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Geachte belangstellende,
Voordat u zich aanmeldt om ingeschreven te wordt als aspirantlid, wil het bestuur u in kennis stellen van de
spelregels. Zo voorkomen we misverstanden en teleurstelling.
Als u zich kunt vinden in de doelstelling en de spelregels van onze vereniging, dan bent u van harte welkom
voor een kennismakingsgesprek.
Onze vereniging is aangesloten bij de AVVN. Een landelijke organisatie die voor ons bemiddelt bij de
Gemeente.
1. Bouwen of verbouwen van uw tuinhuis en andere opstallen
De Gemeente Gorinchem bepaalt de toegestane oppervlakte van een tuinhuis.
Dit bedraagt in totaal 30 vierkante meter. U heeft, voor bouwen, verbouwen of uitbreiding,
toestemming nodig van het bestuur.
U dient dan vooraf altijd een verzoek met bouwtekeningen in bij het bestuur. Als u gaat
bouwen zonder toestemming van het bestuur, dan heeft het bestuur het recht om het op uw
kosten te laten verwijderen. Let op: U tekent hiervoor.
2. Uw tuin moet een open karakter hebben
Hiermee wordt bedoeld dat er geen schuttingen mogen worden geplaatst als tuinafscheiding.
Uitzondering kan zijn een beperkt privacygebied bij uw tuinhuis dat in overleg en na schriftelijke
goedkeuring van het bestuur mag worden geplaatst.
De maximale hoogte is 1 meter 80. Dit geldt ook voor een natuurlijke afscheiding waar zeker onze
voorkeur naar uitgaat. De erfafscheidingen mogen niet hoger zijn dan 1 meter 50. Een tweede heg
of rasterwerk achter de eerste heg wordt ook als afscheiding gezien.
3. Geen vervuild water lozen op de sloot
Om die reden zijn afwas- en wasmachines verboden. Alleen met eco-producten afwassen.
Vervuild water of het chemisch toilet lozen kan bij de gootsteen achter het verenigingsgebouw.
4. Ons complex is een tuincomplex
Veel leden vinden hun recreatie in het verbouwen van groente, fruit of het zaaien of stekken van
planten en bloemen. Het is een tuincomplex geen vakantie park!
Dit betekent dat we rekening houden met elkaar en elkaar geen overlast bezorgen. Voordat
bijvoorbeeld een trampoline of zwembad wordt geplaatst, moet dit eerst overlegd worden met het
bestuur. Geplaatst zonder toestemming? Dan is het bestuur bevoegd deze attributen op uw kosten
te laten verwijderen.
5. Duur tuinseizoen
Het tuinseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober en in deze periode mag u slapen op uw tuin. Buiten
het seizoen is dit niet toegestaan en bent u strafbaar. De Gemeente kan u een boete opleggen.

6. Verzekering tuinhuis
U bent verplicht uw tuinhuis te verzekeren. Dit is mogelijk bij onze collectieve verzekering ‘Zicht’. U
mag ook zelf een verzekering afsluiten. U moet dan wel de gekozen verzekeringsmaatschappij aan
het bestuur doorgeven.
7. Zon- en feestdagen
Op zon- en feestdagen binnen het tuinseizoen is het verboden elektrische apparatuur
(heggenschaar, elektrische maaimachine e.d.) te gebruiken.
8. Werkuren
Ieder tuinlid is verplicht 6 uur per seizoen voor de vereniging te werken. Het werkschema wordt
uitgedeeld aan het begin van het tuinseizoen. Als u hier niet aan meewerkt, dan wordt er € 20,- per
uur in rekening gebracht.
9. Elektra
Elektriciteit wordt, naast uw lidmaatschap, apart berekend. Ieder tuinhuis heeft een eigen meter.
10. Verkoop tuinhuis
Tuinhuizen kunnen alleen via bemiddeling van het bestuur verkocht worden. De tuinhuizen
worden via een beëdigd makelaar getaxeerd. Bij onderlinge verkoop wordt de verkoop ongedaan
gemaakt.
11. Het houden van dieren is niet toegestaan.
12. Geluidsoverlast is niet toegestaan.
13. Van u wordt verwacht dat u uw tuin goed onderhoudt. De heggen gesnoeid en overhangende
takken bij uw naaste buren moet u zelf kappen. Zo vergroot u uw tuinplezier en dat van uw buren.
14. Het bestuur vergadert elke derde dinsdag van de maand in het clubgebouw.
Van 19.30 uur tot 20.00 uur is er voor de leden een inloopspreekuur. U kunt hier, of via een e-mail
aan de secretaris altijd terecht voor vragen.
15. De beschoeiing aan de slootkant moet in orde zijn. De sloten moeten verplicht worden
schoongehouden. Dit wordt jaarlijks voor 1 november gecontroleerd door het waterschap door een
slootschouw.
16. Als u dit document ondertekent verklaart u akkoord te zijn en in te stemmen met onze
doelstellingen. Bij niet naleving hiervan heeft het bestuur het recht uw lidmaatschap na een jaar op
te zeggen. In dat geval wordt de toegang tot ons complex geweigerd.
17. Aspirant lid
Voor € 20,- kunt u een jaar lang aspirant lid worden.
U bent hiermee akkoord en u wilt uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek?
Stuur of mail uw naam en adres of mailadres naar: secretarisovt@gmail.com
of Volkstuinvereniging OVT, Kleine Schelluinsekade 9-11, 4204 TZ Gorinchem
Met vriendelijke groet!

