorzien van beplanting. Onder beplanting wordt verstaan: 
aangelegde en onderhouden planten, bomen, gewassen of bloemen. 

4. Het Bestuur is bevoegd om in voorkomende gevallen af te wijken van de in lid 3 gestelde 
voorwaarde. Zij verleent het betrokken lid in dat geval schriftelijk toestemming waarin zij het 
afwijkende minimaal beplante percentage tuinoppervlak specifiek benoemt. 

5. Het Bestuur is bevoegd om sancties en maatregelen, zoals bedoeld in artikel 14 van de statuten, op 
te leggen aan leden bij het niet voldoen aan de in dit artikel genoemde onderhouds- en/of 
beplantingseis. 

6. Bij Reglement of besluit kunnen nadere eisen worden gesteld aan het gebruik en de inrichting van 
de toegewezen tuin(en).     

 

 
DONATEURS 
 
Artikel 29 
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het 

donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. 
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de 

minimale omvang door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. 
 
 
VERMOGEN 
 
Artikel 30 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributie, huur, waarborgsommen, inleggelden, 

boeten, donaties, erfstellingen, legaten, schenkingen, rente en andere inkomsten. 
2. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 
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STATUTENWIJZIGING 
 
Artikel 31 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene 

Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten 
zal worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na de afloop van de dag, waarop de 
vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Ledenvergadering slechts worden besloten met 
een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
5. Het bestuur is verplicht de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een 

volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten 
kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister. 

7. Het Bestuur is verplicht de Statuten en Reglementen, ter kennisgeving aan de leden, te publiceren 
op de website van de Vereniging.  

 
 
REGLEMENTEN 
 
Artikel 32 
1. Het bestuur kan een of meer reglementen opstellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden 

geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet- en regelgeving of met 

deze statuten. 
3. Reglementen worden, op voordracht van het bestuur, vastgesteld door de Algemene 

Ledenvergadering. 
4. Reglementen worden, na vaststelling door de Algemene Ledenvergadering, gepubliceerd op de 

website van de Vereniging. 
5. Reglementen treden in werking op de dag volgend op de dag van publicatie op de website van de 

Vereniging. 
6. Reglementen worden, voor zover van toepassing, tenminste driejaarlijks geactualiseerd en in 

overeenstemming gebracht met de geldende en onbestreden bestuursbesluiten, gewijzigde wet- en 
regelgeving en besluiten van de Algemene Ledenvergadering. 

7. Geactualiseerde reglementen dienen opnieuw te worden vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering. 

8. De door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde reglementen blijven geldig en van volledige 
toepassing hangende de in lid 6 en 7 bedoelde actualisatie.  

9. Bij deze Statuten horen de volgende Reglementen: 
a. Huishoudelijk Reglement 
b. Algemene Huis- en gedragsregels 

 
 
 
 
 
ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
Artikel 33 
1. Het bepaalde in artikel 31 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de 

Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. 



 

Statuten VTV Pastoor Barten geldig vanaf 20 maart 2020 

 

16 

 

2. De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast 
voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen 

nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van 
kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de 
vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging 
opgave aan het in lid 6 van artikel 31 vermelde register. 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien 
jaren na afloop van de vereffening. 
Bewaarder is degene die door de vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen. 

 
 
Artikel 34 
De bepalingen in deze statuten en de daaruit voortvloeiende reglementen zijn van toepassing op alle 
leden, respectievelijk organen, van de Vereniging.  
 
Artikel 35 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bepaalde in deze statuten. 
 
Artikel 36 
Leden worden geacht bekend te zijn met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging. Een 
beroep op onbekendheid wordt niet gehonoreerd of aanvaard. 
 
Artikel 37 
In gevallen waarin de Statuten en/of de Reglementen niet voorzien, beslist het Bestuur 
 
Artikel 38 
Bij strijdigheid van de bepalingen in deze Statuten, Reglementen en besluiten zijn de bepalingen uit 
deze statuten leidend. 
 
Artikel 39 
Bij nietigheid van een bepaling uit de deze Statuten of Reglementen, blijven de overige bepalingen 
onverkort van kracht. 
 
Artikel 40 
Op geschillen betreffende deze Statuten en Reglementen is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 41 
De eerste Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn vastgesteld op de jaarvergadering van 12 
november 1940. 
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Gewijzigd en aangevuld op de jaarvergaderingen van: 
11 maart 1943  30 september 1965 
04 januari 1947  11 januari 1986 (h.h.r.) 
01 december 1950  25 januari 1992 (idem) 
15 mei  1961  30 januari 2002 (idem) 
05 november 1962  28 januari 2006 (statuten) 
15 februari 1963  10 februari 2007 (h.h.r.) 
11 december 1964  13 november  2015 (statuten en h.h.r.) 
18 oktober 1974  14 december  2019 (statuten en h.h.r.) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


