Ondergetekende wenst lid te worden van de volkstuinvereniging met een proeftijd van een jaar. Hij/Zij is
verplicht zich te houden aan statuten en het huishoudelijk reglement en deze correct na te komen. Het is
aan de Commissie van Toezicht ter beoordeling of het lidmaatschap definitief wordt. Criteria zijn:
Bijhouden tuin en aangrenzend pad, geen overlast aan buren veroorzaken en verboden onkruid, winde,
brandnetels en zevenblad dienen adequaat uitgeroeid te worden. Tevens zullen alle aanwijzingen van het
bestuur worden opgevolgd. Voor huishoudelijk reglement en statuten zie: www.devooraard.nl onder
vereniging en dan documenten.
Achternaam: ………………………………………………………………...............................................
Roepnaam: ……………………………………………………………….................................................
Adres: ............................................................................................................................
Postcode: .......................................................................................................................
Woonplaats: ...................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................./ ..........................................................
e-mailadres: ……………………………………….@................................................................
Geboortedatum..............................................................................................................
Perceelnummer: ……………………………………..Oppervlakte tuin……………………………… m2
Inschrijfgeld: 15 euro
Lidmaatschap: 40,00 Euro en Tuinhuur 0,22 euro/m2
Sleutelgeld, 30 euro waarvan 25 Euro borg ( de sleutel blijft ten alle tijde eigendom van de vereniging. )
Borg tuin: 100 euro ( 1 euro per m2 tuin, met een maximum van 100 euro; deze borg wordt bij beëindiging
van het lidmaatschap retour gestort, mits aan de voorwaarden zoals vermeld op de achterzijde van dit
formulier is voldaan.) 2020: eenmalig waterpompbijdrage 12,50 euro
Elk lid is in redelijkheid verplicht aan het algemene werk op het complex mee te werken.
Op de achterzijde van dit formulier kunt U alvast aangeven naar welke voorkeur uw bijdrage uitgaat.
Elk lid onderhoudt de paden voor algemeen gebruik grenzend aan zijn/haar kavel. Dit houdt in dat de
zijstrook langs de tuin van circa 30 cm door schoffelen onkruidvrij moet worden gehouden.
Ik verklaar accoord te zijn met het privacy statement zoals dat door de vereniging De
Vooraard is opgesteld en te lezen is op http://files.volkstuin-de-vooraard.webnode.nl/200000131-

ac007acfc0/Privacy%20statement%20De%20Vooraard.pdf
Voor akkoord

datum:.............................................................................................

handtekening: .................................................................................

Bij beëindiging van het lidmaatschap moet het gehuurde perceel in goede staat van onderhoud worden
achtergelaten. Ook indien U de tuin in een andere / mindere staat ontvangen heeft.
Dit betekent onder andere:
- dat de grond onkruid en plantvrij moet zijn.
- dat de padstroken langs de tuin en het buitenhek onkruidvrij moeten zijn.
- dat al het bouwmateriaal ( houtwerk, stenen, golfplaten, glasplaten, enz. ) verwijderd moet zijn.
- dat een boom ( niet zijnde een laagstam fruitboom ) inclusief wortelstelsel verwijderd moet zijn.
en dat ( indien aanwezig ) mogen blijven:
- een aspergebed
- laagstam - fruitbomen ( mits niet hoger dan 3 meter )
- frambozenstruiken en bramenstruiken ( mits ze gesnoeid en / of aangebonden zijn )
- een net gelegd tegelpad
- een compostbak ( mits die nog degelijk is )
- een gereedschapskist ( mits die nog degelijk is )
- een netoverkapping
- een bouwsel
Bekijk voor meer informatie over de regels in het huishoudelijk reglement en de statuten op de
website: www.devooraard.nl

Ik weet dat van alle leden verwacht wordt dat zij vrijwilligerswerk voor de vereniging doen. Ik geef mij op
voor de volgende werkzaamheden:
⃝ Het opruimen van tuinen (na oproep)
⃝ Buitensingel onderhoud (een aantal zaterdagen in voorjaar en winter)
⃝ Onderhoud binnenzijde van het hek (na oproep)
⃝ Afvoeren van afval naar de Veldhovense stort (auto met trekhaak nodig!) (na oproep)
⃝ Evenementen organiseren zoals afsluiten seizoen, nieuwjaarsbijeenkomst en BBQ
⃝ Diverse werkzaamheden (na oproep)

Voor akkoord
datum: .................................................................................

handtekening: ........................................................................

