ALGEMENE INFORMATIE
Een volkstuin is een grote bron van plezier, rust en ontspanning. Om ons complex
van volkstuinen als geheel leefbaar en toonbaar te houden, hebben wij met elkaar
een aantal regels opgesteld. Deze staan als statuten en huishoudelijk reglement in
het zogenoemde Groene Boekje vermeld. Wij verwachten dat al onze leden en
toekomstige leden hiermee bekend zijn en zich kunnen vinden in onze
gemeenschappelijke afspraken.

Rechten en plichten
U bent of wordt lid van onze tuinvereniging. Dat brengt rechten en plichten met zich
mee. In het kort zijn er twee dingen die wij als vereniging heel belangrijk vinden:
1. Als tuinder zorg je voor goed tuinonderhoud, zodat wij met z'n allen trots kunnen
zijn op ons volkstuincomplex. Wat onder goed tuinonderhoud wordt verstaan, is
te vinden bij de tuincontrole, lees hier meer ….
2. Als lid zet je je actief in bij diverse extra activiteiten die nodig zijn om de
vereniging, de gebouwen en het complex als geheel leefbaar en gezond te
houden. Zonder vrijwilligers kan de vereniging niet bestaan en zonder vereniging
zijn er simpelweg straks geen volkstuinen.
Wij krijgen als bestuur veel enthousiaste mensen aan tafel met romantische ideeën
over een volkstuin. Sommigen zien wij een jaar later al gedesillusioneerd weer aan
dezelfde tafel. De planten groeiden hen boven het hoofd en een volkstuin bleek veel
werk. Daarom is een waarschuwing hier op zijn plaats. In de zomermaanden ben je
minimaal 4 uur per week kwijt alleen al aan het onderhoud van je eigen volkstuin.
Daar komen regelmatig gezamenlijke werkbeurten voor het onderhoud van het
complex nog boven op. Wil je dus een volkstuin alleen om er een paar keer per jaar
te komen voor een barbecue, dan is VVV De Razende Bol niet de plaats waar je
moet zijn.

Tuinonderhoud
Tuinen zijn er in soorten en maten: moestuin, bloementuin, tuinen met
bodembedekkers, zorgvuldig geschoffelde tuinen. Het staat iedereen vrij om de tuin
zo te beplanten als die zelf mooi vindt. Veel tuinders willen graag 'natuurlijk'
tuinieren. Het échte natuurlijk tuinieren juichen wij toe; het is goed als de diversiteit
aan inheemse planten wordt uitgebreid. Maar deze wijze van tuinieren vergt enorm
veel handwerk. Natuurlijk tuinieren is namelijk niet de natuur zijn gang laat gaan
zonder ingrijpen. Dat is een hardnekkig misverstand. Op ons complex krijgen dan
bepaalde planten de overhand, zoals b.v. distels, heermoes en zevenblad. Wanneer
deze planten zich in je tuin hebben gevestigd, zijn ze er nauwelijks nog uit te krijgen.
Ze moeten met wortel en tak worden uitgeroeid, nóg een arbeidsintensief klusje erbij!

Als actief lid
Werkbeurten
Ieder lid wordt ingezet voor werkbeurten voor de vereniging. Ieder jaar gaat het om 2
werkbeurten. De werkbeurten worden uitgevoerd in de periode april t/m oktober De
werkbeurten staan gepland op de zaterdagen van 09.00 tot 12.00 uur. De exacte
data worden aan het begin van het jaar bekend gemaakt en naar de leden gestuurd.
Bij het bekend stellen van de werkbeurtlijsten is er, in geval je op gestelde data niet
aanwezig kunt zijn, dus voldoende tijd om zelf voor een vervanger zorg te dragen of
te ruilen. In de werkbeurtgroep verricht je onderhoudswerkzaamheden op en aan het
complex. Dat kunnen allerlei soorten werkzaamheden zijn.
Boete
We hebben een streng beleid ten aanzien van het niet nakomen van werkbeurten.
Deze vallen namelijk onder de verplichtingen die je bent aangegaan met de
vereniging op het moment dat je lid werd. Als je dus onaangekondigd afwezig bent
of dit te laat (minimaal 3 dagen van tevoren) doorgeeft, krijg je een boete van
€25,00 en je moet zelf een afspraak maken, met alternatieve datum, om de
werkbeurt in te halen. Bij de VVV De Razende Bol kun je je werkbeurten dus ook
niet afkopen.
Wanneer je om wat voor reden dan ook geen werkbeurten wilt doen, kun je je
aanmelden bij het bestuur om mee te werken in een commissie. Daar gaat meestal
meer tijd in zitten, maar je krijgt dan wel vrijstelling voor de werkbeurten op de
zaterdag. De verplichte werkbeurten eindigen als je 75 jaar wordt, of wanneer je
geen tuin meer hebt bij VVV De Razende Bol en je je lidmaatschap opzegt.

Commissies
Lidmaatschap van een vereniging is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Daarom wordt er
van een lid verwacht dat die zich inzet om aan activiteiten deel te nemen en de
vereniging bloeiend te houden. Hopelijk zijn er binnenkort in onze vereniging diverse
commissies actief. Enkele voorbeelden zijn, een kantinecommissie met diverse
keukenploegen, een tuincommissie, technische commissie, activiteitencommissie,
commissie thematuinen, tentoonstellingscommissie, stroomcommissie. Er is een
redactie voor de Nieuwsbrief, een redactie voor de website, het bestuur maakt
gebruik van allerlei hand- en spandiensten zoals een coördinator tuincontrole en een
coördinator werkbeurten, of je neemt zelf zitting in het bestuur.
Kies vooral een activiteit die goed bij je past en je merkt meteen dat je een plezierige
tijd beleeft, samen met andere leden die zich inzetten.

Goed onderhoud
Ons volkstuincomplex is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat wij met z'n
allen van onze volkstuinen kunnen genieten is een groot voorrecht, want de grond is
ons eigendom dus je bepaalt uiteindelijk zelf wat ermee gebeurt. Wij moeten dus met
z’n allen aantonen dat wij een goede beheerder kunnen zijn van deze grond.
Daarom is het onze taak het complex goed te onderhouden. Niet alleen de
gemeenschappelijke voorzieningen, maar ook de individuele tuinen. Het individuele
tuinonderhoud wordt jaarlijks bekeken tijdens de tuincontrole.
Tuincontrole
Bij de tuincontrole wordt het gehele jaar door gekeken naar de staat van onderhoud
van de tuin en van de opstallen. De tuincontroles geven nadrukkelijk geen mening
over mooi of lelijk, maar gaan in op het onderhoud. Op de website vind je een apart
hoofdstuk over de tuincontrole en tuinonderhoud. Maar ook in de statuten en het
huishoudelijk reglement staat waaraan zaken moeten voldoen.
Enkele voorbeelden zijn:
❑
wandelpad voor je tuin schoonhouden (met name in de herfst de bladeren
verwijderen!)
❑
sloten vrijhouden van riet en andere waterplanten i.v.m. de doorstroming
❑
opstallen onderhouden (ook in je eigen belang)
❑
geen rommel in de tuin
❑
tuin, voorzien van naam- en tuinnummer (duidelijk zichtbaar).
Daarnaast wordt gecontroleerd of je je aan de voorschriften van het tuinieren en
bouwen houdt, bijvoorbeeld:
❑
compostbak, kas en andere bouwwerken
❑
niet de natuur z’n gang laat gaan
❑
heermoes en andere woekeraars bestrijden
❑
geen hennep (of andere geestverruimende middelen)
❑
met oogmerk het verhandelen van verbouwde groenten en of planten

Rekening houden met elkaar
Veel (nieuwe) tuinders komen voor de rust en ontspanning naar de volkstuin. Om die
te garanderen hebben wij o.a. het volgende met elkaar afgesproken:
❑
elk jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, daar kun je je stem
als lid laten gelden, ook kun je hier voorstellen indienen
❑
radio's, televisies, moderne media dragers e.d. mogen geen overlast bezorgen
❑
open vuur in de tuin is verboden
❑
als je barbecuet, hou dan rekening met de buren (en anders, nodig ze uit, dan
zitten ze niet in de rook)
❑
Houd rekening met het gebruik van gereedschappen die herrie maken
❑
parkeren bij het complex is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde vakken
❑
de handkarren en kruiwagens moeten meteen na gebruik weer (schoon)
teruggebracht worden (andere tuinleden willen er ook graag gebruik van maken)
❑
Praat met uw naaste medetuinder bij eventuele onvrede of ideeën.

Afspraken leefbaarheid
Om de dagelijkse gang van zaken op het complex in goede banen te leiden nog een
paar afspraken:
❑
groot afval (dus o.a. grof vuil), chemisch afval en andere typen afval waarop het
complex niet berekend is, moet je zelf naar het HVC, of elders brengen
❑
je kunt alleen dit afval bij het HVC aanleveren tijdens de openingstijden
❑
ook uw eigen tuin(snoei) afval is gemakkelijk zelf af te voeren
❑
voor het bouwen van tuinhuisjes, kassen, schuurtjes e.d. zijn gedetailleerde
voorschriften, die vind je in ons informatieboekje. Hiervoor heb je misschien
toestemming nodig
❑
chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan i.v.m. milieuvervuiling
❑
de tuinwinkel is speciaal voor onze leden, de prijzen zijn concurrerend en met
elke aankoop ondersteun je de vereniging
❑
ook de inkomsten van de bar in het verenigingsgebouw komen ten goede van de
vereniging, dus kom eens langs
Activiteiten
Ons ledenbestand is heel divers. Dus ook de wensen ten aanzien van activiteiten zijn
nogal verschillend. Met elkaar proberen wij toch regelmatig gezellige bijeenkomsten
te organiseren, zodat wij elkaar beter leren kennen en wij samen een levendige
vereniging vormen. Voorbeelden kunnen zijn: etentjes uit eigen tuin, klaverjassen,
nieuwjaarsreceptie, tentoonstellingen, darten, biljarten, allerhande workshops,
activiteiten voor de kleintjes. Help mee de activiteiten naar de kantine te halen
Tot slot
Meer en uitgebreide informatie vindt u in ons informatieboekje, de statuten en het
huishoudelijk reglement. Veel plezier op ons mooie complex.

