Volkstuindersvereniging
“De Vier Jaargetijden”

Statuten en Huishoudelijk reglement

Statuten
Voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd op de
Algemene ledenvergadering van 18 april 2007
en

Huishoudelijk reglement
Voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd op de
Algemene ledenvergadering van 19 november 2007

Statuten
van de Volkstuindersvereniging “De Vier Jaargetijden” te
Wijchen
opgericht 13 april 1976
ARTIKEL 1. Naam.
De vereniging draagt de naam: Volkstuindersvereniging “De
Vier Jaargetijden.” Zij is opgericht 13 april 1976 te Wijchen en
aldaar gevestigd.
Artikel 2. Doel en middelen ter bereiking van dat doel.
De vereniging heeft ten doel het tuinieren in de ruimste zin te
bevorderen zonder winstoogmerk. De vereniging wil dit doel te
bereiken door:
a. het exploiteren van tuinparken die door de vereniging worden
of zijn gehuurd ten behoeve van het tuinieren;
b. het geven van voorlichting over het kweken van bloemen,
planten, fruit en groenten;
c. het geven van voorlichting over- en het toezien op het goed
gebruik van de voor tuinieren bestemde grond;
d. het bevorderen van verenigings-activiteiten ten behoeve van
de leden;
e. andere activiteiten die beantwoorden aan het doel van de
vereniging.
ARTIKEL 3. Leden.
a. Lid kan men worden vanaf de leeftijd van 16 jaar.
b. De leden worden onderscheiden in:
1. Leden: zij die contributie betalen,
2. Ereleden: Zij die het erelidmaatschap hebben verworven op
grond van verdiensten voor de vereniging en vrijgesteld
worden van contributiebetaling,
2.a De voordracht geschiedt door het bestuur, de
bekrachtiging van het besluit door de Algemene
Ledenvergadering,

3. Leden van verdienste: Zij die als lid zich bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, e.e.a.
conform het vorige lid.
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ARTIKEL 4. Lidmaatschap.
a. Het lidmaatschap vangt aan zodra door de tuinparkbeheerder
en tuinparkcommissieleden tot toelating is besloten en het
door het nieuwe lid voor accoord ondertekende huurcontract
in bezit is van de secreataris.
b. Het lidmaatschap en de huurovereenkomst eindigen:
1. Door schriftelijke opzegging van het lid; dit moet minstens
twee maanden vóór het einde van het verenigingsjaar (31
december) gebeuren;
2. Door overlijden. Rechtopvolgers kunnen, indien zij dit
wensen, het lidmaatschap onder hun eigen naam
onbelemmerd voortzetten.
3. Door wanbetaling; de contributie en tuinhuur moeten
uiterlijk op 15 januari door de penningmeester ontvangen
zijn. Is dit niet zo dan volgt er één schriftelijke aanmaning
die dan vóór 15 februari betaald moet zijn. Wordt hier niet
aan voldaan volgt er een onmiddellijk royement en is men
niet meer bevoegd het tuinpark te betreden.
4. Door royement van het lid wegens onwettig handelen op
het tuinpark of eigen tuin of door gedragingen die niet in
overeenstemming zijn met het Huishoudelijk Reglement
en/of Statuten.
Beroep van het lid tegen het royement door het bestuur is
alleen mogelijk middels een aangetekende brief aan het
Dagelijks bestuur. Deze besluit, met redenen omkleedt,
binnen 14 dagen of het royement gehandhaafd blijft. Bij een
negatief besluit is er alleen nog beroep mogelijk op de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (zie 9.d.)

Bestuursbesluit 2009: Artikel 4 statuten december 2009
Als akkoordverklaring van het nieuwe lid wordt de betaling van de contributie en de huur beschouwd.
Nieuwe leden ontvangen geen extra huurcontract maar zijn lid nadat ze de eerste rekening hebben
betaald en verklaren hiermee volgens het reglement te handelen.

5. Het lidmaatschap en eventuele huurovereenkomst lopen
van één januari tot en met 31 december
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ARTIKEL 5. Inkomsten:
a. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
1. contributies van de leden;
2. baten uit verhuur van gronden;
3. aan de vereniging toegevallen borgsommen;
4. gekweekte rente;
5. schenkingen;
6. de baten van o.a. de zaadbestellingen;
7. subsidies.
b. De contributies en de huur voor de tuinen worden jaarlijks
vastgesteld door de leden op de Algemene
Ledenvergadering.
ARTIKEL 6. toewijzingen van de tuinen.
a. Toewijzing van de tuinen geschiedt door de
tuinparkbeheerder/tuinparkcommissie, in volgorde van
aanmelding. Daartoe wordt een wachtlijst aangelegd. (zie art.
2. van het Huishoudelijk Reglement)

b. Het bestuur behoudt zich voor, met toestemming van de
leden, delen van het tuinpark te bestemmen voor
gemeenschappelijk gebruik, zoals b.v. hoofdpaden, opslag,
proef- en demonstratietuinen etc.
ARTIKEL 7. het bestuur.
a. Aan het hoofd van de vereniging staat een bestuur. Dit moet
uit tenminste vijf leden bestaan en altijd een oneven aantal.
b. Het bestuur wordt door en uit de leden gekozen, voor een
periode van drie jaar.
c. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie
gekozen.
d. De vereniging wordt door het bestuur in en buiten rechten
vertegenwoordigd. De voorzitter tezamen met de secretaris
en/of penningmeester kunnen ook rechtsgeldig de vereniging
in en buiten rechten vertegenwoordigen.
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e. Het bestuur van de vereniging vergadert zo dikwijls als nodig
blijkt. Indien tenminste twee bestuursleden het nodig achten
een tussentijdse bestuursvergadering te beleggen, en dit
melden aan de voorzitter, dient onverwijld door hem of de
secretaris een vergadering uitgeschreven te worden.
f. Kandidaten voor het bestuur kunnen schriftelijk worden
aangemeld door tenminste 5 leden, minstens 5 werkdagen
voor de Algemene Ledenvergadering waarin de verkiezingen
aan de orde worden gesteld. De kandidaataanmelding moet
mede de schriftelijke instemming van de kandidaat inhouden.
g. Het bestuur kan ook zelf kandidaten aanzoeken en
voordragen, naast de schriftelijke instemming van de
kandidaat, is het voldoende dit op de uitnodiging voor de
vergadering te vermelden.
h. Bij tussentijdse vacatures in het bestuur, vult het bestuur
zichzelf aan met dien verstande dat het nieuwe kandidaat-

bestuurslid in het rooster van aftreden de plaats inneemt, die
het aftredend bestuurslid daarin had. Het nieuwe bestuurslid
blijft ‘ad interim’ tot de benoeming door de leden op de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
i. Elk jaar geschiedt de aftreding van bestuursleden volgens
een op te stellen rooster, met dien verstande dat de voorzitter
niet gelijktijdig aftreedt met of de secretaris of de
penningmeester. De aftredende leden zijn herkiesbaar
gedurende drie achtereenvolgende perioden. Is er daarna
geen kandidaat om de vrijkomende plaats in te nemen dan
volgt er weer een benoeming voor drie jaar, enzoverder.

Statuten
van de Volkstuindersvereniging “De Vier Jaargetijden” te
Wijchen
opgericht 13 april 1976
ARTIKEL 8. Commissies.
Het bestuur kan voor bepaalde taken commissies instellen die
rechtstreeks verantwoording moeten afleggen aan het bestuur.
De taakstelling geschiedt bij afzonderlijk reglement, op te
stellen door het bestuur. Zodra de commissie in werking treedt
doet het bestuur hiervan mededeling aan de leden. Over
opheffing van de commissie wordt door het bestuur beslist.
ARTIKEL 9. Vergaderingen.
a. De Algemene Ledenvergaderingen zijn toegankelijk voor
leden.
b. De Algemene Ledenvergadering heeft uiterlijk plaats in de
maand april.

c. Convocaties voor vergaderingen onder 9.a. genoemd dienen
veertien dagen vóór de vergaderdatum in het bezit van de
leden te zijn.
d. Er wordt minimaal één Algemene Ledenvergadering
gehouden en verder zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht
en voorts binnen dertig dagen op schriftelijk verzoek van
tenminste twintig leden van de vereniging, met opgave van de
te behandelen onderwerpen. Tevens kan op deze
vergadering het beroep besproken worden van een door het
bestuur geroyeerd lid, waarvoor ook tevens de
bovengenoemde termijn geldt.
e. De Algemene Ledenvergadering is de hoogste macht in de
vereniging. De besluiten zijn van kracht voor alle
verenigingsaangelegenheden. Het bestuur is verantwoording
schuldig aan de leden.
f. In de Algemene Ledenvergadering worden tenminste aan de
orde gesteld:
1. de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester,
inclusief de begroting;
2. benoeming van een kascontrolecommissie, alsmede het
verslag van deze commissie;
3. (her)verkiezing van bestuursleden;
4. de vaststelling of bestendiging van contributies en
tuinhuren;
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5. de voorstellen van de leden, mits deze tenminste zeven
dagen vóór voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris
zijn ingediend;
6. rondvraag.
ARTIKEL 10. Kascontrolecommissie.
a. ter controle van de kas en boekhouding van de vereniging
wordt tijdens de algemene ledenvergadering jaarlijks een

kascontrolecommissie, minstens bestaande uit twee
personen en één reservelid, gekozen door en uit de leden.
b. Zij controleren minstens éénmaal per jaar de boeken en
financiële bescheiden en brengen verslag uit in de Algemene
Ledenvergadering.
ARTIKEL 11. Stemmingen.
a. Stemrecht hebben zij die genoemd zijn onder artikel 3.b.
b. Bij stemmingen moet een volstrekte meerderheid worden
behaald, zijnde de helft plus één ter vergadering aanwezige
leden, behoudens het bepaalde in artikel 15. en 17.
c. Stemmingen kunnen zowel schriftelijk als bij hand opsteken
worden gehouden, over personen wordt altijd schriftelijk
gestemd.
d. Bij schriftelijke stemming wordt een stembureau aangewezen
bestaande uit drie leden.
e. Bij het staken der stemmen over personen volgt éénmaal een
nieuwe stemming, daarna beslist het lot.
f. Bij het staken der stemmen over zaken is het voorstel geacht
te zijn verworpen.
ARTIKEL 12. Het verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met 31
december.
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ARTIKEL 13. taakomschrijving bestuur.
a. De voorzitter leidt alle vergaderingen. Hij heeft de algehele
leiding in het bestuur en op de tuinparken. Hij ziet toe op alle
reglementen.
b. De secretaris schrijft alle vergaderingen uit en stelt de notulen
daarvan op. Hij houdt het ledenregister bij, voert de
correspondentie en verzorgt het archief en zorgt voor het
jaarverslag.
c. De penningmeester beheert de financiën van de vereniging.
Overtollige gelden worden belegd op een bankrekening. Hij
brengt, aan het bestuur, het financiële jaarverslag uit en stelt
een begroting op voor het volgende verenigingsjaar. Aan de
controle van de kascommissie verleent hij medewerking.
d. De eventuele tweede functionarissen vervangen en/of
assisteren de eerste.
ARTIKEL 14. Medewerking van de leden.
Voor de uitvoering van algemene werkzaamheden t.b.v. aanleg
of onderhoud op een betreffend tuincomplex zal door de
tuinparkbeheerder een beroep worden gedaan op diegene die
daar een tuin hebben. De tuinparkcommissie zal, eventueel in
overleg/samenwerking met het bestuur, een werkrooster
opstellen. Iedere tuinder wordt geacht het werkrooster na te
volgen.
Artikel 15. Ontbinding van de vereniging.
a. Tot de ontbinding van de vereniging kan worden besloten in
een speciaal daartoe bijeengeroepen Algemene
Ledenvergadering, waar minstens twee/derde van de leden
aanwezig is. Het besluit, wel of geen ontbinding van de
vereniging, vereist tenminste een twee/derde meerderheid
van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
b. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is wordt een
tweede vergadering uitgeschreven waarbij dan artikel 11.b.
van toepassing is.
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c. De Algemene Ledenvergadering die besluit tot ontbinding van
de vereniging beslist over de bestemming van de bezittingen
van de vereniging nadat alle schulden zijn voldaan.
ARTIKEL 16.
a. Geen lid of oud lid zal de vereniging in rechten kunnen
aanspreken.
b. het huishoudelijk reglement van de vereniging mag niet in
strijd zijn met de statuten.
c. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het
bestuur.
ARTIKEL 17. Wijziging statuten.
Wijziging van deze statuten kan alleen geschieden door de
Algemene Ledenvergadering in een daartoe bijeengeroepen
vergadering waarbij tenminste twee/derde van het aantal leden
aanwezig is. De goedkeuring volgt alleen wanneer tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen vóór zijn.
Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een
tweede vergadering uitgeschreven waarbij alsdan artikel 11.b.
van toepassing is.
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