HUISHOUDELIJK REGLEMENT VtV DE BEUKHOEVE
Artikel 1.
Aanmelding tot kandidaat-lid geschiedt bij het bestuur van de vereniging.
Kandidaat-leden moeten de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. De secretaris plaatst de
namen van de kandidaatleden op een lijst in volgorde van het tijdstip van aanmelding.
De namen van de kandidaat-leden worden bekend gemaakt in het orgaan van de
vereniging. Kandidaat-leden zijn een door de ledenvergadering vast te stellen bedrag aan
inschrijfgeld verschuldigd. Over definitieve toelating beslist het bestuur.
De inschrijving als lid geschiedt naarmate er tuinen beschikbaar komen. Het bestuur is
bevoegd van de volgorde van aanmelding af te wijken.
Artikel 2.
Bij toetreding als lid nemen de leden de volgende financieële verplichtingen op zich:
a. over het lopende verenigingsjaar de volle contributie te betalen, zo het bestuur hen
daarvan niet uitdrukkelijk geheel of gedeeltelijk vrijstelt;
b. zich tegen de kostende prijs een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
reglement aan te schaffen;
c. in de kas van de vereniging een door de ledenvergadering vast te stellen entreegeld te
storten;
d. een borgsom te storten, de hoogte van dit bedrag wordt door het bestuur vastgesteld;
c. de contributie en de grondhuur telkenjare bij vooruitbetaling te zullen voldoen;
Van ereleden en leden van verdienste
Artikel 3.
Tot ereleden kunnen door de ledenvergadering worden benoemd zij, die zich voor de
vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Ereleden zijn vrijgesteld van het
betalen van contributie. Zij hebben geen stemrecht.
Tot leden van verdienste kunnen door de ledenvergadering worden benoemd die leden,
die de vereniging bijzondere diensten hebben verleend.
Van de beëindiging van het lidmaatschap
Artikel 4.
In vervolg op art. 7 van de Statuten wordt bepaald:
Tussentijdse opzegging van een lid kan geschieden bij verhuizing buiten Rotterdam. In
andere gevallen ter beoordeling van het bestuur.
In de plaats van een overleden lid kan zonder extra kosten een huisgenoot of erfgenaam
worden ingeschreven op verzoek van deze aan het bestuur, zulks ter beoordeling van het
bestuur.
Opzegging door het bestuur, ook tussentijds, is mogelijk:
a. indien een lid twee maanden na het begin van het verenigingsjaar zijn financieële
verplichtingen niet is nagekomen;
b. indien een lid na schriftelijke waarschuwing door het bestuur zich blijft gedragen in
strijd met Statuten, Huishoudelijk Reglement of reglementair genomen besluiten, of in
gebreke blijft zijn reglementaire verplichtingen na te komen.

Artikel 5.
Royement kan geschieden op grond van ernstige overtreding van de Statuten of van het
Huishoudelijk Reglement, alsmede op grond van zodanig levensgedrag, handelen of
nalaten, dat verder lidmaatschap niet kan worden geduld. In een dergelijke situatie
schorst het bestuur het desbetreffende lid bij aangetekende brief. Het geschorste lid mag
hierna zijn tuin alleen betreden in tegenwoordigheid van een bestuurslid.
Het geschorste lid wordt in de eerstvolgende ledenvergadering voor royement
voorgedragen. Het lid, omtrent wiens royement door de ledenvergadering moet worden
beslist, heeft desgewenst tot deze vergadering toegang en zal desgewenst worden
gehoord. Voor een beslissing tot royement is een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte
geldige stemmen noodzakelijk.
Wordt niet tot royement besloten, dan komt het bestuursbesluit van schorsing daarmede
te vervallen.
Van een beslissing tot royement wordt door de secretaris mededeling gedaan aan het
desbetreffende lid en aan het secretariaat van de Bond.
Van het bestuur
Artikel 6.
De leden van het dagelijks bestuur worden in functie gekozen. De overige functies
worden in onderling overleg verdeeld. Bij meningsverschil beslist de voorzitter.
De bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. In tussentijds te vervullen vacatures wordt
voorzien door de eerstvolgende ledenvergadering.
Eventueel noodzakelijke interim bestuursleden worden benoemd door het dagelijks
bestuur in afwachting van bevestiging door de ledenvergadering.
Artikel 7.
De voorzitter is belast met de leiding van de vereniging en van de vergaderingen.
Hij is verplicht toe te zien dat Statuten en Huishoudelijk Reglement van de vereniging
worden nageleefd en dat de besluiten van de ledenvergaderingen worden uitgevoerd. Hij
is verplicht de overige bestuursleden hier op te controleren en is dus mede aansprakelijk
voor nalatigheden en fouten van de andere bestuursleden, voor zover hij deze had
kunnen voorkomen en/of goedmaken.
Hij ondertekent mede de notulen van de ledenvergaderingen en van de
bestuursvergaderingen.
Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de penningmeester of bij diens afwezigheid de
secretaris in zijn rechten en plichten.
Artikei 8.
De secretaris is belast met de correspondentie der vereniging. voor zover deze niet
nadrukkelijk aan een der andere bestuursleden is opgedragen. Hij is verplicht kopie te
houden van de verzonden brieven.
Hij draagt voorts zorg voor het bijhouden van de ledenlijst, de lijst van kandidaat-leden,
voor het convoceren van vergaderingen en voor het opstellen van het jaarverslag.
Terstond na de jaarvergadering zendt hij een exemplaar van dit verslag naar het
secretariaat van de Bond.
Hij notuleert de bestuurs- en ledenvergaderingen, indien zulks niet door het bestuur aan
een ander bestuurslid wordt opgedragen.
Artikel 9.
De penningmeester beheert de geldmiddelen der vereniging. Hij int de contributie en
andere gelden. Hij zorgt voor het bijhouden van een behoorlijke boekhouding op de wijze
als door het bestuur bepaald. De penningmeester is ten allen tijde verplicht aan de

voorzitter, aan de bestuursvergadering of aan degenen, die door het bestuur schriftelijk
zijn gemachtigd, alle inlichtingen betreffende zijn beheer te verschaffen, inzage te
verstrekken van de hierop betrekking hebbende bescheiden, alsmede kascontrole toe te
staan.
Het beleggen van de gelden geschiedt als door het bestuur is bepaald. De
penningmeester is gerechtigd alle gelden voor of namens de vereniging te ontvangen en
daarvoor kwijting te verlenen en tot het doen van uitgaven, die tot de geregelde uitgaven
van de vereniging kunnen worden gerekend, of welke uitgaven door het dagelijks bestuur
zijn goedgekeurd. Een en ander overeenkomstig de begrotingsposten. Hij zal als regel
niet meer kasgeld in zijn bezit hebben dan voor genoemde uitgaven nodig is.
Op de algemene ledenvergadering moet de penningmeester een financieel verslag over
het afgelopen jaar en een begroting voor het volgende jaar overleggen.
Artikel 10.
De overige bestuursleden vervullen de taken die hen door het bestuur in onderling
overleg zijn opgedragen.
Artikel 11.
Het bestuur vergadert zo dikwijls het dagelijks bestuur zulks in het belang van de
vereniging nodig oordeelt, doch minstens eenmaal voor elke ledenvergadering.
Artikel 12.
Een bestuurslid, dat herhaaldelijk blijk heeft gegeven van ongeschiktheid en/of
nalatigheid, kan door het dagelijksbestuur als bestuurder worden geschorst tot de
eerstvolgende ledenvergadering waarop dan verder wordt beslist. Personen, die hun
bestuursfunctie hebben neergelegd dan wel van hun functie zijn ontheven, zijn verplicht
alle goederen van de vereniging. die zij onder zich hebben zo spoedig mogelijk in goede
orde af te dragen aan de voorzitter of een door deze aan te wijzen persoon.
Van de vergaderingen
Artikel 13.
In een jaarlijks in de maand april te houden algemene ledenvergadering zullen worden
behandeld:
a. het jaarverslag van de secretaris;
b. het jaarverslag van dc penningmeester;
c. de begroting;
d. het rapport van de kascontrole-commissie;e. het vaststellen van de contributie en de
grondhuur;
f. de reglementaire verkiezing betreffende de volgens rooster aftredende bestuursleden
en leden van de kascontrole-commissie;
g. de voorziening in eventueel bestaande vacatures;
h. de zaken die op de voorgeschreven wijze op de agenda voor deze vergadering zijn
gebracht.
Voorstellen voor deze vergadering moeten uiterlijk op 1 april in het bezit zijn van de
secretaris.
De convocatie voor deze vergadering zal tenminste 14 dagen tevoren worden
toegezonden aan de leden of bekend worden gemaakt in het orgaan van de vereniging.
Artikel 14.
Het bestuur schrijft de ledenvergadering uit zo vaak zij zulks voor de goede gang van

zaken in de vereniging nodig acht. De punten van behandeling worden in dc convocatie
behoorlijk vermeld.
In elke vergadering, nadat deze door de voorzitter is geopend, worden de notulen van de
vorige vergadering door de notulist of door de secretaris voorgelezen en na goedkeuring
door de vergadering door de notulist en de voorzitter getekend.
Artikel 15.
Het bestuur is verplicht een ledenvergadering uit te schrijven, indien tenminste een vijfde
van het aantal leden de wens hiertoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt.
Artikel 16.
Kandidaten voor het bestuur moeten op schriftelijke voordracht, getekend door
tenminste drie leden, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaten, aan het
bestuur kenbaar worden gemaakt. Deze voordracht moet tenminste 48 uur voor het
openingsuur der vergadering bij de secretaris zijn ingediend.
Artikel 17.
Dc ledenvergadering neemt haar besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij
dit reglement of de statuten uitdrukkelijk anders voorschrijft.
Artikel 18.
Bij schriftelijke stemmingen wordt er een stemburean gevormd door drie, door de
voorzitter aan te wijzen leden, welke aanwijzing de goedkeuring behoeft van de
vergadering.
Het stembureau beslist omtrent de geldigheid van het stembiljet terstond nadat dit is
geopend.
De stemmen van onwaarde worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken
om aldus te komen tot het aantal der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 19.
Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken in de regel mondeling.
Benoemingen kunnen bij acclamatie geschieden, tenzij een der leden om stemming
verzoekt, in welk geval de kandidaat de meerderheid van de uitgebrachte stemmen dient
te behalen om als gekozen te kunnen worden beschouwd.
Wanneer een te verkiezen persoon bij eerste stemming niet de meerderheid der
stemmen op zich heeft verenigd, dan heeft een herstemming plaats uit een dubbeltal van
hen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Deze loting geschiedt door de
voorzitter, staande de vergadering. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.
Van de kascontrolecommissie en andere commlssies
Artikel 20.
Dc algemene ledenvergadering benoemt uit haar midden een kascontrolecommissie,
bestaande uit drie leden en een reserve-lid. leder jaar treedt een lid van deze commissie
af volgens op te maken rooster en is niet terstond herkiesbaar. Door de algemene

ledenvergadering wordt telkenjare een nieuw lid in dc kascontrolecommissie gekozen.
Deze commissie brengt uiterlijk binnen veertien dagen, nadat de controle heeft plaats
gevonden, schriftelijk verslag ult aan het bestuur.
De kascontrole behoort elk kwartaal te geschieden.
De kascontrolecommissie brengt ter algemene ledenvergadering verslag uit van haar
bevindingen.
Artikel 21.
Het bestuur kan verschillende andere commissies in het leven roepen, zoals een
inkoopcommissie, een bouwcommissie. een tuincommissie enz.
In alle commissies fungeert als voorzitter een bestuurslid der vereniging.
Artikel 22.
Een commissielid, dat herhaaldelijk heeft blijk gegeven van ongeschiktheid en/of
nalatigheid kan door het bestuur van de vereniging worden geschorst tot de
eerstvolgende ledenvergadering waarop dan verder wordt beslist.
Van de tuinen en het tuincomplex
Artikel 23.
Aan elk lid mag slechts één tuin worden toegewezen. Ook mag hij geen tuin hebben op
een ander complex dat aangesloten is bij de bond.
Artikel 24.
In geval van beëindiging van het lidmaatschap moet alles wat zich op de tuin van het
betreffende lid bevindt voor 1 januari van het complex verwijderd zijn, met uitzondering
van die goederen, die met goedvinden van het bestuur worden overgedaan aan het
nieuwe lid.
De waarborgsom zal niet eerder worden terugbetaald dan dat het nieuwe lid heeft
verklaard dat aan deze bepaling is voldaan.
Artikel 25.
Het tuincomplex is gedurende het gehele jaar geopend. Het verblijf op de tuinen des
nachts (23 tot 5 uur) is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk vergunning van het
bestuur overeenkomstig de gemeentelijke richtlijnen is verkregen. Een zodanige
vergunning is slechts voor een zomerseizoen van kracht.

Artikel 26.
Het is de leden op de tuinen en op het tuincomplex niet toegestaan:
a. politieke propaganda te maken;
b. ongevraagd of zonder toestemming van een ander lid diens tuin te betreden of op
enigerlei wijze zonder toestemming van dat lid diens tuin te bewerken.;
c. te collecteren zonder toestemming van het bestuur;
d. zelf de eventuele hagen en ter plaatse zijnde bomen of andere beplanting. eigendom
van de gemeente of van de vereniging te snoeien, te kappen of te rooien;

e. afval te verbranden, tenzij gedurende het tijdvak hetwelk gelegen is tussen 1 oktober
en 30 maart d.a.v.;
f. greppels te graven langs de paden;
g. grenspalen te beschadigen of te verplaatsen;
h. loslopende honden op het terrein te brengen of te houden;
i. waterkeringen te maken of in de weg te graven;
j. mesthopen of mestputten te hebben zonder dat deze aan het oog zijn onttrokken;
k. pluimvee e.d. te houden;
1. de tuin, zonder toestemming van het bestuur, geheel of gedeeltelijk aan derden af te
staan of te verhuren;
m. planken over sloten te leggen;
n. een bedrijf of nering uit te oefenen;
o. rijwielen, motoren, scooters enz. op de paden te plaatsen;
p. mechanische muziek buiten te doen horen.
q. Gedurende de zomermaanden tussen 08.00 en 20.00 uur houtkachels te stoken.

Artikel 27.
De leden zijn gehouden:
a. zorg te dragen voor een goed onderhoud van tuin, tuinpad, haag, hoofdpad langs de
heg, slootkant en sloot, voorzover deze in of om zijn tuin gelegen is;
b. de te kweken produkten minstens 25 cm binnen de grenzen van de tuin te plaatsen;
c. van de vereniging geleende werktuigen zo spoedig mogelijk en in ieder geval op
dezelfde dag in te leveren, tenzij het bestuur anders beslist.
Artikel 28.
De daarvoor door het bestuur aangewezen bestuursleden en commissieleden hebben
steeds ongevraagd toegang tot de tuinen voor controle op de naleving van de Statuten,
het huishoudelijk reglement en de reglementair genomen besluiten.
Artikel 29.
Ter bevordering van een goede gang van zaken op de tuinen is iedereen verplicht om bij
het algemene onderhoud van het tuincomplex of de verenigingsbezittingen mede te
helpen zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt en de aanwijzingen van het bestuur
of de daarvoor speciaal in het leven geroepen tuincommissie op te volgen.
Op verzoek kan het bestuur op nader door het bestuur vast te stellen voorwaarden van

deze verplichting ontheffing verlenen.
Bij verhindering algemeen werk te verrichten dient er tijdig een gemotiveerd bericht te
worden gegeven. Bij gebreke hiervan wordt een door de ledenvergadering vast te stellen
bedrag verbeurd.
Van de tuinhuisjes, kassen, etc.
Artikel 30.
Tuinhuisjes mogen slechts worden geplaatst na verkregen machtiging van het bestuur.
Het bestuur houdt zich ten deze aan de door de Gemeente gegeven richtlijnen omtrent
afmetingen, model en uitvoering van de huisjes.
Zonder machtiging opgerichte bouwsels en aanbouwsels moeten op eerste aanmaning
van het bestuur worden verwijderd.
Artikel 31.
Overdracht van het eigendomsrecht van een tuinhuisje aan een derde zonder voorkennis
van het bestuur wordt door het bestuur niet erkend.
Artikel 32.
Elk nieuw lid wordt geacht deel te nemen aan het fonds “De Beukhoeve” Door deze
deelname verwerft het nieuwe lid het recht om bij vertrek een beroep op dit fonds te
doen tot bemiddeling bij verkoop van het tuinhuisje.
Slotbepalingen
Artikel 33.
Wijziging van dit reglement kan alleen geschieden indien op de convocatie van een
ledenvergadering de aan te brengen wijziging(en) woordelijk zijn vermeld. Voor wijziging
is een meerderheid van tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen nodig.
Artikel 34.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur tot de eerstvolgende
ledenvergadering.
Goedgekeurd in de ledenvergadering van 26 april 1963.
Gewijzigd in de ledenvergadering van 23 april 1994

