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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
van Amateur Tuin Vereniging Toepad, hierna te noemen ATV Toepad, opgericht op 1 
september 1969, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer KvK 40342553, en gevestigd Toepad 55 te Rotterdam. 
 
Het Huishoudelijk Reglement (HHR) van ATV Toepad heeft tot doel de vereniging te kunnen 
besturen. Dit HHR is ondergeschikt aan de Statuten van ATV Toepad, aan het 
Handhavingskader opgelegd door gemeente Rotterdam en de Onderhuurovereenkomst met 
Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) inclusief het Reglement Kwaliteitseisen.  
Door het betreden van en/of het verblijf op het tuincomplex wordt iedereen geacht zich te 
houden aan de bepalingen van de statuten en van het HHR. 
 
I. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1. Vaststelling reglement 
Dit huishoudelijk reglement is, in overeenstemming met artikel 18 van de statuten van de 
vereniging ATV Toepad, vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering en treedt 
in werking op het ogenblik dat de ledenvergadering hieraan haar goedkeuring heeft gegeven, 
zijnde 20 april 2019. 
 
Artikel 2. Beschikbaarstelling 
Het bestuur zorgt ervoor dat de leden kunnen beschikken over de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de vereniging , het Reglement Kwaliteitseisen, en de 
Onderhuurovereenkomst met Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) 
 
II. LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 3. (Kandidaat-)lidmaatschap 
In aanvulling op artikel 4 van de statuten geldt het volgende: 
1. Een ieder die lid van de vereniging wil worden, geeft zich schriftelijk op bij het bestuur 

van de vereniging. Het bestuur plaatst de namen op volgorde van aanmelding op een 
wachtlijst. Zodra het kandidaat-lid een beschikbaar gekomen tuin heeft aanvaard, wordt 
het kandidaat-lidmaatschap omgezet naar regulier lidmaatschap. 

2. Het bestuur is bevoegd van de volgorde van de wachtlijst af te wijken, een proefperiode 
vast te stellen of een kandidaat-lid als lid te weigeren onder opgave van redenen. 

3. Voor de inschrijving als kandidaat-lid is een, door het bestuur vast te stellen, eenmalige 
financiële vergoeding verschuldigd. 

4. Het lidmaatschap kan bij ontbinding van de relatie van het lid met de levenspartner 
worden overgedragen op de partner, indien beiden hiervoor persoonlijk en schriftelijk 
toestemming geven ten overstaan van het bestuur. 

 
Artikel 4. Rechten en verplichtingen met betrekking tot de tuin  
In aanvulling op artikel 7 van de statuten geldt het volgende: 
1. Aan een lid wordt niet meer dan één tuin ter beschikking gesteld.  
2. Indien het aantal beschikbare tuinen dit toelaat kan ter beoordeling van het bestuur aan 

meerderjarige kinderen eveneens een tuin ter beschikking worden gesteld. Deze 
kinderen zullen zich moeten aanmelden als kandidaat-lid en kunnen als lid van de 
vereniging worden toegelaten onder de daarvoor geldende voorwaarden. 

3. In aanvulling op artikel 7 lid 9 van de statuten: 
Na beëindiging van het lidmaatschap kan het lid zijn bouwsels en beplantingen aan een 
ander lid verkopen. Hiervoor zullen bouwsels en beplantingen door de taxatiecommissie 
van ATV Toepad worden getaxeerd. De vastgestelde taxatieprijs is de maximale prijs die 
gevraagd kan worden door de verkoper. Taxatie zal alleen dan plaats vinden als 
bouwsels en beplantingen voldoen aan de eisen, vastgelegd in het Bouwreglement ATV 
Toepad en als alle noodzakelijke toestemmingen en vergunningen aanwezig zijn. 
Verkoop kan alleen plaatsvinden na voornoemde taxatie door de taxatiecommissie. De 
verkoper dient ervoor te zorgen dat de bouwsels en beplantingen in dergelijke staat zijn 
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ten tijde van de verkoop. Bij in gebreke blijven hiervan zal procedure plaatsvinden als 
vermeld in artikel 7 lid 9 sub a en b van de statuten. 

 
Artikel 5. Disciplinaire maatregelen 
In aanvulling op de artikelen 7 en 8 van de statuten geldt het volgende: 
1. Het bestuur kan – vooruitlopend op nadere maatregelen – leden de toegang tot de tuin 

ontzeggen voor de duur van één maand, indien zij: 
a. de tuin verwaarlozen; 
b. weigeren deel te nemen aan het algemeen werk; 
c. de contributie en grondhuur niet op de gestelde tijd betalen; 
d. in strijd handelen met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging of met 

het Reglement Kwaliteitseisen en/of de bepalingen ons opgelegd door SViN; 
e. anderen bij voortduring zonder noodzaak hinderen en/of overlast veroorzaken; 
f. zich andermans goederen toe-eigenen; 
g. de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigen; 
h. handelingen plegen in strijd met de goede zeden en gewoonten, zoals prostitutie, 

dealen en gebruik van drugs etc. 
2. Het bestuur van de vereniging doet onverwijld mededeling van een dergelijke maatregel 

aan het bestuur van SViN. 
3. Het lid dat de toegang tot de tuin is ontzegd of van wie tussentijds het lidmaatschap is 

opgezegd, als bedoeld in artikel 8 lid 1 sub c en d van de statuten van de vereniging, kan 
in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering binnen vier weken na dagtekening van 
het schrijven waarin het besluit tot ontzegging van toegang tot de tuin of het besluit tot 
opzegging van het lidmaatschap aan het betrokken lid is meegedeeld.  

 
Artikel 6. Geschillenbeslechting 
ATV Toepad is als vereniging lid van het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen 
in Nederland (AVVN). Het AVVN fungeert als belangenvereniging voor volkstuinders. In het 
kader hiervan kan beroep gedaan worden op diensten van deze bond. In geval van 
optredend geschil, waarvoor onderling geen oplossing gevonden wordt, kan een beroep 
worden gedaan op de Geschillencommissie van het AVVN.  
Hiervoor gelden de volgende regels: 
1. Geschillen tussen leden onderling, leden en een orgaan van de vereniging (niet zijnde 

de algemene vergadering) of organen van de vereniging onderling (niet zijnde de 
algemene vergadering) welke samenhangen met of voortvloeien uit de doelstelling van 
de vereniging worden naar keuze van betrokkenen beslecht door: 
a. bindend advies volgens het Reglement Conflictbeslechting van het AVVN; 
b. bemiddeling volgens het Reglement Conflictbeslechting van het AVVN. 

2. Het in lid 1 bedoelde bindend advies of bemiddeling is van toepassing op alle leden van 
de vereniging. 

3. Indien volgens een lid zich een geschil voordoet, komt hij met de andere betrokkene(n) 
tot overeenstemming over een in lid 1 vermelde wijze van geschillenbeslechting. 
Betrokkenen doen hiervan schriftelijk mededeling aan het bestuur van het AVVN die het 
geschil in behandeling neemt met inachtneming van het toepasselijke reglement. De 
toepasselijkheid van het genoemde reglement van het AVVN geldt voor de leden als een 
verplichting die uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeit. De leden die bij het 
geschil zijn betrokken verklaren uitdrukkelijk het toepasselijke reglement van het AVVN 
op hen van toepassing en verklaren bedoeld reglement na te leven en zich daarbij te 
richten naar de aanwijzingen die door het bestuur van het AVVN of de met 
onderscheidenlijk bindend advies of bemiddeling belaste personen aan hen worden 
gegeven. 

4. Geschillen tussen de vereniging en een lid kunnen alleen aan bemiddeling, zoals 
bedoeld in lid 2 onder b. worden onderworpen, voor zover geen inbreuk wordt gemaakt 
op de wet, de Statuten, een reglement of op een besluit van een orgaan van de 
vereniging. 

5. Het in lid 1 genoemde reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het AVVN. Een 
wijziging in een in lid 1 genoemd reglement treedt in werking op de datum die is bepaald 
door het daartoe bevoegde orgaan van het AVVN. 
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III. VERPLICHTINGEN EN GEDRAGSREGELS 
 
In aanvulling op de artikelen 5, 6 en 7 van de statuten geldt het volgende: 
Het lid heeft zich – onder meer - te houden aan de volgende verplichtingen en 
gedragsregels. 
 
Artikel 7. Algemeen werk 
1. Ieder lid is tot de maximale leeftijd van 70 jaar verplicht mee te werken aan het algemene 

werk op het volkstuincomplex en moet daartoe de aanwijzingen van het bestuur 
opvolgen. Bij algemeen werk gaat het om het in goede staat houden van het 
volkstuincomplex in de breedste zin van het woord en/of om het deelnemen in 
commissies van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het aantal verplichte 
werkuren vast. 

2. Indien een lid niet deelneemt aan het algemene werk of het aantal verplichte werkuren 
niet verricht, kan het bestuur een boete opleggen, zonder dat de verplichting om het 
aantal werkuren van het algemene werk te verrichten vervalt. De hoogte van de boete 
wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

 
Artikel 8. Dieren 
Het houden van dieren op tuinen is niet toegestaan. Hiervan uitgezonderd zijn aangelijnde 
huisdieren zoals honden en katten. Vogels mogen uitsluitend worden gehouden in een 
ruimte in het tuinhuisje. Voor huisdieren mogen geen aparte opstallen worden gebouwd. 
 
Artikel 9. Gebruik van houtkachels, vuurkorven en barbecues 
1. Algemeen: 

Zolang de voorwaarden van gemeente Rotterdam en/of SViN zich hier niet tegen 
verzetten, is het gebruik van houtkachels, vuurkorven en barbecues toegestaan mits er 
aan onderstaande regels wordt voldaan.  
– Er mag geen onevenredige rookoverlast voor omwonenden zijn als gevolg van het 

gebruik.  
– Open vuur, dat wil zeggen kampvuur of verbranding van (tuin-) afval is te allen tijde 

verboden.  
– Houtkachels en vuurkorven dienen voorzien te zijn van een vonkenvanger. 

2. Specifieke regels: 
a. Gebruik van barbecues: 

Het gebruik van barbecues is toegestaan mits er houtskool, houtskoolbriketten of een 
gasbrander als vuurbron wordt gebruikt. Het gebruik van andere materialen is niet 
toegestaan. 

b.  Gebruik van vuurkorven: 
Het gebruik van vuurkorven is toegestaan mits gebruik wordt gemaakt van de 
volgende materialen: gedroogd hout, ongeverfd hout en niet geïmpregneerd hout. 
Alle andere materialen, zoals papier, takken met dennen- , sparren- of lariksnaalden, 
gras en textiel zijn niet toegestaan. 

c. Gebruik van houtkachels: 
Gebruik van houtkachels is toegestaan mits er aan de volgende eisen wordt voldaan. 
De afvoerpijp moet door een erkend installateur zijn geplaatst volgens de geldende 
regels. Dit houdt o.a. in dat de pijp dubbelwandig moet zijn, de pijp zo geplaatst moet 
zijn dat de afvoergassen niet bij omwonenden binnendrijven, de pijp een berekende 
hoogte moet hebben, waarin rekening gehouden wordt met de verdunningsfactor van 
de rook (eis van bouw- en woningtoezicht). De te gebruiken brandmaterialen zijn: 
gedroogd hout, ongeverfd hout, niet geïmpregneerd hout, takken zonder naalden. 
Verbranden van andere materialen is niet toegestaan. 

 
Artikel 10. Bouw en verbouw van opstallen 
1. Leden die op een tuin een tuinhuis, broeikas, berging of andere opstal willen (laten) 

bouwen, veranderen, vernieuwen of uitbreiden, moeten in het bezit zijn van de daartoe 
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vereiste toestemmingen en/of vergunningen. Zie hiervoor het Bouwreglement ATV 
Toepad 

2. Het lid zorgt zelf voor de aanvraag van deze toestemming en/of vergunning. Het lid levert 
de hiervoor bestemde formulieren in bij het bestuur van de vereniging.  

3. In aanvulling op artikel 7 lid 4 van de statuten betreffende bouwsels en beplantingen: 
Naast de regels waaraan bebouwing van tuinhuisjes en andere bouwsels dienen te 
voldoen, zoals vastgelegd in het actuele gemeentelijk bestemmingsplan, het actuele 
Bouwbesluit van het Rijk en de actuele gemeentelijke bouwverordening, dient de 
bebouwing eveneens te voldoen aan de actuele regels bepaald door de Algemene 
Ledenvergadering van ATV Toepad. Deze zijn vastgelegd in het Bouwreglement ATV 
Toepad. 

4. Het bestuur van de vereniging is niet aansprakelijk indien één of meerdere (overheids-) 
vergunningen worden geweigerd. 

 
Artikel 11. Netspanning 
Inzake de aanwezigheid van netspanning in de tuinhuisjes is ieder lid verplicht zich te 
houden aan het navolgende: 
a. Akkoord te gaan met de door het energiebedrijf daarvoor opgestelde voorwaarden, 

alsmede met de in dit reglement genoemde bepalingen. 
b. De standaardinstallatie bestaat uit een groepenkast met zekering en aardlekschakelaar. 

De installatie is gezekerd op 6 ampère; er is derhalve (bij 220 volt) een totaal vermogen 
van 1320 watt beschikbaar. Het is verboden de standaardinstallatie te wijzigen of uit te 
breiden. 

c. Gebruiker(s) is/zijn aansprakelijk voor alle ongemakken (bijv. kortsluiting) en/of schade 
die door onoordeelkundig en/of misbruik aan de bij hen in gebruik zijnde installatie en/of 
aan de bekabeling en installaties van het complex mocht ontstaan. 

d. Indien een gebruiker zijn/haar lidmaatschap van de vereniging beëindigt, zal hij/zij 
gehouden zijn tot oplevering van de standaard installatie en eindafrekening van het 
gebruik.   

e. Indien de installatie bij taxatie door de taxatiecommissie afwijkt van de 
standaardinstallatie als vorengenoemd, zal (indien dit niet door het lid zelf wordt gedaan) 
voor rekening van het vertrekkend lid de installatie weer aan de vereisten van de 
standaardinstallatie worden aangepast. 

 
Artikel 12. Watertoevoer, watermeters en waterleidingen 
De hoofdwatertoevoer wordt onderbroken van 1 december tot 1 maart (indien het weer dit 
toelaat). Ieder lid is verantwoordelijk voor het afsluiten van zijn watertoevoer gedurende het 
winterseizoen, ter voorkoming van bevriezen van de waterleidingen. 
Het onderhoud en kosten bij calamiteiten aan het watertoevoersysteem is als volgt verdeeld: 
– vanaf de hoofdwatertoevoer tot aan de hoofdkraan voor de watermeter op de tuin: 

vereniging; 
– de hoofdkraan op de tuin, de watermeter en verder: tuinlid. 
De watermeter is eigendom van het lid, maar het is een lid niet toegestaan de watermeter te 
verwijderen of te beschadigen. 
 
Artikel 13. Verblijf en overnachting 
1. Het lid mag de tuin slechts gebruiken voor recreatieve doeleinden, dus niet als 

(hoofd)woonverblijf. 
2. Tuinhuisjes en andere opstallen mogen uitsluitend voor tijdelijk verblijf en overnachting 

worden gebruikt gedurende het tijdvak 1 april tot en met 31 oktober. 
 

Artikel 14. Onderhoud van de tuin 
1. Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan hem of haar toegewezen tuin, maar is 

verplicht de tuin van begin af aan in goede staat te brengen, geregeld te onderhouden en 
ordelijk te bewerken. 

2. Het bestuur zal in geval van verwaarlozing van een tuin het betreffende lid hiervan 
schriftelijk aanzegging doen. Bij niet naleving van de verplichtingen tot onderhoud zal het 
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bestuur maatregelen treffen zoals die in dit huishoudelijk reglement in artikel 5 zijn 
omschreven. 

3. Het lid: 
a. zal de tuin ordelijk en netjes bewerken en gebruiken; het is niet toegestaan 

geestverruimende planten zoals cannabis, en/of papaver te kweken; 
b. dient de helft van het wandelpad en de helft van de sloot grenzend aan de tuin te 

onderhouden en schoon te houden; 
c. zal alle nodige milieuvriendelijke maatregelen nemen tot het weren van ongedierte; 
d. dient bomen, heesters, struiken e.d. zodanig te plaatsen dat de schaduwoverlast voor 

de naastgelegen tuinen tot een minimum wordt beperkt; 
e. dient de heg, die eigendom is van de vereniging, langs de paden zodanig te knippen 

dat deze de voorgeschreven hoogte van 60 tot 80 cm en de voorgeschreven breedte 
van 30 cm niet te boven gaat. 

4. Het door het bestuur toegekende tuinnummer moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf het pad. 
 
Artikel 15. Tuinhekjes en tuinafscheidingen 
Het lid: 
a. mag geen tuinafscheidingen van prikkeldraad of van braamstruiken maken; 
b. moet de tuin afsluiten met een in goede staat verkerend hek, dat naar binnen draait; 
c. mag geen afrasteringen verbreken of beschadigen; grenspalen mogen niet worden 

beschadigd, weggenomen of verplaatst. 
 
Artikel 16. Sloten en paden 
Het is niet toegestaan: 
a. waterkeringen te maken; 
b. in de paden te graven; 
c. greppels of waterkeringen te graven door en/of langs de tuinpaden. 
 
Artikel 17. Veiligheid 
1. Met het oog op de veiligheid is het verboden om: 

a. rijwielen, motoren, scooters e.d. op de paden te plaatsen; 
b. de paden te blokkeren; 
c. hinderlijk samen te scholen op het complex. 

2. in verband met de toegankelijkheid van de veiligheidsdiensten is het lid verplicht 
overhangende takken, die de doorgang van de veiligheidsdiensten over de paden 
mogelijk beperken, te snoeien. 

3. Het is niet toegestaan de paden te berijden met auto’s, motoren, scooters, rijwielen, 
bromfietsen enz., hulpdiensten uitgezonderd. Voor kinderen tot en met 9 jaar is fietsen op 
de paden toegestaan. Dit geldt ook voor het gebruik van een rolstoel of scootmobiel door 
personen met verminderde mobiliteit. 

4. Het bestuur kan personen met verminderde mobiliteit tijdelijke ontheffing verlenen voor 
het fietsen op de paden. Ontheffing wordt in principe verleend voor de duur van één 
tuinseizoen. 

5. Fietsen op de paden is te allen tijde voor eigen risico. Het bestuur kan op geen enkele 
wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of persoonlijke ongelukken; 

6. De maximale snelheid op de paden is stapvoets. 
7. Honden moeten op de paden aangelijnd zijn. 
 
Artikel 18. Hygiëne 
1. Ter bevordering van het aanzien en de hygiëne van het tuincomplex zal/zullen: 

a. tuinafval en mest op tuinen uit het zicht worden opgeborgen; 
b. huishoudelijk afval alleen worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde 

afvalcontainers; 
c. geen huishoudelijk of tuinafval buiten de tuin worden gedeponeerd in 

gemeenschappelijke borders of sloten; 
d. geen afval worden verbrand; 
e. geen afval in de sloot worden afgevloeid of gedeponeerd; 
f. geen paden en sloten worden verontreinigd. 
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2. Het is niet toegestaan om honden op het tuincomplex uit te laten. Voor hondenpoep op 
de paden of in de openbare groenstroken geldt de opruimplicht. 

 
Artikel 19. Overlast en geluid 
1. De leden dienen te zorgen dat gezinsleden, familie en andere bezoekers zich houden 

aan de voorschriften van de vereniging. De leden zijn tegenover de vereniging 
aansprakelijk voor schade toegebracht aan bezittingen van de vereniging, alsmede voor 
schade toegebracht door hun gezinsleden, familie of andere bezoekers. 

2. Ieder lid heeft de verplichting te voorkomen dat door hem en/of zijn gezinsgenoten 
overlast wordt aangedaan aan andere leden van de vereniging. In het bijzonder gelden 
de navolgende voorschriften: 
a. het is verboden op enigerlei wijze muziek voort te brengen, zodanig dat het geluid 

daarvan hoorbaar is buiten de tuin van het lid zelf; 
b. het is verboden ongevraagd of zonder toestemming de tuin van een ander lid te 

betreden; bestuursleden en de daarvoor aangewezen functionarissen hebben te allen 
tijde toegang tot de tuinen voor het uitoefenen van de hun reglementair opgedragen 
taken; 

c. het gebruik van elektrisch en motorisch aangedreven machines en gereedschappen 
moet in het seizoen tot een minimum worden beperkt. 

 

Artikel 20. Overige verbodsbepalingen 
Daarnaast is het niet toegestaan: 
a. te collecteren zonder toestemming van het bestuur; 
b. goederen te koop aan te bieden zonder toestemming van het bestuur; 
c. publieke en/of politieke propaganda op het tuincomplex te maken; 
d. de publicatieborden te gebruiken zonder toestemming van het bestuur; 
e. aanhangwagens en/of caravans te plaatsen op de tuin, de paden, de parkeerplaats of 

elders op het tuincomplex; 
f. auto’s dubbel te parkeren; 
g. aan auto’s te sleutelen op de parkeerplaats; 
h. tuinschermen en schuttingen te plaatsen die hoger zijn dan 2,00 meter boven het 

maaiveld en/of die de totale lengte van 5,40 meter te boven gaan; 
i. hagen, bomen, heesters en/of andere eigendommen van de vereniging te snoeien of te 

beschadigen, tenzij hiervoor opdracht is gegeven door het bestuur of de door het 
bestuur ingestelde tuincommissie; 

j. zich op of in de groenstroken van het tuincomplex te bevinden anders dan om verplichte 
werkzaamheden te verrichten. 

 

Artikel 21. Contributie 
1. De contributie voor het komende boekjaar wordt op de ledenvergadering vastgesteld. 
2. Het lid dient uiterlijk voor 1 februari van het komende boekjaar (tenzij anders aangegeven 

door het bestuur) zorg te dragen voor betaling van de nota voor contributie, grondhuur, 
stroom- en waterverbruik en voor mogelijke andere verplichtingen (als rioolrecht e.d.) 
door middel van storting op de bankrekening van de vereniging. 

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het lid aan de vereniging vanaf 1 februari de 
rente verschuldigd, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering, zulks zonder dat 
enige ingebrekestelling is vereist. Indien de vordering uit handen wordt gegeven aan een 
deurwaarder of incassobureau, zullen alle kosten die hieruit voortvloeien volledig worden 
verhaald op het betreffende lid. 

 
IV. BESTUUR 
 
Artikel 22. Algemeen 
In aanvulling op artikel 9 van de statuten geldt het volgende: 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Voorzitter, secretaris en 

penningmeester zijn belast met de gehele regeling van zaken zoals vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement van de vereniging en in besluiten van de algemene 
ledenvergadering. 
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2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal personen met een 
minimum van drie en een maximum van negen personen. Het aantal bestuursleden 
wordt – met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin – vastgesteld door de 
algemene ledenvergadering. 

3. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn in het rooster van aftreden nimmer 
gelijktijdig aftredend. De eerste maal geschiedt dit per loting, waarbij een in functie 
gekozen functionaris alsmede 1/3 deel van de andere bestuursleden aftreden. 

4. De functies binnen het bestuur, anders dan die van voorzitter, secretaris en 
penningmeester, worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld, met dien 
verstande dat de functies van voorzitter en secretaris, voorzitter en penningmeester, en 
penningmeester en secretaris niet in één persoon worden verenigd. Het bestuur verdeelt 
de overige taken onderling. 

5. Het bestuur vergadert eenmaal per zes weken of extra indien hier aanleiding toe is. 
6. De secretaris zorgt voor het opstellen van de agenda en zorgt ervoor dat het bestuur alle 

bescheiden tijdig voor aanvang van de vergadering ontvangt. 
7. Ieder bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld onderwerpen ter agendering aan de 

secretaris door te geven. 
8. De agenda moet tenminste de volgende punten bevatten: inkomende en uitgaande post, 

mededelingen van het bestuur, ledenzaken, financiële zaken, actiepunten en 
communicatie met Tuinkring, gemeente Rotterdam en SViN. 

9. Van de bestuursvergaderingen worden door de secretaris notulen gemaakt. 
10. Besluiten worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen. Stemming kan alleen 

plaatsvinden indien tenminste 3 bestuursleden aanwezig zijn. Bij gelijk aantal stemmen 
is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

11. Besluiten worden vastgelegd in de Besluitenlijst. Deze lijst zal op de algemene 
ledenvergadering ter inzage zijn of op aanvraag bij het bestuur. 

12. Het bestuur zal gedurende het tuinseizoen eenmaal per maand een inloopspreekuur 
houden voor tuinleden. Data en tijdstip worden vermeld op het mededelingenbord en via 
de website. 

13. Bestuursleden krijgen per volbrachte termijn van 4 (tot 2019: 3) jaar vrijstelling van 
werkbeurten gedurende 1 jaar. 

 
Artikel 23. Voorzitter 
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen en is verplicht erop toe te 

zien dat de statuten en het huishoudelijk reglement en de besluiten van de vereniging, 
gemeente Rotterdam en SViN worden uitgevoerd en nageleefd. 

2. De voorzitter is mede aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van degenen die 
genoemde besluiten moeten uitvoeren, voor zover hij deze redelijkerwijze had kunnen 
voorkomen. 

3. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een van de andere bestuursleden de taken en 
bevoegdheden van de voorzitter tijdelijk waar. 

 

Artikel 24. Secretaris 
1. De secretaris is belast met de gehele correspondentie en administratie van de 

vereniging. Hij maakt de notulen van de vergadering en brengt verslag uit van en over 
de vereniging op iedere bestuursvergadering en algemene ledenvergadering. De 
secretaris moet kopie houden van alle verzonden brieven en stukken. Ook zorgt hij voor 
het schriftelijk jaarverslag. 

2. Het bestuur kan besluiten een gedeelte van de taken van de secretaris aan een andere 
bestuurder op te dragen. 

3. Bij afwezigheid van de secretaris neemt een van de andere bestuursleden de taken en 
bevoegdheden van de secretaris tijdelijk waar. 

 

Artikel 25. Penningmeester 
1. De penningmeester is belast met het gehele financiële beheer van de vereniging. Hij int 

de contributie en andere gelden. Voor alle door hem gedane betalingen ontvangt hij een 
deugdelijke rekening. Hij zal niet meer kasgeld in zijn bezit hebben dan voor de uitgaven 
dringend noodzakelijk is. Van alle kasmutaties houdt hij nauwkeurig administratie, zoals 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT ATV TOEPAD, VERSIE 20-4-2019, pag. 9 

Amateur-tuinvereniging Toepad opgericht 1 september 1969 – KvK 40342553 

door het bestuur is bepaald. Hij zal de gelden, goederen en waarden van de vereniging 
gescheiden van zijn eigen gelden, goederen en waarden bewaren. 

2. De penningmeester is te allen tijde verplicht aan het bestuur of aan degene(n) die door 
het bestuur zijn gemachtigd, alle inlichtingen betreffende zijn beheer te verschaffen en 
inzage te verstrekken in de bescheiden die hierop betrekking hebben. 

3. De penningmeester brengt op de ledenvergadering schriftelijk verslag uit van de 
financiële positie van de vereniging evenals van zijn gevoerde beheer. Hij stelt jaarlijks 
een begroting samen en dient deze schriftelijk bij de algemene ledenvergadering in, na 
goedkeuring door het bestuur. 

4. Bij afwezigheid van de penningmeester neemt een van de andere bestuursleden de 
taken en bevoegdheden van de penningmeester tijdelijk waar. 

5. De penningmeester is bevoegd te beschikken over geldbedragen van ten hoogste € 
500,-- per keer. Voor hogere bedragen heeft hij schriftelijke toestemming van het bestuur 
nodig. 

 

Artikel 26. Schorsing van bestuurders 
1. Een bestuurslid dat herhaaldelijk blijk geeft van ongeschiktheid en/of nalatigheid kan door 

het bestuur met meerderheid van stemmen worden geschorst. 
2. De voorzitter kan een bestuurder, die zich ernstig misdraagt of zich aan grove nalatigheid 

heeft schuldig gemaakt, met onmiddellijke ingang schorsen tot aan de eerstvolgende 
bestuursvergadering, waarin wordt besloten de schorsing al dan niet te handhaven. 

3. De betrokken bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld de bestuursvergadering, 
waarin tot schorsing wordt besloten, bij te wonen. 

4. De eerstvolgende ledenvergadering moet de schorsing bekrachtigen met een 
meerderheid van tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, een en ander op 
straffe van het opheffen van het schorsingsbesluit van het bestuur. 

5. Bij tussentijds aftreden of bij schorsing is het betreffende bestuurslid verplicht alle in zijn 
beheer zijnde eigendommen en/of bescheiden van de vereniging onmiddellijk aan het 
bestuur op eerste verzoek over te dragen. 

 
V. ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Artikel 27. Algemeen 
In aanvulling op de artikelen 13 tot en met 16 van de statuten geldt het volgende: 
1. In een jaarlijks - voor 1 juli - te houden algemene ledenvergadering zullen worden 

behandeld: 
a. notulen laatstgehouden ledenvergadering; 
b. het jaarverslag van de secretaris; 
c. het jaarverslag van de penningmeester; 
d. het verslag van de kascontrolecommissie; 
e. de reglementaire verkiezing van de volgens rooster aftredende bestuursleden en van 

de leden van de kascontrolecommissie; 
f. de voorziening in eventueel bestaande vacatures; 
g. het beleid van het bestuur; 
h. voorstellen van het bestuur; 
i. de begroting; 
j. de zaken die op voorgeschreven wijze op de agenda voor de algemene 

ledenvergadering zijn gebracht. 
2. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen met inachtneming van een termijn 

van tenminste 14 dagen, behoudens het bepaalde in artikel 19 en 20 van de statuten van 
de vereniging. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke 
uitnodiging met bijvoeging van de agenda voor de desbetreffende vergadering. 
Voorstellen voor de algemene ledenvergadering moeten minimaal 48 uur voor de 
aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. 

3. Het bestuur schrijft een algemene ledenvergadering uit zo vaak het voor de goede gang 
van zaken in de vereniging nodig is. De agendapunten worden in de uitnodiging vermeld. 
De voorzitter heeft het recht de vergadering te sluiten tenzij de meerderheid van de 
aanwezige leden zich daartegen verzet. 
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4. Kandidaten voor het bestuur dienen zich schriftelijk aan te melden. De aanmelding, 
ondertekend door tenminste drie leden, moet 48 uur voor aanvang van de vergadering bij 
de secretaris zijn ingediend. Het bestuur is verplicht hiervan op de algemene 
ledenvergadering mededeling te doen. 

 

VI. COMMISSIES 
 

Artikel 28. Algemeen 
In aanvulling op artikel 11 van de statuten geldt het volgende: 
1. De voorzitter van een commissie wordt door het bestuur aangesteld en is bij voorkeur 

tevens bestuurslid. 
2. De taken en verantwoordelijkheden van de commissies zijn vastgelegd in een reglement. 

Het bestuur stelt deze reglementen vast met uitzondering van het reglement voor de 
kascontrolecommissie. 

3. De leden van de commissies worden aangesteld en ontslagen door het bestuur van de 
vereniging. 

4. De commissies brengen minstens eenmaal per jaar schriftelijk verslag uit aan het 
bestuur. 

5. Bestuursleden en de daartoe door het bestuur aangewezen functionarissen hebben te 
allen tijde toegang tot de tuinen voor het uitoefenen van de hen opgedragen taken. 

 

Artikel 29. 
1. Een commissie kan zijn: 

a. commissie complexbeheer; 
b. bouw- en taxatiecommissie; 
c. kantinecommissie; 

 
Artikel 30. Commissie complexbeheer 
1. De commissie complexbeheer bestaat uit de complexbeheerder en de werkmeesters en 

telt tenminste drie leden. 
2. De commissie complexbeheer verricht haar werkzaamheden conform het door de 

complexbeheerder en werkmeesters opgestelde jaarlijkse beleidsplan. 
3. De taak van de commissie is: 

a. zorgdragen voor terreinonderhoud en –inventaris, zoals vermeld op de 
demarcatielijst; 

b. het leiding geven aan de werkbeurten op het complex en het op schrift stellen van de 
(wekelijkse) noodzakelijke werkzaamheden; 

c. het onderhoud van het rijdend materieel dat eigendom is van de vereniging en door 
de leden kan worden gebruikt voor het vervoeren van materialen over de tuinpaden; 

d. het toezicht houden op het tuingereedschap dat eigendom is van de vereniging en is 
aangeschaft voor het onderhoud en algemeen werk op het complex; 

e. het verrichten van speciale taken betreffende het onderhoud van het 
verenigingsgebouw, de loodsen, de toegangen, enz. 

 

Artikel 31. Bouw- en taxatiecommissie 
1. De bouw- en taxatiecommissie is een gecombineerde commissie die zowel bouwzaken 

als taxaties verricht. De commissie verricht haar werkzaamheden conform de hierna 
volgende richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 

2. De commissie bestaat uit tenminste drie leden. De taak van de bouw- en 
taxatiecommissie is: 
a. controleren of ingediende bouwaanvragen tot uitbreiden, wijzigen of nieuwbouw van 

opstallen op de tuinen voldoen aan de bouwvoorschriften; 
b. het accorderen en doorzenden aan het bestuur van bouwaanvragen die voldoen aan 

de bouwvoorschriften. Bouwaanvragen die niet voldoen aan de bouwvoorschriften 
worden voor het aanbrengen van correctie(s) geretourneerd aan het betreffende lid; 

c. het adviseren van leden bij het eventueel (ver)bouwen van het tuinhuis en overige 
opstallen; 
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d. het adviseren van het bestuur met betrekking tot bouwvoorschriften voor het 
(ver)bouwen van tuinhuizen en overige opstallen; 

e. het bestuur informeren over geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de 
verleende bouwvergunning(en). Dit geldt ook in geval van het ontbreken van 
bijbehorende vergunning(en) voor de bouw of wijzigingen aan tuinhuis en/of 
opstal(len). Het betrokken lid wordt vervolgens door het bestuur schriftelijk in kennis 
gesteld en krijgt 14 dagen de gelegenheid wijzigingen aan te brengen en de 
geconstateerde gebreken in overeenstemming te brengen met de verleende 
vergunning(en). 

f. het adviseren van het bestuur met betrekking tot taxaties; 
g. het taxeren van een tuin met opstallen, nadat het bestuur een schriftelijk verzoek van 

het betreffende tuinlid heeft ontvangen. Het bestuur geeft opdracht aan de 
taxatiecommissie voor de taxatie. Het vaststellen van het taxatiebedrag bij de 
verkoop van een tuinhuis met overige opstallen en tuininrichting geschiedt door 
tenminste drie leden van de commissie. Van de taxatie wordt rapport gemaakt dat 
wordt ingeleverd bij het bestuur. De leden zijn verplicht de taxatie te laten uitvoeren 
door de taxatiecommissie. Indien een lid niet akkoord gaat met het taxatiebedrag 
vastgesteld door de taxatiecommissie dan kan het lid, binnen één maand nadat hij/zij 
kennis heeft gekregen van de taxatie van de taxatiecommissie, een tegentaxatie 
laten verrichten door de taxatiecommissie van het AVVN. De kosten van deze 
tegentaxatie zijn voor rekening van de eigenaar. De uitspraak van deze 
taxatiecommissie is bindend, ook indien de waarde lager wordt vastgesteld. 

h. het (opnieuw) vaststellen van de grenzen tussen twee tuinen, indien een tuin wordt 
verkocht of indien een lid dit verzoekt. 

 

Artikel 32. Kantinecommissie 
1. De kantinecommissie bestaat bij voorkeur uit tenminste drie leden. De taken van de 

kantinecommissie omvatten: 
a. coördinatie van de bezetting van de bar tijdens reguliere openingstijden van de 

kantine en overige gelegenheden, inclusief aantrekken en inwerken van 
barmedewerkers; 

b. coördinatie van activiteiten; 
c. inkoop en contact met leveranciers, inclusief vaststellen van assortiment en 

verkoopprijs; 
d. beheren van de financiële zaken van de kantine, inclusief jaarlijks overleggen van 

een financieel jaarverslag; 
e. bewaken van de hygiëne in de keuken en achter de bar; 
f. aansturing van de schoonmaak; 
g. ter beschikking stellen van de kantine. 
 

VII. WIJZIGINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Artikel 33. Wijzigingen 
Wijzigingen van dit reglement zijn alleen mogelijk door een besluit van de algemene 
ledenvergadering met tenminste tweederde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen. 
 

VIII. ONTBINDING VAN DE VERENIGING 
 

Artikel 34. Ontbinding 
De vereniging kan worden ontbonden, indien daartoe door een bijzondere ledenvergadering 
wordt besloten zoals vermeld in artikel 20 van de statuten van de vereniging. 
Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de vereniging A.T.V. Toepad van 
20 april 2019. 


