Statuten
Artikel 9.
1. Het lidmaatschap eindigt:
b. Op verzoek, door schriftelijke opzegging vanwege het lid gedaan, aan het einde van de derde
maand nadat het verzoek bij het bestuur van de vereniging is binnengekomen, de maand waarin het
verzoek is verzonden daaronder niet begrepen
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BETALINGEN EN DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 7.
1. Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor de termijn van 1 jaar en loopt van
1 januari tot en met 31 december.
Het wordt behoudens opzegging, na afloop van deze termijn telkens stilzwijgend met 1 jaar
verlengd.
2. De aan de vereniging verplichte jaarlijkse contributie, waarvan de grootte door de algemene
leden- vergadering wordt vastgesteld, worden door de leden bij vooruitbetaling doch uiterlijk voor het
eind van de eerste maand van dat jaar aan de penningmeester of, bij diens afwezigheid zijn
plaatsvervanger voldaan.
3. Door het bestuur zal tijdig voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering door middel van een
schriftelijke mededeling aan de leden kennis worden gegeven van de wijze waarop en de termijnen
waarbinnen de betalingen dienen te worden gedaan.
Het bestuur is gerechtigd administratiekosten te vorderen van hen, die aan een oproeping tot
betaling geen gehoor gegeven.
Artikel 8.
1. Bij het beëindigen van de huur, anders dan door vervallen verklaring uit het lidmaatschap van de
vereniging, moeten alle eigendommen van de gewezen huurder, uiterlijk binnen 14 dagen na het
einde van het boekjaar waarin de huur beëindigd werd, van de tuin verwijderd zijn.
2. Indien een lid vervallen wordt verklaard uit zijn lidmaatschap van de vereniging, is hij gehouden,
binnen de in de betreffende uitspraak genoemde termijn, al zijn eigendommen van de tuin en het
complex van de vereniging te verwijderen.
3. Niet tijdig van de tuin verwijderde eigendommen worden na het verstrijken van de geldende
termijn voor rekening en risico van de eigenaar, door of vanwege het bestuur verwijderd en
opgeslagen op een door het bestuur daartoe bestemde plaats.
4. Reeds betaalde gelden worden, in geval van vervallen verklaring niet terug betaald, terwijl
hetgeen nog verschuldigd is onverminderd dient te worden voldaan.
5. Bij beëindiging van de huur en/of het lidmaatschap op verzoek door het lid, blijft de huur en de
contributie voor het komend boekjaar aan de vereniging verschuldigd, indien de opzegging niet
heeft plaatsgevonden uiterlijk op 30 september van het jaar waarin wordt opgezegd.
REGELS BIJ VERKOOP/OVERNAME VAN EEN TUIN
Artikel 25.
1. De verkoper van een tuin dient contact op te nemen met de secretaris, waarbij de verkoper
tevens aangeeft welk bedrag hij voor de af te stoten tuin wenst te ontvangen.
2. De secretaris zal samen met de tuincommissaris en de verkoper een voorschouw houden op de
betreffende tuin waarbij wordt gelet op de redelijkheid van het gewenste bedrag en de algehele
staat waarin de tuin moet worden achtergelaten.
3. De secretaris neemt contact op met de eerste op de wachtlijst voor het overnemen van de tuin.
Wanneer niet tot overeenstemming wordt gekomen dan wordt de tweede op de lijst benaderd enz.
Wanneer niemand voorkomende op de wachtlijst bereid is de gevraagde koopsom te betalen dan
pas is de verkoper gerechtigd de tuin aan derden te verkopen.
4. Indien een persoon een lager bedrag wil geven dan de vraagprijs en iemand die lager op de
wachtlijst staat wel het gevraagde bedrag wil betalen krijgt de laatstgenoemde de tuin toegewezen.
5. Het gestelde in punt 4 geldt niet als de vraagprijs door een lager geplaatste wordt overboden.

6. Wanneer leden die hun tuin willen overdoen zich niet aan bovengenoemde regels houden en hun
tuin zelf willen verkopen aan een willekeurige derde, zal deze willekeurige derde niet als lid worden
ingeschreven van de vereniging.
7. Bij het werkelijke vertrek van de tuinder zal een naschouw worden uitgevoerd waarbij gelet wordt
op het nakomen van de eerder gemaakte afspraken. Indien niet is voldaan aan deze afspraken zal
de tuin op kosten van de vertrekkende tuinder in orde worden gemaakt waarbij de eerder betaalde
waarborgsom aan de vereniging toekomt.

