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Beste tuinders, 
 
Over het Tuinreglement 
 
Vanuit de werkgroep statuten heeft Teun van Reeuwijk onderstaand artikel voor De 
Kruiwagen gemaakt. Dat is abusievelijk niet opgenomen. Het bestuur neemt het 
daarom in deze nieuwsbrief op. 

Het waarom van het Tuinreglement en het verband met de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement 

 

Voortgang en stand van zaken van de herziening 

In de twee vorige versies van de Kruiwagen is aandacht besteed aan de vorderingen 

van de herziening van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het 

Tuinreglement. Daarbij is ook ingegaan op de redenen voor deze herziening, de 

uitgangspunten en de planning.  

Na de Algemene Vergadering van 8 juni heeft de werkgroep het eindconcept van de 

Statuten opgemaakt en de conceptversie van het Huishoudelijk Reglement. In de 

zomerperiode hebben de beide voorbereiders binnen de werkgroep gewerkt aan het 

concept Tuinreglement zodat deze na de zomer in de werkgroep kan worden 

besproken. Op deze wijze wordt de werkgroep in staat gesteld om de samenhang 

tussen de verschillende documenten zeker te stellen.  

Naast de werkgroep leveren ook enkele ‘meelezers’ inbreng. Alles is erop gericht om 

in de Algemene Vergadering van 23 november a.s. tot een vaststelling van de 

Statuten te komen en zo mogelijk ook van het Huishoudelijk Reglement; het 

Tuinreglement zal op een later tijdstip ter vaststelling worden aangeboden.  

Het waarom van het Tuinreglement 

De achtergronden 

Als amateurtuinder wil je graag over een stukje grond beschikken om op te tuinieren. 

Veelal is de eigen tuin te klein of niet geschikt daarvoor. Dan kun je proberen om bij 

een particulier een stukje grond te huren, maar dat aanbod is beperkt en vaak 

omgeven met onzekerheden zoals continuïteit van verhuur. Een andere mogelijkheid 

is het huren van een tuin bij een amateurtuinders vereniging zoals VAT-Ede. Zo’n 

vereniging huurt in veel gevallen grond bij een gemeente. Die huur wordt in een 

overeenkomst vastgelegd. Aan die huur zijn voorwaarden verbonden maar ook 

Vereniging van Amateurtuinders 

Nieuwsbrief  3- oktober 2022 



rechten en daarmee worden eventuele onzekerheden beperkt en de beschikbaarheid 

van de grond aanzienlijk beter geregeld. Die beschikbaarheid neemt toe als ook de 

bestemming van de grond afgestemd is op het gebruik als ‘volkstuin’. Eén van die 

voorwaarden is het recht om de tuinen te mogen verhuren aan de leden van de 

vereniging.  

Voorwaarden waar we ons met elkaar aan moeten houden 

Zoals gezegd zijn er voorwaarden aan de huur verbonden en daar moet de 

individuele tuinder zich aan houden. Om de verantwoordelijkheid als vereniging na te 

kunnen komen, worden die voorwaarden omgezet naar een Tuinreglement en wordt 

met de tuinder een huurovereenkomst aangegaan. Die overeenkomst regelt het recht 

om te tuineren op de beschikbaar gestelde tuin onder voorwaarde van het nakomen 

van de financiële verplichtingen èn van de regels in het Tuinreglement. 

De vereniging – meer in het bijzonder het complexbestuur en het hoofdbestuur – ziet 

erop toe dat de individuele tuinder zich houdt aan deze afspraken.  

Amateur tuinieren op een VAT-complex doe je niet alleen 

De amateurtuinder wil graag zijn hobby – het amateur tuinieren – met plezier kunnen 

uitoefenen. Hij is daarin niet alleen want hij heeft te maken met medetuinders. Dit 

betekent een respectvolle wijze van omgaan met elkaar, geen hinder veroorzaken of 

anderszins het plezier in de hobby bederven. Om die reden voorziet het 

Tuinreglement eveneens in een aantal gedrags- en omgangsregels. 

Meedenken over het nieuwe Tuinreglement 

De werkgroep die belast is met de herziening van de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement maakt ook een voorstel voor het Tuinreglement. Zodra het concept 

gereed is voor een bredere verspreiding dan alleen binnen de werkgroep, is het 

moment daar om als lid van VAT-Ede inbreng leveren in het Tuinreglement. Daarbij 

is het van belang om globaal te weten wat de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement regelen. Verspreiding van het Tuinreglement onder de leden en 

agenderen op een complexvergadering is de route die daarbij wordt gevolgd.  Lees 

het reglement kritisch door en reageer via uw complexbestuur. Met die commentaren 

en suggesties kan de werkgroep dan weer verder. Daarna zal vaststelling van het 

Tuinreglement in de Algemene Vergadering plaatsvinden, naar verwachting in het 

voorjaar van 2023.  

Werkgroep Herziening Statuten c.a.  

Teun van Reeuwijk 

 

 

 

 

 

 

 

Wat staat er in de Statuten 
De Statuten geven feitelijk een nadere invulling aan de basiseisen 

zoals die in het Burgerlijk Wetboek zijn beschreven. Het gaat 

daarbij bijv. om  
- de organisatie en de structuur van de vereniging, 

- afspraken over de Algemene Vergadering (zoals samenstelling 

en stemrecht, bevoegdheden, besluitvorming),  

- het verband met de complexvergadering,  

- de samenstelling van het Hoofdbestuur en de complexbesturen 

met de taken en bevoegdheden die daarbij horen,  

- het lidmaatschap van VAT-Ede en de rechten en plichten van de 

Leden en  

- de financiële en beleidsmatige verantwoording.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat staat er in het Huishoudelijk Reglement 
Het Huishoudelijk Reglement geeft een nadere uitwerking van 

de Statuten en stuurt daarmee de dagelijkse gang van zaken 

binnen VAT-Ede aan. Het gaat dan bijv. om: 
- de uitwerking van de doelstelling en uitgangspunten 

- het organiseren, houden en de verslaglegging van 

vergaderingen (Algemene Vergadering, complex vergadering, 

vergaderingen van het hoofdbestuur of complexbestuur, 

e.d.), 

- het stemmen over personen en over zaken, 

- de afvaardiging vanuit de complexen naar de Algemene 

Vergadering, 

- de agenda voor de Algemene Vergadering en voor de 

complexvergadering, 

- het vaststellen van eenmalige en jaarlijkse bijdragen, 

- de taken van de bestuursleden (zoals voorzitter, secretaris en 

penningmeester), 

- de taken en bevoegdheden van het hoofdbestuur en van het 

complexbestuur, 

- het aangaan en beëindigen van het lidmaatschap, 

- de financiële verplichtingen van de leden, 

- het jaarverslag en rekening en verantwoording, 

- de mogelijkheid van beroep of geschilbeslechting. 



 

Samenhang en het belang van Statuten en Reglementen   

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Algemene Vergadering (AV) 
 
Op 23 november 2022 is er AV belegd, zoals op 23 maart al is aangekondigd. Het 
is de laatste bijeenkomst in het kader van de actualisering en bijstelling van  
statuten en reglementen.  
 
Het bestuur hanteert het volgende tijdschema voor de wijziging van de statuten en 
het huishoudelijk Reglement: 
 
12 oktober  versturen uitnodiging AV 
2 november  deadline reacties afgevaardigden 

9 november bestuursvergadering ter bespreking van de reacties in 

aanwezigheid van de werkgroepleden 

13 november versturen definitieve agenda AV  

23 november Algemene Vergadering 
 

 
Wellicht ten overvloede, uw reacties op het voorstel voor het nieuwe Tuinreglement 
komen niet aan de orde in de Algemene Vergadering van 23 november 2022. Het is 
de bedoeling dat alle reacties via de complexbesturen allereerst bij de werkgroep 
terechtkomen waarna een verdere uitwerking van het Tuinreglement zal volgen.  
 
Ties Havinga 
Voorzitter VAT- Ede 

TUINREGLEMENT 
Regels voor de amateurtuinder en voor 

het gebruik van zijn tuin op een 

complex 

HUISHOUDELIJK 

REGLEMENT 
Regels voor de dagelijkse gang 

van zaken binnen de 

STATUTEN 
Invulling eisen Burgerlijk Wetboek, 

de organisatie en structuur VAT-Ede 

en de rechten en plichten van de leden 

Kennis van het Huishoudelijk Reglement van 

belang voor leden die actief zijn als bestuurder èn 

voor het individuele lid. Rechten en plichten zijn 

hierin vastgelegd en op welke wijze een lid 

meebeslist over het reilen en zeilen van VAT-Ede. 

Vooral voor de bestuurders van belang om kennis 

te hebben van de Statuten, zodat zij hun functie 

correct zullen vervullen. 

Leden kunnen bestuurders hierop aanspreken. 

Een tuin op een complex: wat mag ik als 

amateur tuinder en waar moet ik me aan houden. 



Vacatures hoofdbestuur  

Het hoofdbestuur telt momenteel zes leden terwijl er statutair zeven mogen zijn. Er is 

daarmee een vacature die niet in ingevuld is. Daarnaast hebben Vincent Demmink 

en Frans Verburg aangegeven in 2023 met het bestuurlijke werk in het hoofdbestuur 

te willen stoppen. Dat betekent dat we drie vacante plaatsen hebben in 2023. We 

vragen u mee te denken om vacante plaatsen op te vullen en namen van door u 

geschikte personen door te geven aan het secretariaat.  

 

Ties Havinga 

 

Website VAT-Ede.nl 

De vernieuwde website VAT-Ede.nl is operationeel. Heeft u hem al bekeken? Deze 

website is een uitstekend middel t.b.v. informatievoorziening binnen en buiten onze 

vereniging. Het succes van deze website staat of valt echter met de inbreng van u. 

Het moet een website van en voor ons allemaal worden, educatief en informatief. Er 

zijn pagina’s voor alle complexen, waar info over het betreffende complex te vinden 

is, zoals o.a. bestuursleden. Dit kan aangevuld worden met allerlei informatie, 

nieuwtjes en activiteiten van het complex. Ook is er een pagina met 

verenigingsinformatie, de jaaragenda, activiteiten, publiciteit, etc. 

Heeft u een bijdrage voor onze website, mail dit dan naar cees.derks@vat-ede.nl 

(Graag tekst en foto’s apart). Cees zorgt dan dat dit op de website komt. Heeft u tips 

of ideeën, laat het weten! 

 

Cees Derks 

Website-beheerder VAT-Ede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


