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Beste tuinders, 
 
In het nieuwe jaar wenst het bestuur u een plezierig en fantastisch tuinseizoen toe. 
Onze vereniging telt 450 leden, qua tuinen verdeeld over zeven complexen. 
Daarnaast is er een wachtlijst van ongeveer 130 tuinzoekenden. Hopelijk kunnen we 
dit kalenderjaar een toewijzing van de gemeente voor het openen van een achtste 
complex tegemoet zien.  
 
Documenten 
 
De Algemene Vergadering (dat zijn alle afgevaardigden van de complexen, samen 
met het hoofdbestuur) van 23 november jl. is unaniem akkoord gegaan met de 
vernieuwde statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement. De statuten zijn 13 
december 2022 verleden bij notaris Schutte en Posthuma. Vanaf die datum gelden 
de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement. Conform artikel 14.7 
van deze statuten dien ik u dit te melden. Voor de tekst van deze statuten en het 
huishoudelijk reglement verwijs ik u naar de bijlagen bij deze nieuwsbrief en naar de 
website. 
 
Consequentie van de update van deze documenten is dat de tekst van de 
huurovereenkomsten aangepast moeten worden. De nieuwe tekst bevat ook 
bepalingen rondom privacywetgeving (AVG) en toepassingen van de WBTR (wet 
bestuur en toezicht rechtspersonen). Het bestuur heeft besloten in de loop van dit 
kalenderjaar te zorgen voor vernieuwde huurovereenkomsten, die door de huurder 
dienen te worden getekend. Dit geldt voor alle leden van VAT-Ede die een tuin 
huren. 
Het bestuur heeft niet gekozen voor een fysieke uitgave van de nieuwe statuten en 
het huishoudelijk reglement. Op de website kunt u beide vinden en zo nodig voor 
eigen gebruik downloaden en eventueel printen. 
De aanscherping van het beleid rond AVG en WBTR heeft consequenties voor onze 
vereniging. Om alle ins en outs daarvan scherp te krijgen wil het bestuur in de loop 
van 2023 een avond beleggen met de besturen van de complexen. 
 
Tuinreglement (TR)  
Dit kalenderjaar zullen we ons nog buigen over het tuinreglement. We hopen dat 
voor de zomervakantie af te kunnen ronden. Het gaat bij dit reglement om regels en 
afspraken voor het dagelijks tuinieren. Aan de orde komen vraagstukken als: 

- Hoe hoog mag je kas zijn; 
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- Mag je dieren op je complex houden; 
- Wie mag op het complex komen; 
- Wat doe je tegen ongewenst bezoek; 
- Hoe hoog mag je heg en je boom in de tuin zijn; 
- Mag je na 1 december je tijdelijke leimiddelen laten staan of niet; 
- Mag je snoeiafval verbranden op je tuin; 
- Hoe groot mag je tuinkas zijn en hoe hoog: 
- Welke voorschriften voor wisselteelt gelden er enz. 

 
Het concept- tuinreglement wordt in januari 2023 verstuurd naar de 
complexsecretarissen, die er voor moeten zorgen dat het bij de tuinders op het 
complex komt. Het bestuur wil graag dat dit document op de complexvergaderingen 
van februari 2023 wordt besproken en dat vragen en opmerkingen vanuit het 
complex in een verzameldocument worden gedeeld met het bestuur. De werkgroep 
zal dan aan de hand van de zeven verzameldocumenten aanpassingen verzorgen. 
We denken dat er een extra AV nodig is om het nieuwe TR vast te kunnen stellen.   
 
In de vorige nieuwsbrief heeft Teun van Reeuwijk iets geschreven over dit reglement. 
Ik voeg dat nogmaals toe. 
 
Ties Havinga 
Voorzitter VAT-Ede 

 
Het waarom van het Tuinreglement – Teun van Reeuwijk 
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 
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 heeft ook een voorstel voor het Tuinreglement gemaakt. Dit concept is 
gereed voor verspreiding en inbreng als lid van VAT-Ede.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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   

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdbestuur  
Het hoofdbestuur telt momenteel zes leden terwijl er statutair zeven mogen zijn. Er is 
daarmee een vacature die niet ingevuld is. Daarnaast heeft Frans Verburg vanwege 
werkzaamheden aangegeven in 2023 met het bestuurlijke werk in het hoofdbestuur 
te moeten stoppen. Vincent Demmink blijft voorlopig aan als penningmeester en is 
aftredend in maart 2024. Cees Derks is aftredend maar wil een volgende periode 
aangaan. Het bestuur heeft Gerard Bolscher van De Bovenhoek en Teun van 
Reeuwijk van ’t Landje bereid gevonden een bestuurlijke taak op zich te nemen.  
Dit betekent dat we op de AV van 15 maart 2023 drie kandidaten zullen voorstellen, 
te weten Cees Derks voor een volgende periode en Gerard Bolscher en Teun van 
Reeuwijk als nieuwe bestuursleden. Frans Verburg is bereid de ledenadministratie te 
blijven verzorgen.  
 
Ties Havinga 
 
Website VAT-Ede.nl 
Bijdrages voor onze website kunt u mailen naar cees.derks@vat-ede.nl 
(Graag tekst en foto’s apart).  
 
Bijlage: de tekst van de nieuwe statuten en die van het HHR. 

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. 


