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Artikel 1. Begrippen

In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:

De Bond De Bond van Volkstuinders te Amsterdam.

Het bondsbestuur Het bestuur van de Bond

Afdeling Een organisatorische eenheid van personen die, als lid 
van de bond, een volkstuin bij de bond huren op een 
en hetzelfde tuincomplex 

Tuingroep De afdeling TIGENO van de Bond

Volkstuinpark Een park waarop de tuinen van de leden van een en
dezelfde afdeling gelegen zijn

Het bestuur Het bestuur van volkstuinpark TIGENO

Het lid / de leden Het lid / de leden van de Bond aan wie een tuin in het 
tuinpark TIGENO ter beschikking is gesteld

De statuten De statuten van de Bond van Volkstuinders

De reglementen De reglementen van de Bond van Volkstuinders zijnde:
- Begripsbepalingen, december 2016;
- Algemeen Reglement, december 2016; 
- Afdelingsreglement, december 2016; 
- Tuinreglement, december 2016;
- Reglement alcohol en de tuinvereniging, januari 2017; 
- Reglement Winterbewoning, juni 2018; 
- Reglement Bouwvoorschriften, december 2018;
- Bemiddelingsreglement, december 2016;
- Tuchtreglement, december 2016;

Het huishoudelijk Het huishoudelijk reglement van volkstuinpark TIGENO
reglement 

Het afdelingsblad Het mededelingenbulletin van volkstuinpark TIGENO

Artikel 2. Doel en functie van het huishoudelijk reglement

1. Het doel van het huishoudelijk reglement is aan de ene kant het handhaven 
van de goede gang van zaken op het tuinpark en aan de andere kant het afwegen 
van de individuele vrijheid van de leden ten opzichte van elkaar.

2. In het huishoudelijk reglement worden de rechten en plichten van de leden en 
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het bestuur nader geregeld en wordt bepaald hoe het tuinpark als openbaar 
toegankelijk wandelpark zal functioneren.

3. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de reglementen van de Bond
van Volkstuinders. Het is daaraan onderworpen en mag er niet mee in strijd zijn, 
zoals bepaald In de reglementen.

4. De leden worden geacht bekend te zijn met de statuten en reglementen van 
de Bond en met dit huishoudelijk reglement, evenals met de mededelingen gedaan 
door het bestuur en de commissies via de website, het afdelingsblad en de 
mededelingenkasten op het tuinpark.

5. Ter wille van de leesbaarheid zijn begrippen in dit huishoudelijk reglement in 
de mannelijke vorm gesteld. De desbetreffende begrippen hebben ook betrekking op 
de vrouwelijke vorm hiervan.

6. De statuten en het huishoudelijk reglement staan op de website van TIGENO 
en zijn gratis te downloaden. Een afdruk van de statuten en/of van het huishoudelijk 
reglement is op verzoek verkrijgbaar bij het bestuur.

Artikel 3. Tuinen

1a. De leden hebben de vrije beschikking over de aan hen beschikbaar gestelde 
tuin, voor zover niet anders is bepaald in dit huishoudelijk reglement en in de statuten
en de reglementen van de Bond. 

1b. De leden zijn verplicht de aan hen beschikbaar gestelde tuin en de zich 
daarop bevindende bouwsels in goede staat te brengen en te onderhouden vanaf het
moment dat zij dit in hun bezit hebben.

1c. De totale oppervlakte bebouwing en verharding in de vorm van 
(sier)bestrating, broeibakken e.d. mag niet meer bedragen dan dertig procent van het
tuinoppervlak. Een "Japanse tuin" mag alleen aangelegd worden met toestemming 
van het bestuur.

2a. Beplanting mag niet hinderlijk zijn voor andere leden. 
Het is niet toegestaan bomen te planten die een grote hoogte kunnen bereiken, zoals
iepen, populieren, wilgen, platanen, kastanjes en essen.
Breeduit groeiende planten, bomen of heesters dienen op zodanige afstand van de 
scheidingslijn te worden geplant dat ze daar niet overheen groeien.

2b. De gewassen, heesters, vruchtbomen, enz. dienen ziektevrij gehouden te 
worden. Indien nodig dienen door ziekte aangetaste planten, heesters of bomen 
vernietigd te worden. 

2c. Afscheidingen tussen de tuinen mogen alleen bestaan uit levende planten. 
Hiervoor geldt een maximaal toegestane hoogte van 60 cm. 
Over de aanleg en wijzigingen van de beplanting dient overeenstemming te bestaan 
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tussen beide betrokken leden.

2d. In afwijking van lid 2c mag tussen de huisjes op de scheidingslijn een haag, 
schutting of windscherm geplaatst worden met een maximale hoogte van 1,80 meter.
Deze mag aan de voor- en achterzijde niet buiten de rooilijn van het huisje uitsteken. 
In afwijking hiervan mag aan de zijkant waar een kas of schuur nabij de erfscheiding 
vóór het huisje staat, de haag, de schutting of het windscherm voor de rooilijn 
uitsteken tot aan de kas of schuur, tot een maximum van 2 meter buiten de rooilijn. 
Over de aanleg en wijzigingen hiervan dient overeenstemming te bestaan tussen 
beide betrokken leden.

2e. Per tuin mag een windscherm worden geplaatst met een hoogte van maximaal
1,80 meter en een totale lengte van maximaal 5,5 meter, waarvan maximaal 4 meter 
in één richting. Het windscherm moet minimaal 50 cm vanaf de erfscheiding staan en
mag niet verder de tuin in staan dan een afstand, in rechte lijn gemeten, van 10,50 
meter vanaf de achterkant van het huis. De afstand tussen windscherm en de 
voorkant van het huis moet minimaal 1 meter zijn.
Indien tussen de huisjes een schutting of scherm is geplaatst als bedoeld in art 2d, 
telt de lengte hiervan mee in de maximaal toelaatbare lengte van een windscherm.

2f. De erfscheiding langs het pad moet bestaan uit een heg waarvan de 
plantensoort door het bestuur is vastgesteld. Op tuinpark TIGENO is dat de Berberis 
Thunbergii (zuurbes). Deze heg moet in de periode van 1 april tot 30 september 
maandelijks worden geknipt tot op een hoogte tussen 60 - 80 cm en een breedte van
maximaal 30 cm.

2g. De toegang tot de tuin mag afgesloten worden door een in goede staat 
verkerend hek, dat naar binnen open gaat. Iedere tuin dient voorzien te zijn van een 
tuinnummer, dat vanaf het pad duidelijk zichtbaar te zijn.

2h. De leden dienen het pad dat aan hun tuin grenst tot aan het midden vrij van 
onkruid te houden.

3a. Het talud langs de sloot moet met gras begroeid zijn dat kort gehouden moet 
worden. Op het talud mag verder niets geplant worden.

3b. In de sloot of op het talud daarvan, mogen geen stoepen of vlonders worden 
gemaakt of planken overdwars worden geplaatst. De slootkanten mogen niet worden
beschadigd.

3c.- Om de doorstroming niet te belemmeren, houden de leden de aan hun tuin 
grenzende sloot op de daarvoor noodzakelijke diepte en vrij van waterplanten die de 
doorstroming belemmeren.

3d. Waterplanten zijn toegestaan tot maximaal 40 cm vanaf de kant. Indien 
waterlelies in het midden van de sloot groeien, dient langs de zijkant aan beide 
oevers een strook van tenminste 40 cm breed vrij van planten te worden gehouden.

Artikel 4. Bouwsels
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1. Tuinhuisjes en andere bouwsels mogen uitsluitend worden gebouwd nadat 
hiervoor vergunning is verstrekt. Zij dienen te voldoen aan de bouwvoorschriften en 
eventuele aanvullende richtlijnen van het bestuur. 

2. Met de bouw mag worden begonnen vanaf het moment dat de gebruiker in het
bezit is van een door de Bouwcommissie (art 12 van dit huishoudelijk reglement) en 
de Bond goedgekeurde bouwtekening die hem door het bestuur is overhandigd. 
Deze tekening is tevens de bouwvergunning. Een bouwsel moet binnen een jaar na 
afgifte van de vergunning gereed zijn.

3. Bouwsels die zonder de in het vorige lid bedoelde vergunning worden 
neergezet, dienen na eerste aanschrijving van het bestuur te worden verwijderd. 
Hetzelfde geldt indien een bouwsel niet voldoet aan de bepalingen van de 
vergunning.

Artikel 5. Overdracht

1a.  Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap van het tuinpark 
TIGENO en over de overdracht van een tuin, bouwsels en beplanting, met 
inachtneming van de reglementen van de Bond.

1b. Het ter beschikking stellen van een tuin gebeurt aan de hand van een lijst van 
aspirant-leden die zijn vermeld in volgorde van de datum van toelating door het 
bestuur. De rangvolgorde voor een vrijgekomen tuin wordt bepaald aan de hand van 
de aaneengesloten duur van het lidmaatschap en aspirant-lidmaatschap van 
tuingroep TIGENO samen.

1c.   Het bestuur kan in bijzondere gevallen van de volgorde van de ranglijst 
afwijken.

1d. Voorrang bij toewijzing hebben leden die ten minste twee jaar de beschikking 
hebben gehad over één en dezelfde tuin op tuinpark TIGENO en leden van een 
ander tuinpark in Amsterdam dat met sluiting wordt bedreigd.

2a. Het taxeren van bouwsel, tuin en beplanting vindt plaats na opzegging van het
lidmaatschap van tuinpark TIGENO, en wordt uitgevoerd door de Bouw- en 
taxatiecommissie en de Groencommissie, in opdracht van het bestuur en 
overeenkomstig de richtlijnen van de Bond.

2b. Een tuin zal pas worden getaxeerd door genoemde commissies indien de tuin 
opgeruimd en onderhouden is.

3a. Indien een lid zich niet kan verenigen met de taxatiewaarde, kan hij binnen 
14  dagen na ontvangst van het taxatierapport, via het bestuur de betreffende 
Bondscommissie om hertaxatie verzoeken. De kosten van deze hertaxatie zijn voor 
rekening van de aanvrager en moeten tegelijkertijd met het indienen van de 
aanvraag tot hertaxatie worden voldaan. De door de Bondscommissie gedane 

5



Huishoudelijk Reglement                                                                                                                     TIGENO
Supplement bij Tuinreglement Bond van Volkstuinders 
September 2019                                                                                                                                            

hertaxatie is bindend voor alle partijen.

3b. Indien binnen 14 dagen geen hertaxatie wordt aangevraagd, wordt het lid 
geacht akkoord te zijn gegaan met de vastgestelde waarde.

Artikel 6. Nachtverblijf

1. Aan het bestuur kan toestemming gevraagd worden om tussen 1 april en 
1 oktober op de tuin te overnachten. Deze toestemming geldt voor één jaar en wordt 
slechts gegeven door het bestuur na betaling van de verschuldigde huur en indien 
het huisje aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet. Logees mogen alleen 
overnachten als ook de gebruiker zelf aanwezig is. 

2. Een afgegeven vergunning tot nachtverblijf kan door het bestuur worden 
ingetrokken indien de houder daarvan handelt in strijd met de in het vorige lid 
bedoelde voorschriften. Hetzelfde geldt indien het tuinhuis niet (meer) aan de 
gestelde eisen voldoet.

3. In het winterseizoen (1 oktober tot 1 maart) kunnen 4 tot 10 tuinhuisjes 
bewoond worden door tuinders. Hiervoor dient apart toestemming te worden 
aangevraagd bij het bestuur. Er moet dan tenminste drie nachten per week op de tuin
geslapen worden. Aan het bestuur moet worden meegedeeld welke nachten dat 
zullen zijn. Alleen gebruikers die langer dan twee jaar een tuin bezitten, komen in 
aanmerking. Deze toestemming geldt voor één jaar. Toestemming kan alleen 
verleend worden als het tuinhuis voldoet aan de reglementen van de Bond.

4. De aanvraag voor winterbewoning dient te worden ingeleverd bij het bestuur. 
Na een eerste beoordeling levert het bestuur de aanvraag in bij het Bondsbestuur, 
die de aanvraag officieel behandelt en na goedkeuring de officiële toestemming 
verstrekt, conform de richtlijnen van het Reglement Winterbewoning.

Artikel 7. Financiële verplichtingen

1. De financiële administratie van tuinpark TIGENO wordt uitgevoerd door de 
Bond van Volkstuinders. Betalingen dienen te worden overgeschreven naar de 
Rabobank t.n.v. Bond van Volkstuinders, IBAN NL64RABO 0142185868 onder 
vermelding van Tuinpark TIGENO en het tuinnummer.

2. De leden zijn verplicht de door hen verschuldigde tuingebruikskosten, 
contributie en verdere kosten, zoals vermeld op de rekening, bij vooruitbetaling per 
bank te voldoen door overschrijving op de rekening van de Bond - de eerste helft 
vóór 15 februari van het betreffende jaar en het restant vóór 1 juni. 

3. Als het lid de verschuldigde tuinkosten niet op tijd voldoet, is het betrokken lid 
aanmaningskosten en rente verschuldigd. Eventuele incassokosten zijn geheel voor 
rekening van het betrokken lid.

4. Het wordt zeer op prijs gesteld, als de leden de Bond machtigen om de 
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tuingebruikskosten en de contributie automatisch te incasseren. Automatische 
incasso gebeurt in twee delen: in februari de eerste helft en in mei de tweede helft. 

Artikel 8 Algemeen werk

1. Ieder lid is verplicht, ten behoeve van het onderhoud van het terrein, de 
beplanting en de gebouwen van tuinpark TIGENO, algemeen werk te verrichten 
overeenkomstig de Reglementen, met een maximum van 30 uur per jaar.

2. Het aantal werkuren dat per jaar moet worden verricht, wordt door het bestuur 
bepaald en in een werkschema vastgelegd. Het actuele werkschema wordt op de 
website van TIGENO gepubliceerd en is in te zien in de kamer van het bestuur. 

 
Artikel 9 Overige verplichtingen

De leden zijn tevens verplicht:

1. Het bestuur bij te staan ter voorkoming van diefstal, verontreiniging en andere 
calamiteiten en in het algemeen alles te doen wat in het belang van het tuinpark 
noodzakelijk of gewenst wordt geacht.

2. Zich te gedragen ‘als een goede huisvader’ d.w.z. dat zij zich gedragen 
als een verantwoord persoon die alles doet wat nodig is om schade en/of overlast 
aan het tuinpark en de andere leden te voorkomen. De leden dragen  
verantwoordelijkheid voor de gedragingen van familieleden, bezoekers en 
uitvoerders van de door hen gegeven opdrachten.

3. In bepaalde gevallen toe te staan dat hun tuin wordt betreden: in verband met 
controle op voorschriften, om reden van veiligheid of in geval van een calamiteit. 

4. In die gevallen zijn minimaal twee leden van het bestuur of van het 
Bondsbestuur, dan wel twee door deze besturen aangewezen gemachtigden, 
bevoegd gezamenlijk de tuin te betreden. Op verzoek dienen zij een machtiging te 
tonen. 

5. Lekkages aan waterleidingen onmiddellijk te melden aan het bestuur. Door 
een lid aangerichte beschadiging van de hoofdleiding of andere onderdelen van het 
waterleidingnet, zullen op kosten van het betreffende lid worden hersteld.

6. Afval gescheiden aan te leveren op de inzamelplaats op de daarvoor gestelde 
tijden. Op de inzamelplaats staan afvalcontainers voor groen-, glas- en 
huishoudafval.

7. Op aangeven van het bestuur hun sloot te baggeren volgens de daarvoor 
geldende richtlijnen. Het bestuur publiceert daarvoor in het najaar een baggerrooster.
Wanneer een gebruiker dit rooster niet opvolgt of niet baggert, krijgt hij een boete en 
de kans dit binnen een week alsnog te doen. Als dit niet gebeurt, dan zal het bestuur 
dit op kosten van de gebruiker laten uitvoeren. 
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8. Regelmatig de heg grenzend aan het pad te knippen, het pad tot de helft 
onkruidvrij te maken en het gras van de slootkant te maaien. Het bestuur voert op 
deze drie verplichtingen controle uit in de maanden april t/m oktober, op de eerste 
zaterdag van de maand. Het niet voldoen aan deze verplichtingen wordt beboet. 

Artikel 10. Verbodsbepalingen

Het is de leden niet toegestaan:

1. Ten aanzien van het tuinpark en de tuinen
a. Greppels langs de paden of heggen te graven.
b. De openbare paden te versperren of sintels, grind, zand en andere materialen 

daarop te laten liggen na zonsondergang.
c. Overhangende takken te laten groeien lager dan 3,50 meter gemeten vanaf het 

pad.
d. Afrasteringen te verbreken, grenspalen en algemene beplanting te verwijderen of

te verplaatsen.
e. Zich buiten de paden in de beplanting van het tuinpark te bevinden, tenzij ter  
      uitvoering van het verrichten van algemeen werk.
f.   Zonder toestemming van de rechthebbende diens tuin te betreden, onverminderd

het bepaalde in artikel 9 lid 3 van dit huishoudelijk reglement.
g. Zonder toestemming van het bestuur enigerlei vorm van propaganda te 

bedrijven, waaronder het verspreiden of aanplakken van drukwerken.
h. Zonder toestemming van het bestuur handel te drijven, te venten, anderszins 

verkoopactiviteiten te ontplooien of te collecteren.
i.   Op het tuinpark een bedrijf uit te oefenen of door motoren aangedreven 

installaties te plaatsen.
j.   Explosiemotoren in gebruik te hebben, uitgezonderd in de periode van 1 oktober 

tot 1 april.
k. In de tuin een vlaggenmast of een constructie welke bedoeld is om als 

vlaggenmast te functioneren, te plaatsen of te hebben staan.
l. Zodanige handelingen te verrichten of te laten verrichten welke naar het oordeel 

van het bestuur het volle genot van anderen beperken dan wel ontnemen.

2. Ten aanzien van vervoermiddelen:
a. Om zich met een rijdend motorvoertuig op het tuinpark te begeven zonder 

toestemming van het bestuur.
b. Op het tuinpark te rijden met een fiets, bromfiets, snorfiets, scooter, motor of 

bakfiets, al dan niet voortgedreven door een motor of accu. Hieronder worden 
ook begrepen met de hand of voet voortbewogen karren en andere vehikels die 
door hun omvang en snelheid een gevaar opleveren voor anderen. 

c. Het gebruik van fietsen, brom- en snorfietsen is alleen toegestaan van 1 oktober 
tot 1 april, met een maximumsnelheid van 10 kilometer/uur.

d. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor kinderfietsjes, bereden door 
kinderen tot 7 jaar, die wél zijn toegestaan.

e. Vervoermiddelen als genoemd onder a. en b. of enig ander voertuig te parkeren 
op een openbaar pad.
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f.   Een aanhangwagen of caravan op het parkeerterrein te laten staan.
g. Dispensatie kan alleen schriftelijk worden verleend door het bestuur.

3. Ten aanzien van milieu en hygiëne
a. Huis- en tuinafval te verbranden.
b. Vuilnis, afval, peuken e.d. in de sloten, de beplanting, de gazons, op de paden of 

op de terreinen in de onmiddellijke omgeving van het tuinpark te deponeren.
c. Huisvuil, tuinafval of ander afval naast de afvalbakken op de inzamelplaats te 

deponeren. 
e. Muziek of geluiden anderszins zodanig ten gehore te brengen dat dit voor 

anderen hinderlijk is. De geluiden van radio of televisie zodanig te spelen dat dit 
buiten het tuinhuis hoorbaar is.

f.    In de openlucht open vuur te hebben met inbegrip van vuurpotten, vuurkorven; 
barbecueën is hiervan uitgezonderd, mits deze barbecue minimaal 2 meter van 
de scheidingslijn is geplaatst, de juiste brandstof wordt gebruikt en de barbecue 
uit de wind staat. 

g. Houtkachels en -fornuizen mogen alleen in de winterperiode worden gebruikt van

1 september tot 15 mei. Voor het plaatsen van een houtkachel en/of houtfornuis 
en het  stoken in de winterperiode is vooraf schriftelijke toestemming nodig van 
het Bestuur. Deze toestemming wordt gegeven na het verstrekken van de 
gevraagde gegevens en een positieve beoordeling door het bestuur en van de 
bouwcommissie van de Bond. Pas nadat de tuinder de vereiste schriftelijke 
toestemming heeft ontvangen, mag hij de houtkachel en/of het -fornuis plaatsen 
en gebruiken.

h. Van 1 april tot 1 oktober tuinen te sproeien met leidingwater anders dan tussen 
07.00-10.00 en 19.00-22.00 uur.

4. Ten aanzien van dieren
a. Honden en katten niet aangelijnd buiten de eigen tuin te laten lopen. 

Uitwerpselen mogen niet op het complex worden achtergelaten. De huisdieren 
mogen geen overlast veroorzaken.

b. Kleinvee of pluimvee te houden op de tuin of in de zich daarop bevindende 
bouwsels.

c. Het clubhuis met dieren te betreden. Een uitzondering wordt gemaakt voor 
geleidehonden voor blinden en slechtzienden en/of personen met een andere 
beperking. 

Artikel 11. Gevolgen van een overtreding of nalatigheid.

1. Het bestuur kan – al of niet na een gesprek met een lid – aan de 
geregistreerde partner van het lid of aan een gezinslid de volgende sancties 
opleggen: een waarschuwing geven, een boete opleggen of een zaak aanhangig 
maken bij de Tuchtcommissie van de Bond met als doel ontzetting uit het 
lidmaatschap.

2.    Indien een tuinder zich niet houdt aan de bepalingen van dit huishoudelijk 
reglement dan wordt dit aangemerkt als een overtreding. Het bestuur kan een boete 
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opleggen van maximaal € 100,- per overtreding. Bovendien kan voor elke week dat 
de overtreding voortduurt € 12,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

3. Tegen het opleggen van een boete kan een lid beroep instellen bij de 
Tuchtcommissie van de Bond, maar alleen als de boete eerst is voldaan.

4. Als leden niet reageren op schriftelijke oproepen van het bestuur ten aanzien 
van de in lid 2 genoemde gevolgen van een overtreding of nalatigheid, dan kan het 
bestuur besluiten om de zaak in handen te leggen van de Tuchtcommissie en vragen
om royement van het betreffende lid.

Artikel 12. Commissies

1. De Kascommissie wordt benoemd door de afdelingsvergadering, 
overeenkomstig de reglementen.

2. Er zijn twee vaste commissies: de Bouw- en taxatiecommissie en de 
Groencommissie. De leden van deze vaste commissies worden benoemd door het 
bestuur.

3. Er kunnen meer commissies door het bestuur worden ingesteld, zoals: een 
inkoopcommissie, een buffetcommissie, een E.H.B.O.-commissie, een jeugd-  en 
ontspanningscommissie en een redactiecommissie.

4. De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het afdelingsbestuur, 
met uitzondering van de kascommissie. De kascommissie is verplicht om 
verantwoording af te leggen aan de afdelingsvergadering en brengt daartoe één 
maal per jaar schriftelijk verslag uit over de controles van de boekhouding.

Artikel 13. Afdelingsvergadering

1. Ieder jaar zijn er twee afdelingsvergaderingen: de voorjaarsvergadering, die 
uiterlijk 1 juni wordt gehouden, en de najaarsvergadering, die uiterlijk 1 december 
wordt gehouden. 

2. Het bestuur en de leden zijn bevoegd, overeenkomstig de reglementen, meer 
afdelingsvergaderingen bijeen te roepen.

3. Het bijeenroepen van afdelingsvergaderingen gebeurt door een schriftelijke 
en/of digitale mededeling aan alle leden, tenminste vier weken vóór de vergadering.

4. Minimaal drie weken vóór de vergaderdatum worden de leden in het bezit 
gesteld van de voorlopige agenda en de vergaderstukken.

5 Amendementen van de leden op bestuursvoorstellen dienen te zijn voorzien 
van een toelichting en dienen uiterlijk twee weken vóór de dag waarop de 
vergadering zal worden gehouden, bij de secretaris van het bestuur te zijn 
ingeleverd.
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6.  Alleen leden van tuinpark TIGENO kunnen een stem uitbrengen in de 
afdelingsvergadering. Bij afwezigheid kan een lid van TIGENO een ander lid 
machtigen om bij de ledenvergadering een stem uit te brengen.

7. Leden mogen, naast hun eigen stem, met machtiging maximaal namens één 
ander lid een stem uitbrengen.
 

Artikel 14. Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert in beginsel één maal per maand.

2. Op schriftelijke en/of digitaal verzoek van de voorzitter of tenminste drie 
bestuursleden wordt een buitengewone bestuursvergadering gehouden.

Artikel 15. Slotbepalingen

1. Indien zich gevallen voordoen die niet zijn geregeld in de statuten of 
reglementen of in dit huishoudelijk reglement, dan kan door het bestuur in overleg 
met het bondsbestuur een nadere regeling worden getroffen welke in de 
eerstvolgende afdelingsvergadering ter goedkeuring dient te worden voorgelegd.

Bijlage A - Algemeen werk

In deze bijlage wordt artikel 8 van het huishoudelijk reglement, betreffende de 
verplichting algemeen werk te verrichten, nader uitgewerkt. 

Artikel 1. De werkplicht

1. Alle leden zijn in beginsel verplicht om algemeen werk te verrichten. 

2. Bovengenoemde werkverplichting geldt niet voor leden van 75 jaar en ouder, 
mits het desbetreffende lid op zijn tuin in de vijf jaren voorafgaande aan de maand 
waarin hij 75 jaar wordt, heeft deelgenomen aan het algemeen werk dan wel een 
bestuurs- of commissiefunctie heeft vervuld - met uitzondering van het lidmaatschap 
van de Kascommissie.

3. De leden van het bestuur zijn vrijgesteld van de verplichting algemeen werk te 
verrichten. Het bestuur kan ook aan andere leden geheel of gedeeltelijk een 
dergelijke vrijstelling verlenen.
 
4. Een verzoek om zich te laten vervangen, wordt aan het bestuur ter 
goedkeuring voorgelegd. Het bestuur kan een dergelijk verzoek slechts inwilligen, 
indien de vervanger 18 jaar of ouder is en het concrete werkaanbod zich daartegen 
niet verzet.
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5. Leden die vrijstelling genieten, kunnen niet als vervanger worden ingezet, 
tenzij anders door het bestuur wordt bepaald.

6. Leden die de werkverplichting niet nakomen, worden beboet overeenkomstig  
artikel 11 van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 2. De uitvoering

1. Onder algemeen werk wordt verstaan alle werkzaamheden die voor het 
onderhoud van de grond, de beplanting, de sloten en de gebouwen van het tuinpark 
nodig zijn. 

2. Een lid is verplicht zowel binnen als buiten het tuinseizoen algemeen werk te 
verrichten. 

3. Van half december tot half februari kunnen de werkzaamheden worden 
onderbroken (de ´winterstop´).

4. De werkzaamheden vinden plaats in opdracht en onder leiding van de 
desbetreffende commissie of het bestuur en volgens een door het bestuur opgesteld 
werkschema. Dit werkschema wordt ieder jaar opgemaakt waarop de in aanmerking 
komende leden worden ingeroosterd. 

5. Bij verhindering dient een lid uiterlijk één dag van te voren de werkcoördinator 
hiervan op de hoogte te brengen en een vervangende datum af te spreken. 

6. In de regel is algemeen werk op zaterdag. Indien uit een gesprek met het 
bestuur blijkt, dat de persoonlijke omstandigheden van het lid arbeid op zaterdag 
verhinderen, wordt hem indien dat mogelijk is een vaste taak op een andere dag 
toebedeeld.

7. De arbeid in werkuren mag niet bestaan uit werk dat plaatsvindt in privé 
tuinen, tenzij het bestuur anders bepaalt.

8. Alle leden die algemeen werk verrichten, zijn tijdens deze werkuren verzekerd 
tegen ongevallen. 

Artikel 3. Verzuimde werkuren

1. Verzuimde uren, die tijdig oftewel uiterlijk één dag van te voren aan de 
betreffende werkcoördinator zijn gemeld, worden naar een andere datum 
verschoven. De uren dienen te worden ingehaald vóór de volgende werkbeurt, tenzij 
het Bestuur anders bepaalt.

2. Aan leden die zonder bericht van verhindering wegblijven, zal door het bestuur
een boete worden opgelegd, waarvan de hoogte is vastgesteld door de 
ledenvergadering. De verzuimde uren dienen alsnog te worden ingehaald.
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3. Het  achteraf melden wordt beschouwd als verzuim zonder bericht van 
verhindering en zal worden beboet. Dit geldt ook als een lid weliswaar vooraf, maar 
niet conform de verplicht gestelde termijn afmeldt.    

4. Leden die een vaste taak is opgedragen zoals het onderhoud van een 
groenstrook, maar deze zonder geldige reden niet op de vastgestelde tijd en/of naar 
behoren hebben verricht, wordt door het bestuur een boete opgelegd. De verzuimde 
en/of niet naar behoren verrichte taak dient alsnog te worden uitgevoerd.

5. Voor achterstallige werkuren bij beëindiging van het lidmaatschap wordt aan 
het betrokken lid een bedrag per werkuur in rekening gebracht.

Bijlage B - BOETES

Boetes behorende bij overtredingen van de bepalingen van het huishoudelijk 
reglement van Tuinpark TIGENO, vastgesteld in de voorjaarsvergadering van 
22 september 2019.

Artikel 1. De uitvoering

1. Voor het niet nakomen van de in voornoemde artikelen genoemde 
verplichtingen kan een boete worden opgelegd. 

2. De hoogte van de boete is afhankelijk van de aard van de overtreding. 

3. Het is mogelijk dat een tuinder meerdere boetes opgelegd krijgt.

4. De boetes dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan.

5. Bij herhaling van eenzelfde overtreding wordt de boete automatisch 
verdubbeld.

Artikel 2. De hoogte van de boetes

1. De boetes bij overtredingen van de bepalingen van Tuinpark TIGENO geldend
vanaf 1 januari 2002, blijven van kracht. 

2.- Een uitzondering daarop geldt voor de boetes voor de volgende 
overtredingen: onderhoud van de tuin, bij tuincontrole op zaterdag, werkplicht 
en groenstrook. Voor deze overtredingen gelden per 1 januari 2020 nieuwe 
bedragen:

a. Onderhoud van de tuin en de daarop bevindende bouwsels
Als een lid de aan hem beschikbaar gestelde tuin en de zich daarop 
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bevindende bouwsels niet in goede staat brengt en onderhoudt, dan krijgt die 
persoon een boete van € 50,-.

b. Tuincontrole op de 1e zaterdag in de maand
Per niet nagekomen verplichting krijgt het lid een boete opgelegd van € 25,- 

c.  Algemeen werk
In het geval dat een lid niet aanwezig is op de voorgeschreven datum en tijd 
van de werkploeg en zich niet vooraf niet tijdig heeft afgemeld met een geldige
reden, krijgt die persoon een boete opgelegd van € 50,-. Als een lid het 
voorgeschreven algemeen werk niet conform opdracht heeft uitgevoerd, dan 
krijgt die persoon een boete opgelegd van € 50,-. Bij beëindiging van het 
lidmaatschap wordt aan het betrokken lid een bedrag in rekening gebracht van
€ 50,- per achterstallige werkuur.

d. Onderhoud groenstrook
Als bij de tuincontrole wordt geconstateerd dat een lid de groenstrook niet 
heeft onderhouden, dan krijgt die persoon een boete van € 50,-. Mocht een lid 
meerdere malen achter elkaar de groenstrook niet hebben onderhouden, dan 
wordt het boetebedrag voor de tweede overtreding € 100,- Bij drie keer niet 
onderhouden van een groenstrook, volgt opnieuw een boete van  €100. 
Bovendien wordt het lid dan van de groenstrook afgehaald en ingedeeld bij 
een groenploeg of krijgt het lid een andere soort algemeen werk te doen, dit 
ter bepaling door het Bestuur.
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