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REGLEMENT  

‘AMATEURTUINDERS VERENIGING HILVERSUM’  

Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 maart 2022.  

ARTIKEL 1: REGLEMENT  

1. De Algemene Vergadering  stelt dit reglement en eventuele wijzigingen vast. Het bestuur  is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het bepaalde in dit reglement.  

a. In gevallen waarin dit reglement of de statuten niet voorzien beslist het bestuur.   

b. In gevallen waarin dit reglement of de statuten tot onduidelijkheid leiden over de 

uitleg daarvan beslist de algemene vergadering in hoogste instantie.  

ARTIKEL 2: AANSPRAKELIJKHEID  

1. De vereniging is bij het uitvoeren van haar taken en bij activiteiten tegenover zijn leden 

niet aansprakelijk voor het handelen en nalaten van zijn leden, behalve wanneer er sprake 

is van grove schuld of opzet van de bestuursleden.   

2. Aan een door een rechtsprekend orgaan van de vereniging gedane uitspraak, kan noch 

door leden, noch door derden enig recht op schadevergoeding tegenover de vereniging 

worden ontleend.   

3. De leden zijn tegenover de vereniging aansprakelijk en verantwoordelijk voor het handelen 

en nalaten op het complex van hun partners, de kinderen van het lid en van de partner, 

alsmede hun bezoekers.   

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP  

1. Het is het lid niet toegestaan kinderen t/m 12 jaar zonder toezicht op de tuin te laten 

verblijven of elders op het complex te laten bevinden.  

2. Beëindiging van het lidmaatschap is bepaald in artikel 8 van de statuten.  

a. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid de aan hem ter beschikking 

gestelde tuin geheel schoon “als zwarte grond” op te leveren. Met uitzondering van 

tuinhuis, bestrating en/of beplanting welke zijn overgedragen aan het nieuwe lid.  

b. Overdracht van opstallen, bestrating en/of beplanting kan uitsluitend geschieden 

voor beëindiging van het lidmaatschap en met tussenkomst van het bestuur en dient 

schriftelijk te worden vastgelegd.  

c. Indien een vertrekkend lid naar oordeel van het bestuur de tuin niet geheel schoon  

“als zwarte grond” heeft opgeleverd kunnen de kosten op hem worden verhaald.  

ARTIKEL 4: ALGEMENE VERPLICHTINGEN  

1. Ieder lid wordt geacht kennis te nemen van de bepalingen in de statuten en 

reglementen, alsmede de overige vastgestelde regels en commissiebepalingen en dient 

overeenkomstig te handelen.  

2. Leden zijn verplicht de statuten en reglementen, evenals de besluiten door de algemene 

ledenvergadering genomen, ook al waren zij niet vertegenwoordigd, op te volgen. 3. Een 

lid is verplicht om:   

a. Geen overlast aan andere leden of aan derden te bezorgen, o.a. doch niet uitsluitend 

door geluidsoverlast, het belemmeren of wegnemen van het zicht of zonlicht.  

b. Die werkzaamheden op het tuinenpark te verrichten, die te doen gebruikelijk of 

overeengekomen zijn. De algemene vergadering kan een door het lid verschuldigde 

boete vaststellen voor elke keer dat hij in gebreke blijft algemeen werk te verrichten. 
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c. Geen schade toe te brengen aan het tuinenpark of aan tuinen, beplantingen en 

bouwsels van andere leden. 

d. De tuin te voorzien van een tuinnummer, duidelijk zichtbaar vanaf het pad. 

3. Het is een lid niet toegestaan om:  

a. De aan hem ter beschikking gestelde tuin aan anderen ter beschikking te stellen.  

b. Zonder toestemming van een lid diens tuin te betreden uitgezonderd de leden van 

het bestuur.  

c. Het tuincomplex, anders dan de parkeerplaats, zonder toestemming van het bestuur 

te betreden met gemotoriseerde voertuigen.  

d. Zonder toestemming van het bestuur op een andere locatie op het tuincomplex dan 

de eigen tuin beplanting toe te voegen of te verwijderen.  

e. Materialen, goederen of afval te (laten) deponeren op en rondom het tuincomplex.  

f. Huisdieren buiten de eigen tuin onaangelijnd op het tuincomplex te laten lopen of 

overlast te laten veroorzaken o.a. doch niet uitsluitend door uitwerpselen achter te 

laten.  

g. Dieren te houden op de eigen tuin of het tuincomplex, tenzij anders bepaald.  

h. Afval te verbranden of een open vuur te hebben. Barbecueën is toegestaan na 16.00 

uur, behalve bij langere droogte. 

i. Leidingwater te gebruiken voor sproei of schoonmaakdoeleinden. 

j. Chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. 

k. Gemotoriseerde gereedschappen, zoals doch niet uitsluitend generatoren of 

motorpompen te gebruiken tussen 10.00 en 20.00 uur.  

l. Radio of muziek in welke vorm dan ook ten gehore te brengen zodanig dat dit 

overlast veroorzaakt.  

m. Op het tuincomplex handel te drijven of verkoopactiviteiten te ontplooien.  

n. Te overnachten op het tuincomplex.  

ARTIKEL 5: ONDERHOUD  

1. Een lid is verplicht eigen tuin, bouwsels en beplanting als mede de paden tot 30 cm buiten 

de eigen tuinafscheiding goed te onderhouden, rekening houdend met de daarvoor 

geldende voorschriften van de vereniging.  

2. Bij verwaarlozing of achterstallig onderhoud zal het betrokken lid hiervan schriftelijk door 

het bestuur in kennis worden gesteld, met de aanwijzing het noodzakelijke werk voor een 

bepaalde datum te verrichten. Mocht het lid hieraan geen gehoor geven dan kan het 

bestuur overgaan tot opzegging/beëindiging van het lidmaatschap.  

3. Een lid is verplicht om:   

a. Verordeningen en/of voorschriften (zoals het nakomen van den door de overheid 

en/of bestuur vastgestelde vruchtwisselingsschema’s), die zijn of nog worden 

uitgevaardigd ten aanzien van de bestrijding van gevaarlijke plantenziekten (b.v. 

aardappelmoeheid en ziekte) of parasieten, stipt na te komen.   

b. De tuin vrij te houden van rommel, vuilnis en ontsierende voorwerpen.  

c. Groenafval, mest of compost op de eigen tuin, uit het zicht en binnen een daarvoor 

bedoelde afscheiding of compostbak op te slaan. 

d. De tuin en paden tot 30 cm binnen en buiten de eigen tuinafscheiding tot 1 spade 

diep vrij te houden van onkruid.  

  

4. Het is een lid niet toegestaan om in de eigen tuin of op het tuincomplex:  

a. Niet tuingebonden materialen en goederen op te slaan.  

b. Milieugevaarlijke materialen of stoffen zoals doch niet uitsluitend asbest of 

chemische bestrijdingsmiddelen op te slaan, te begraven of te gebruiken.  

c. Bomen te kappen waarvoor een kapvergunning verplicht is.  
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ARTIKEL 6: HEKWERKEN, TERRASSEN EN PADEN  

1. Op de scheidslijn tussen de tuinen en tussen de 

tuinen en paden dient een doorzichtige 

tuinafscheiding (hekwerk), niet zijnde beplanting 

zoals bedoelt in artikel 7lid1c, te worden 

geplaatst van maximaal 80 cm hoog.  

a. Het is niet toegestaan glas of prikkeldraad 

in de tuinafscheiding of andere hekwerken 

te verwerken.  

2. Terrassen en paden mogen uitsluitend verhard 

worden met halfverharding (bijv. houtsnippers 

of schelpen) of elementenverharding (bijv. 

klinkers of tegels).  

a. Asfaltverharding of betonverharding is 

niet toegestaan.  

3. Het totaaloppervlak aan (half)verharde terrassen 

en paden is maximaal 33% van het 

tuinoppervlak, dus maximaal 50 m2 op een tuin

  van 150 m2 (c.a. 550 tegels van 30x30cm).

   

a. Het terras heeft een maximaal oppervlak 

van 9 m2.  

ARTIKEL 7: BEPLANTING  

1. Met beplanting wordt bedoeld: elke plant, bloem struik of fruitboom die in een tuin op het 

tuincomplex is geworteld met uitzondering van onkruid.  

a. Bomen anders dan fruitbomen mogen slechts geplant worden na toestemming van 

het bestuur.  

2. Beplanting op ten minste 1 m van de tuinafscheiding aan noord, oost en westzijde (zone  

1,2 en 5, fig.1) mag een maximale hoogte hebben van 2,5 m.  

a. Fruitbomen hoger dan 2,5 m en maximaal 4 m hoog, mogen worden geplant op ten 

minste 2 m van de tuinafscheiding aan de zuid, oost en westzijde en ten minste 4 

m van de tuinafscheiding aan de noordzijde. Fruitbomen in tuinen 33, 32, 31, 30 en  

29 dienen minimaal 2 m van de tuinafscheiding aan oost en westzijde en minimaal 

1 m van noord en zuidzijde te worden geplant.  

3. Beplanting binnen 1 m van de van de tuinafscheiding aan de noord, west en oostzijde 

(zone 3 en 4, fig.1) mag maximaal 1 m hoog zijn. Eenjarige en bovengronds afstervende 

vaste planten mogen maximaal 2 m hoog zijn.  

4. Beplanting buiten de tuinafscheiding langs de paden dient binnen 30 cm van de 

tuinafscheiding te worden geplaatst en mag maximaal 1 m hoog zijn.  

ARTIKEL 8: BOUWWERKEN  

1. Andere bouwwerken dan een tuinschuur, luifel/afdak, tuinkas, koude/broeibak, pergola 

compostbak, en/of (gereedschaps)kist zijn niet toegestaan op de eigen tuin of het 

tuincomplex. Bouwwerken dienen te voldoen aan de daarvoor geldende voorschriften.  

a. Het is het lid niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur een 

tuinschuur, luifel/afdak of tuinkas te plaatsen of te wijzigen. Toestemming van het 

bestuur dient vooraf schriftelijk te worden aangevraagd.   

b. Indien er voor een bouwwerk niet vooraf goedkeuring is verkregen en/of het 

bouwwerk niet voldoet aan geldende voorschriften zal het bestuur het betrokken lid 
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schriftelijke verzoeken het bouwwerk binnen bepaalde termijn te verwijderen of 

aanpassen. Mocht het lid hieraan geen gehoor geven dan kan het bestuur overgaan 

tot opzegging/beëindiging van het lidmaatschap.  

2. Het totaal oppervlak aan bouwwerken mag maximaal 12% van het tuinoppervlak beslaan, 

dus maximaal 18 m2 op een tuin van 150 m 2.  

a. Bouwwerken dienen te worden uitgevoerd in de kleuren bruin donkerrood, 

donkergroen, donkerblauw of donkergrijs.  

3. tuinschuur, luifel/afdak en/of tuinkas dienen minimaal 1 m van de van de tuinafscheiding 

aan de noord, west en oostzijde en minimaal 9 m van de tuinafscheiding aan de zuidzijde 

geplaatst te worden (zone 2, fig.1).  

a. In tuinen 33, 32, 31, 30 en 29 dienen tuinschuur, luifel/afdak en/of tuinkas 

minimaal 1 m van de van de tuinafscheiding geplaatst te worden.  

4. Per tuin kan één tuinschuur geplaatst worden met een oppervlak van maximaal 6 m2 en 

een maximale hoogte van 2,3 m.  

a. Het overstek van het dak mag maximaal 50 cm bedragen.  

b. De dakbedekking moet een natuurlijke uitstraling hebben. Golfplaten zijn alleen 

toegestaan van bitumineus materiaal en in de kleuren (steen)rood, groen en 

zwart/grijs.  

5. Per tuin kan één afdak/luifel of pergola geplaatst worden met een maximaal oppervlak van  

 4,5 m2, maximaal de breedte van de tuinschuur en een maximale hoogte van 2,3 m.   

a. Het afdak/luifel dient direct aan of naast de tuinschuur geplaatst te worden.  

b. De dakbedekking van het afdak/luifel moet een natuurlijke uitstraling hebben.  

Golfplaten zijn alleen toegestaan van bitumineus materiaal en in de kleuren  

(steen)rood, groen en zwart/grijs.  

c. Onder een pergola wordt verstaan een open bouwsel bestaande uit pijlers en een 

open dak van latwerk waar men planten door kan laten groeien.  

d. De pergola dient ten minste 1 m van de tuinafscheiding aan de noord, west en 

oostzijde geplaatst te worden en moet een natuurlijke uitstraling hebben (zone 1, 2 

en 5, fig.1).  

6. Per tuin kan één tuinkas geplaatst worden met een maximaal bruto oppervlak van 6 m2 en 

een maximale hoogte van 2,3 m.   

7. Per tuin kan één koude/broeibak geplaatst worden met een maximaal oppervlak van  4,5 

m2 en een maximale hoogte van 60 cm.   

a. De broeibak dient ten minste 1 m van de tuinafscheiding aan de noord, west en 

oostzijde geplaatst te worden (zone 1, 2 en 5, fig.1)..  

8. Compostbakken hebben een maximaal gezamenlijk oppervlak van 4 m2 en een maximale

  hoogte van 1 m (zone 1, 2 en 5, fig.1)..  

a. Compostbakken dienen ten minste 1 m van de tuinafscheiding aan de noord, west 

en oostzijde geplaatst te worden tenzij bedoelde tuinafscheiding grenst aan één van 

de algemene paden van het tuincomplex.  

9. Gereedschapskisten hebben een maximaal gezamenlijk oppervlak van 2 m2 en een  

maximale hoogte van 60 cm (zone 1, 2 en 5, fig.1).  


