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Huishoudelijk	  Reglement	  V.T.V.	  West-‐Beverkoog	  
	  
Artikel	  1	  -‐	  Leden,	  aspirant-‐leden	  en	  donateurs	  
De	  vereniging	  kent,	  naast	  de	   in	  artikel	  5	  van	  de	  statuten	  bedoelde	   leden,	  aspirant-‐leden	   en	  dona-‐
teurs.	  Als	  leden,	  aspirant-‐leden	  en	  donateurs	  kunnen	  slechts	  natuurlijke	  personen	  worden	  toegela-‐
ten.	  Het	  bestuur	  beslist	  wie	  als	  lid,	  aspirant-‐lid	  of	  donateur	  wordt	  toegelaten.	  Leden	  zijn	  zij	  aan	  wie	  
een	  tuin	  in	  huur	  is	  toegewezen	  alsmede	  zij	  die	  bij	  bestuursbesluit	  als	  zodanig	  zijn	  aangemerkt.	  
	  
Aspirant-‐leden	  en	  donateurs	  alsmede	  die	  leden	  aan	  wie	  geen	  tuin	  in	  huur	  is	  toegewezen,	  dienen	  bij	  
inschrijving	   en	   vervolgens	   over	   elk	   volgend	   kalenderjaar	   een	   contributie	   te	   voldoen.	   De	   hoogte	  
daarvan	  wordt	  jaarlijks	  op	  de	  algemene	  ledenvergadering	  vastgesteld.	  De	  hoogte	  van	  deze	  contribu-‐
tie	  kan	  bij	  besluit	  van	  de	  algemene	  ledenvergadering	  worden	  gewijzigd.	  
	  
Tegen	  een	  weigering	   van	  het	  bestuur	  een	  gegadigde	  als	   lid,	   aspirant-‐lid	  of	  donateur	   toe	   te	   laten	  
staat	  beroep	  open	  bij	  de	  algemene	  ledenvergadering	  waarvan	  het	  bestuur	  is	  gehouden	  betrokkene	  
uiterlijk	  14	  dagen	  voor	  de	  datum	  waarop	  die	  vergadering	  wordt	  gehouden,	  schriftelijk	  uit	  te	  nodi-‐
gen.	  
	  

*	  

Artikel	  2	  -‐	  Verkiezing	  bestuur	  
Het	  bestuur	  wordt	  op	  de	  algemene	  ledenvergadering	  gekozen	  door	  de	  leden.	  
Ter	   vervulling	   van	   opengevallen	   plaatsen	   in	   het	   bestuur	   dan	   wel	   indien	   het	   bestuur	   uitbreiding	  
noodzakelijk	  acht	  stelt	  het	  bestuur	  kandidaten	  voor.	  Deze	  kandidaten	  worden	  op	  de	  uitnodiging	  tot	  
het	  bijwonen	  van	  de	  algemene	  ledenvergadering	  vermeld.	  
Door	  de	  leden	  kunnen	  bij	  het	  bestuur	  tegenkandidaten	  worden	  gemeld	  tot	  uiterlijk	  één	  week	  voor	  
aanvang	  van	  de	  vergadering.	  
De	  aanmelding	  dient	  schriftelijk	   te	  geschieden	  bij	  de	  secretaris	  van	  de	  vereniging	  en	  vergezeld	   te	  
gaan	  van	  een	  lijst	  van	  namen	  en	  handtekeningen	  van	  ten	  minste	  tien	  leden	  die	  de	  kandidaatstelling	  
ondersteunen.	  
	  

*	  

Artikel	  3	  -‐	  Samenstelling	  commissies	  	  
Door	  het	  bestuur	  kunnen	  één	  of	  meerdere	  commissies	  in	  het	  leven	  worden	  geroepen,	  die	  het	  be-‐
stuur	  in	  het	  vervullen	  van	  zijn	  taak	  bijstaan.	  Het	  lid	  van	  een	  commissie	  is	  ook	  lid	  van	  de	  vereniging	  
en	  heeft	  een	  tuin	  binnen	  de	  vereniging.	  Bij	  hoge	  uitzondering	  zal	  het	  bestuur	  een	  functionaris	  aan	  
een	  commissie	  toevoegen	  die	  geen	  lid	  van	  de	  vereniging	  is.	  Dit	  geldt	  in	  het	  geval	  er	  geen	  kandidaat	  
voor	  een	   in	   te	   vullen	   functie	   te	   vinden	   is	  binnen	  de	   leden	  en	  het	  dagelijks	  bestuur	  hierdoor	  niet	  
compleet	  is.	  
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Aan	   een	   zodanige	   commissie	   kunnen	   één	   of	  meer	   bestuursleden	  worden	   toegevoegd.	   De	  werk-‐
zaamheden	   worden	   door	   de	   leden	   van	   de	   commissie	   onderling	   verdeeld.	   	   De	   voorzitter	   van	   de	  
commissie	   brengt	   regelmatig,	   doch	  minstens	   twee	  maal	   per	   jaar,	   waarvan	   eenmaal	   uiterlijk	   één	  
maand	  voor	  de	  algemene	  ledenvergadering,	  verslag	  van	  de	  verrichtingen	  van	  de	  commissie	  uit	  aan	  
het	  algemeen	  bestuur.	  	  
Alle	  correspondentie	  van	  een	  commissie	  wordt	  gevoerd	  via	  de	  secretaris	  van	  het	  algemeen	  bestuur.	  
In	  overleg	  met	  algemeen	  bestuur	  kan	  van	  deze	  regel	  worden	  afgeweken	  onder	  voorwaarde	  dat	  de	  
secretaris	  van	  het	  algemeen	  bestuur	  afschriften	  van	  de	  gevoerde	  correspondentie	  ontvangt.	  
	  

*	  

Artikel	  4	  -‐	  Vergoeding	  bestuur/commissieleden	  
Het	  bestuur	  kan	  aan	   leden	  een	   jaarlijks	  uit	   te	  betalen	  vergoeding	   toekennen	   ten	  behoeve	  van	  de	  
voor	  de	  vereniging	  gemaakte	  kosten.	  De	  hoogte	  van	  deze	  vergoeding	   wordt	  ieder	  jaar	  op	  de	  alge-‐
mene	  ledenvergadering	  vastgesteld.	  
Door	  degene	  aan	  wie	  een	  dergelijke	  vergoeding	  is	  toegekend,	  kunnen	  geen	  andere	  declaraties,	  an-‐
ders	  dan	  die	  welke	  betrekking	  hebben	  op	  buitengewone	  omstandigheden,	  worden	  ingediend.	  
	  

*	  

Artikel	  5	  -‐	  Toekenning	  en	  verschuldigde	  tuinhuur/contributie	  
- De	  tuincommissie	  wijst	  de	  tuinen	  toe	  en	  bepaalt	  de	  grootte	  van	  elke	  tuin.	  De	  maximale	  te	  verhu-‐
ren	  tuin	  bedraagt	  400	  m2.	  Leden	  aan	  wie	  een	  tuin	  is	  toegewezen	  betalen	  bij	  aanvaarding	  van	  de	  
tuin	   een	   eenmalige	   vastgestelde	   waarborgsom,	   en	   vervolgens	   de	   vastgestelde	   huur-‐
som/contributie	  daarvoor,	  de	  eerste	  maal	  bij	  aanvaarding	  van	  de	  toegewezen	  tuin	  en	  vervolgens	  
jaarlijks	  bij	  vooruitbetaling.	  

- Het	  aspirant	   lid,	  die	   is	  gestart	  met	  de	  huur	  van	  een	   introtuin	  voor	  de	  duur	  van	  1	   jaar,	  mag,	  op	  
voordracht	   van	  de	   tuincommissie	   aan	  het	  bestuur,	  na	  deze	  proefperiode	  als	  huurder/huurster	  
doorstromen	  naar	  een	  grotere	   tuin	  zodra	  deze	  beschikbaar	  komt.	  Maar	  als	  het	  gebruik	  en	  het	  
onderhoud	  van	  de	  introtuin	  naar	  het	  oordeel	  van	  het	  bestuur	  onvoldoende	  is	  zal	  van	  verder	  ver-‐
huur	  worden	  afgezien	  en	  wordt	  het	  lidmaatschap	  beëindigd.	  

- Op	  de	  introtuin	  zijn	  geen	  bouwsels	  toegestaan	  anders	  dan	  een	  opbergplaats	  uitsluitend	  voor	  ge-‐
reedschap.	  

- De	  waarborgsom,	   indien	  deze	  bij	   aanvaarding	   van	   een	   tuin	   is	   betaald,	  wordt	   gerestitueerd	  na	  
beëindiging	  van	  het	  lidmaatschap	  en	  indien	  de	  tuin,	  uitsluitend	  naar	  mening	  van	  de	  tuincommis-‐
sie,	  in	  goede	  orde	  wordt	  achtergelaten.	  	  
Bij	  een	  nieuw	  te	  aanvaarden	  tuin	  zal	  wederom	  de	  vastgestelde	  waarborgsom	  in	  rekening	  worden	  
gebracht.	  

- De	  jaarlijkse	  verschuldigde	  huursom/contributie/boete(s)	  voor	  de	  tuinen	  worden	  op	  de	  algeme-‐
ne	  ledenvergadering	  jaarlijks	  vastgesteld.	  

- De	   huursom/contributie/	   boete(s)	  moeten	   zijn	   betaald	   voor	   1	   december	   van	   het	   jaar	   vooraf-‐
gaande	  aan	  het	  verenigingsjaar	  waarover	  de	  huursom	  en	  contributie	  zijn	  verschuldigd.	  
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- Het	  bestuur	  kan	  een	  lid	  op	  zijn/haar	  verzoek	  wegens	  speciale	  redenen	  toestaan	  op	  een	  later	  tijd-‐
stip	  te	  betalen.	  

- Zijn	  de	  huursom/contributie/boete(s)	  op	  31	  december	  van	  het	  jaar	  voorafgaande	  aan	  het	  vere-‐
nigingsjaar	  zonder	  opgaaf	  van	  reden	  niet	  voldaan,	  dan	  vervalt,	  zonder	  dat	  de	  vereniging	  de	  be-‐
trokkene	  daarvan	  verder	   in	  kennis	  behoeft	   te	   stellen,	  het	   lidmaatschap	  van	  de	  vereniging	  met	  
ingang	  van	  1	   januari	  van	  dat	  verenigingsjaar	  en	  kan	  er	  geen	  aanspraak	  gemaakt	  worden	  op	  de	  
gehuurde	  tuin.	  Artikel	  6	  b	  en	  c	  zullen	  dan	  vervolgens	  in	  acht	  genomen	  moeten	  worden.	  

- Voor	  leden/tuinders	  geldt	  dan	  dat	  alle,	  zich	  op	  de	  tuin	  welke	  het	  voormalig	  lid	  was	  toegewezen	  
bevindende	  zaken,	  opstallen,	  gewassen	  en	  overige	  goederen,	  vervallen	  aan	  de	  vereniging;	  

- Het	   bestuur	   is	   gehouden	   een	   met	   redenen	   omkleed	   voorstel	   tot	   wijziging	   van	   de	   contribu-‐
tie/huursom/waarborgsom/boete(s)	  ten	  minste	  één	  maand	  voor	  het	  houden	  van	  de	  vergadering	  
waarop	  dat	  voorstel	  aan	  de	  orde	  komt,	  bij	  afzonderlijk	  schrijven	  aan	  de	  leden	  kenbaar	  te	  maken.	  

	  

*	  

Artikel	  6	  -‐	  Opzegging	  tuinhuur/contributie/boete(s)	  	  
	  
a. Een	  voorgenomen	  beëindiging	   van	  het	   lidmaatschap	  dient	  uiterlijk	   1	  oktober	   van	  het	   vooraf-‐

gaande	  jaar	  schriftelijk	  aan	  de	  secretaris	  van	  de	  vereniging	  dan	  wel	  aan	  de	  met	  de	  tuintoewij-‐
zing	  belaste	  functionaris	  te	  worden	  gemeld.	  

b. De	  huurder	  is	  huur	  verschuldigd	  tot	  31	  december	  van	  datzelfde	  jaar	  en	  kan	  bij	  eerdere	  opzeg-‐
ging	  geen	  aanspraak	  maken	  op	  restitutie.	  Leden	  die	  een	  andere	  tuin	  wensen	  dienen	  deze	  wens	  
eveneens	  uiterlijk	  op	  het	  genoemde	  tijdstip	  en	  de	  hiervoor	  omschreven	  wijze	  kenbaar	  te	  ma-‐
ken.	  

c. Alle	  eigendommen	  die	  op	  de	  tuin	  aanwezig	  zijn	  na	  beëindiging	  van	  het	  huurcontract	  vervallen	  
aan	  de	  vereniging	  doch	  gelden	  niet	  als	  een	  bedrag	  dat	  in	  natura	  kan	  worden	  achtergelaten	  op	  
de	  tuin	  om	  vervolgens	  evt.	  te	  maken	  kosten	  mee	  te	  dekken.	  

d. Bij	  beëindiging	  van	  het	  lidmaatschap	  van	  de	  tuinvereniging	  dient	  de	  tuin	  als	  “zwarte	  grond”	  te	  
worden	  opgeleverd.	  Tevens	  mag	  er	  geen	  afval	  in	  de	  bodem	  en	  in	  de	  sloot	  worden	  achtergela-‐
ten.	  Wordt	  aan	  deze	  voorwaarden	  niet	  voldaan,	  en	  het	  is	  aan	  de	  tuincommissie	  om	  dat	  te	  be-‐
oordelen,	  dan	  zullen	  de	  kosten	  die	  voor	  het	  schoonmaken	  van	  de	  tuin	  worden	  gemaakt	  op	  het	  
lid	  te	  weten	  hij	  of	  zij	  die	  de	  tuin	  voor	  het	  laatst	  huurde,	  worden	  verhaald.	  Het	  oordeel	  van	  de	  
tuincommissie	  over	  de	  term	  schoon	  is	  bindend.	  	  

	  
De	  opruimkosten	  bedragen	  50	  euro	  per	  vracht	  dit	  is	  gelijk	  aan	  de	  inhoud	  van	  	  de	  grootste	  aan-‐
wezige	  aanhanger	  op	  de	  vereniging	  en	  is	  ca	  ½	  m³,	  afhankelijk	  van	  het	  materiaal.	  Het	  bestuur	  is	  
gemachtigd	  voor	  het	  verhalen	  van	  de	  kosten	  van	  vuilafvoer	  c.q.	  opruimkosten	  en	  de	  schoon-‐
maakkosten,	  gebruik	  te	  maken	  van	  alle	  in	  de	  wet	  geboden	  mogelijkheden.”	  

	  

*	  
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Artikel	  7	  -‐	  Onderhoud	  tuin	  en	  andere	  verplichtingen	  
Bij	  aanvaarding	  van	  een	  tuin	  verplicht	  het	  lid	  zich	  tot:	  
a. Het	  gedurende	  het	  gehele	   jaar	  zijn/haar	   tuin	  vrij	   te	  houden	  van	  onkruid.	  Met	  dien	  verstande	  

dat	  de	  met	  tuintoezicht	  belaste	  functionarissen	  in	  ieder	  geval	  op	  1	  mei	  van	  hetzelfde	  jaar	  het	  
tuinonderhoud	  toetst	  aan	  het	  huishoudelijk	  reglement.	  
	  
Wanneer	   de	   tuinder	   in	   overtreding	   is,	  wordt	   hij/zij	   daarvan	   schriftelijk	   op	  de	  hoogte	   gesteld	  
waarna	  artikel	  7i	   in	  werking	  treedt.	  Bij	  meer	  dan	  2	  overtredingen	  wordt	  door	  het	  bestuur	  be-‐
oordeeld	  of	  het	   lidmaatschap	  wordt	  voortgezet	   	  of	  dat	  het	  wordt	  beëindigd	  op	  een	  door	  het	  
bestuur	  te	  bepalen	  datum.	  
	  

b. Zijn/haar	  tuin	  niet	  te	  gebruiken	  als	  opslag	  voor	  materialen	  van	  welke	  aard	  ook;	  
	  

c. Zijn/haar	   tuin	  op	  zodanige	  wijze	   te	  beplanten	  en	   in	   te	   richten	  dat	  deze	  het	  karakter	  van	  een	  
volkstuin	  behoudt;	  

	  
d. De	  aan	  zijn/haar	  tuin	  grenzende	  graspaden	  en	  tegelpaden,	  houtwallen,	  slootkanten	  en	  water-‐

lopen	  vrij	  te	  houden	  van	  onkruid	  en	  afval	  van	  welke	  aard	  ook.	  Ten	  minste	  eenmaal	  per	  jaar	  in	  
de	  maand	   oktober	   (najaar-‐slootschouw	   )	   de	   aan	   zijn/	   haar	   grenzende	   slootkant/helft	   vrij	   te	  
houden	  van	  begroeiingen	  zoals:	  riet,	  planten	  en	  dergelijke.	  
	  

e. Het	  niet	  planten	  of	  zaaien	  van	  gewassen	  waarvan	  de	  kweek	  of	  teelt	  op	  grond	  van	  overheidsbe-‐
palingen	  is	  verboden.	  
	  

f. Het	  niet	  op	  de	  tuin	  verbranden	  van	  afval	  van	  welke	  aard	  ook.	  Open	  vuur	  is	  verboden.	  
	  
g. Het	  jaarlijks	  gedurende	  minimaal	  3	  en	  maximaal	  6	  uren	  beschikbaar	  zijn	  voor	  het	  verrichten	  van	  

algemene	  zaterdagwerkzaamheden	  op	  het	  complex	  volgens	  een	  daartoe	  door	  het	  bestuur	  op-‐
gesteld	  rooster.	  De	  werktijd	  is	  van	  9.00	  tot	  12.00	  uur.	  Elk	  lid	  kan	  vooraf	  in	  overleg	  met	  de	  tuin-‐
commissie	  tot	  een	  andere	  datum	  besluiten.	  Wanneer	  een	  lid	  zich	  onttrekt	  aan	  deze	  werkplicht	  
wordt	  dit	  gezien	  als	  een	  overtreding,	  waar	  een	  boete	  kan	  worden	  opgelegd	  ten	  bedrage	  van	  25	  
euro.	  Deze	  werkbeurt	  moet	  ondanks	  de	  opgelegde	  boete	  worden	   ingehaald.	  Het	  bestuur	  kan	  
ontheffing	  verlenen	  voor	  deze	  werkplicht	  wegens	  gezondheidsredenen	  en	  aan	  leden	  die	  overi-‐
ge	  terugkerende	  werkzaamheden	  verrichten	  voor	  de	  vereniging	  maar	  dan	  wel	   in	  overleg	  met	  
het	  betreffende	  lid,	  ruim	  voor	  de	  datum	  van	  de	  tuinwerkbeurt.	  Een	  lid	  kan	  zich	  laten	  vervangen	  
mits	  de	  vervanger	  18	  jaar	  of	  ouder	  is.	  
	  
Voor	  het	  algemeen	  onderhoud	  van	  het	  complex	  is	  materieel	  aanwezig.	  Gemotoriseerd	  materi-‐
eel	  mag	  uitsluitend	  door	  de	  aangewezen	  beheerder(s)	  worden	  bediend	  met	  inachtneming	  van	  
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de	  veiligheidsmaatregelen	  volgens	  de	  ARBO.	  
h. Eventuele	   processen-‐verbaal,	   opgemaakt	   door	   de	   overheid,	   in	   verband	  met	   overtreding	   van	  

teelt	  –en/of	  milieuvoorschriften	  blijven	  voor	  rekening	  van	  degene	  die	  de	  overtreding	  heeft	  be-‐
gaan	  en	  kunnen	  op	  geen	  enkele	  wijze	  op	  de	  vereniging	  of	  haar	  bestuurders	  worden	  verhaald;	  
	  

i. Ieder	   lid	  dat	  naar	  het	  oordeel	  van	  het	  bestuur,	  niet	  voldoet	  aan	  de	  verplichting	  gesteld	   in	  de	  
hierboven	  genoemde	  paragrafen	  van	  artikel	  7,	  is	  in	  overtreding,	  welke	  kan	  leiden	  tot	  een	  boete	  
van	  	  25	  euro	  per	  overtreding.	  
	  

j. Noch	  de	  vereniging	  en	  noch	  het	  bestuur	  is	  aansprakelijk	  voor	  de	  door	  de	  huurder	  of	  huurster	  
meegebracht	  gereedschap.	  Het	  gebruik	  is	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  de	  gebruiker.	  

	  
k. In	  de	  gevallen	  waarin	  dit	  reglement	  niet	  voorziet	  of	  waarover	  een	  meningsverschil	  bestaat,	  be-‐

slist	  het	  bestuur.	  Dit	  geldt	  zowel	  voor	  geschreven	  als	  voor	  ongeschreven	  regels.	  
	  

*	  

Artikel	  8	  –	  Regels	  voor	  gebruik	  van	  de	  tuinen.	  
a. Het	  kweken	  van	  aardappelen	  is	  uitsluitend	  toegestaan	  door	  gebruikmaking	  van	  door	  de	  vereni-‐

ging	  aangeschafte	  N.A.K.	  goedgekeurde	  pootaardappelen.	  
Jaarlijks	  mag	   slechts	  hooguit	  ¼	   gedeelte	   van	  een	   tuin	  met	   aardappelen	  worden	  beplant.	  Het	  
bestuur	  bepaald	  jaarlijks	  op	  welk	  gedeelte	  van	  de	  tuin	  dat	  mag	  geschieden.	  Indien	  de	  aardap-‐
pelen	  op	  de	  verkeerde	  plaats	  staan	  of	  niet	  op	  de	  juiste	  manier	  zijn	  ingekocht,	  is	  het	  bestuur	  ge-‐
houden	  het	  betrokken	   lid	  schriftelijk	  op	  zijn	  overtreding	  te	  wijzen	  en	  hem/haar	  te	  sommeren	  
binnen14	  dagen	  een	  en	  ander	  in	  orde	  te	  brengen.	  Wordt	  aan	  die	  sommatie	  geen	  gevolg	  gege-‐
ven	  dan	  wordt	  op	  last	  van	  het	  bestuur	  de	  aanplant	  verwijderd.	  

	  
b. Het	   is	  niet	  toegestaan	  op	  de	  tuin	  gewassen	  te	  kweken	  op	  zodanige	  wijze	  dat	  deze,	  boven-‐	  of	  

ondergronds,	  groeien	  binnen	  30	  cm	  van	  de	  grens	  van	  de	  eigen	  tuin.	  Het	   is	  voorts	  niet	  toege-‐
staan	  gewassen,	  bomen	  of	  struiken	  te	  kweken	  of	  te	  houden	  op	  een	  zodanige	  plaats	  dat	  deze	  
het	  onderhoud	  aan	  de	  paden	  hinderen,	  dan	  wel	  gedurende	  de	  periode	  van	  1	  mei	  tot	  1	  septem-‐
ber	  tussen	  10	  uur	  voormiddag	  en	  5uur	  namiddag	  het	  directe	  zonlicht	  op	  de	  tuin	  van	  een	  ander	  
lid	   belemmeren.	  Op	  de	   tuinen	  mogen	  bomen,	   geen	   vruchtbomen	   zijnde,	   niet	   hoger	   zijn	   dan	  
2,50	  m;	  
	  

c. Het	  bestuur	  kan	  bepalen	  dat	  het,	  gedurende	  bepaalde	  tijd,	  verboden	  is	  bepaalde	  gewassen	  te	  
kweken	  of	  te	  telen.	  Van	  dat	  verbod	  geeft	  het	  bestuur	  de	   leden	  bij	  een	  speciaal	  rondschrijven	  
kennis;	  
	  

d. Het	   is	   niet	   toegestaan	   zonder	   schriftelijke	   toestemming	   van	  het	   bestuur	   op	  de	   tuin	   een	   kas,	  
zomerhuis	  of	  enig	  ander	  bouwsel	  te	  plaatsen.	  
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Onder	  een	  bouwsel	  wordt	   in	  dit	  verband	  niet	  verstaan	  het	  zgn.	  platglas	  en	  verplaatsbare	  ge-‐
reedschapskisten	  met	  een	  maximale	  hoogte	  van	  80	  cm.	  
	  
Voor	  bouwsels,	   voor	  het	  plaatsen	  waarvan	  geen	   toestemming	   is	   vereist,	   geldt	  dat	  het	  niet	   is	  
toegestaan	  deze	  te	  plaatsen	  op	  een	  afstand	  kleiner	  dan	  30	  cm	  van	  de	  grens	  van	  de	  eigen	  tuin.	  
	  
Een	  verzoek	  tot	  plaatsing	  moet	  schriftelijk	  bij	  het	  bestuur	  worden	  ingediend	  en	  vergezeld	  gaan	  
van	  een	  duidelijke	  omschrijving	  van	  het	  te	  bouwen	  object	  en	  de	  te	  gebruiken	  materialen.	  Voor	  
bebouwing	  op	  de	  tuin	  staat	  er	  een	  aanvraagformulier	  op	  de	  website.	  Op	  een	  aanvraag	  tot	  het	  
plaatsen	   van	   een	   opstal	   beslist	   het	   bestuur	   uiterlijk	   binnen	   een	  maand	   na	   ontvangst	   van	   de	  
aanvraag.	   Indien	  het	  bestuur	  met	  de	  voorgenomen	  bouw	  instemt,	  geeft	  het	  tevens	  aan	  waar	  
op	  de	   tuin	  de	  betreffende	  opstal	  moet	  worden	   geplaatst	   en	   in	  welke	   kleur	  het	  object	   uitge-‐
voerd	  moet	  worden	  en	  gehouden.	  
Geen	  toestemming	  kan	  worden	  verleend	  voor	  objecten	  met	  een	  oppervlak	  van	  meer	  dan	  10%	  
van	  het	  gehuurde	  tuinoppervlak,	  en	  ook	  niet	  voor	  objecten	  die	  het	  toegestaan	  maximum	  van	  
20	  vierkante	  meter	  te	  boven	  gaan;	  

	  
e. Een	  lid	  dat	  op	  zijn/haar	  tuin	  een	  kas,	  zomerhuis	  of	  ander	  bouwsel	  heeft	  staan,	  is	  gehouden	  de-‐

ze	  in	  goede	  staat	  van	  onderhoud	  te	  houden.	  Indien	  het	  bestuur	  van	  mening	  is,	  dat	  de	  staat	  van	  
onderhoud	  zodanig	  is	  dat	  gevaar	  voor	  andere	  tuinders	  kan	  ontstaan,	  geeft	  zij	  het	  betrokken	  lid	  
bij	   aangetekend	   schrijven	   last	   om	  binnen	  14	  dagen	  na	  het	   verzenden	   van	  die	   brief	   zodanige	  
maatregelen	  te	  treffen	  dat	  dit	  gevaar	  wordt	  afgewend.	  Volgen	  binnen	  die	  termijn	  van	  14	  dagen	  
door	  het	  betrokken	  lid	  geen	  afdoende	  maatregelen,	  dan	  zal	  het	  bestuur	  deze	  zelf	  treffen.	  Even-‐
tuele	  kosten	  daaraan	  verbonden	  worden	  op	  het	  lid	  verhaald;	  
	  

f. Een	  lid	  dat	  op	  zijn/haar	  tuin	  een	  kas,	  zomerhuis	  of	  ander	  bouwsel	  heeft,	  is	  gerechtigd	  deze	  bij	  
beëindiging	  van	  het	  lidmaatschap	  aan	  een	  uitsluitend	  door	  het	  bestuur	  als	  lid	  van	  de	  vereniging	  
geaccepteerde	  gegadigde	  te	  verkopen.	  
Van	  de	  voorgenomen	  verkoop	  dient	  het	  bestuur	  in	  kennis	  te	  worden	  gesteld;	  
	  

g. Het	  is	  verboden	  op	  het	  terrein	  van	  de	  vereniging	  huisdieren,	  anders	  dan	  kort	  aangelijnd,	  mede	  
te	  voeren.	  Dit	  geldt	  niet	  voor	  de	  eigen	  tuin,	  mits	  deze,	  naar	  het	  oordeel	  van	  de	  tuincommissie,	  
voldoende	   is	   omheind.	   Eventuele	   schade	  door	   een	  huisdier	   van	   een	   lid,	   aangebracht	   aan	   ei-‐
gendommen	   van	   de	   vereniging	   of	   eigendommen	   van	   andere	   leden,	   dient	   terstond	   door	   de	  
houder	  van	  het	  huisdier	  volledig	  te	  worden	  vergoed.	  
Het	  houden	  van	  andere	  dieren	  op	  de	  tuin,	  m.u.v.	  bijen,	  is	  niet	  toegestaan;	  
	  

h. Het	  is	  leden,	  behoudens	  bestuursleden	  in	  de	  uitoefening	  van	  hun	  functie,	  niet	  toegestaan	  tui-‐
nen	  van	  andere	  leden	  te	  betreden.	  Dit	  verbod	  geldt	  niet	  indien	  het	  lid/tuinhuurder	  voor	  dat	  be-‐
treden	  uitdrukkelijke	  toestemming	  heeft	  verleend	  of	  wanneer	  sprake	  is	  van	  noodsituaties;	  
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i. Het	   is	  niet	   toegestaan	  om,	   zonder	  uitdrukkelijke	   toestemming	  van	  het	  bestuur,	  de	  paden	  op	  
het	  complex	  van	  de	  vereniging	  te	  berijden	  met	  motorvoertuigen	  van	  welke	  aard	  ook,	  waaron-‐
der	  inbegrepen	  rijwielen	  met	  hulpmotor	  (met	  uitzondering	  van	  een	  e-‐bike);	  
	  

j. Het	  is	  niet	  toegestaan	  om	  zonder	  uitdrukkelijke	  toestemming	  van	  het	  bestuur	  op	  het	  complex	  
van	  de	  vereniging	  waren	  te	  koop	  aan	  te	  bieden;	  
	  

k. Het	   is	   niet	   toegestaan	  op	  het	   complex	   van	  de	   vereniging	  mechanische,	   dan	  wel	   elektronisch	  
versterkte	  muziek	  ten	  gehore	  te	  brengen;	  
	  

l. Het	  is	  aan	  leden	  van	  wie	  de	  tuin	  onmiddellijk	  grenst	  aan	  de	  zgn.	  groenstrook	  toegestaan	  deze	  
in	  gebruik	  te	  nemen	  voor	  het	  planten	  van	  andere	  gewassen	  dan	  de	  oorspronkelijke	  aanplant.	  
	  
Het	  voornemen	  daartoe	  moet	  aan	  het	  bestuur	  worden	  gemeld,	  waarna	  het	  bestuur	  beslist	   in	  
hoeverre	  in	  het	  gebruik	  nemen	  van	  de	  zgn.	  groenstrook	  mag	  strekken.	  
	  
De	  ingebruikneming	  van	  de	  groenstrook	  gaat	  gepaard	  met	  her	  opmeting	  van	  de	  tuin.	  Voor	  het	  
meerdere	  oppervlak	  wordt	  de	  normale	  tuinhuur	  in	  rekening	  gebracht.	  	  
	  
Het	  in	  gebruik	  nemen	  van	  de	  groenstrook	  mag	  niet	  leiden	  tot	  verlies	  van	  de	  windkerende	  func-‐
tie	  van	  de	  groenstrook;	  
	  

m. Leden,	  van	  wie	  de	  tuin	  aan	  een	  slootkant	  grenst,	  zijn	  gehouden	  medeleden	  recht	  van	  overpad	  
te	  verlenen	  voor	  het	  putten	  van	  water.	  Leden	  die	  van	  dat	  recht	  gebruik	  maken	  zijn	  gehouden	  
voorzichtigheid	   te	   betrachten	   en	   te	   voorkomen	   dat	   enige	   schade	   wordt	   aangericht.	   Onver-‐
hoopt	   toch	  ontstane	  schade	  wordt	  door	  de	  veroorzaker	  vergoed.	  Bovendien	  worden	  deze	   le-‐
den	  geacht	  de	  tuinder	  door	  wie	  het	  recht	  van	  overpad	   is	  verleend,	  bij	   te	  staan	  bij	  het	  onder-‐
houd	  van	  de	  sloot	  en	  de	  slootkant;	  
	  

n. Het	  is	  niet	  toegestaan	  zonder	  uitdrukkelijke	  toestemming,	  van	  andermans	  tuin	  waren	  van	  wel-‐
ke	  aard	  ook	  weg	  te	  nemen.	  
	  
Indien	  een	  persoon	  wordt	  betrapt	  op	  het	  zonder	  toestemming	  oogsten	  of	  wegnemen	  van	  goe-‐
deren	  op	  de	  tuin	  van	  een	  ander	  lid,	  treedt	  onmiddellijk	  het	  bepaalde,	  in	  artikel	  6	  onder	  sublid	  a	  
van	  de	  statuten	  in	  werking.	  
	  
Nadat	  daarvan	  een	  schriftelijke	  aanzegging	  is	  verzonden,	  wordt	  betrokkene	  geacht	  geen	  lid	  van	  
de	  vereniging	  meer	  te	  zijn	  en	  is	  hem/haar	  de	  toegang	  tot	  het	  complex	  ontzegd;	  
	  

o. Het	   is	  de	   leden	  niet	   toegestaan	  onkruid	   te	  bestrijden	  op	  het	   tuincomplex	  door	  spuiten	  en/of	  
sproeien	  met	  onkruidverdelgingsmiddelen;	  
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p. Het	  niet	  nakomen	  van	  de	  bepalingen	  in	  de	  statuten	  en	  het	  Huishoudelijk	  Reglement	  van	  de	  VTV	  
West	  Beverkoog	  wordt	  aangemerkt	  als	  een	  overtreding.	  
Per	  overtreding	  kan	  een	  boete	  in	  rekening	  worden	  gebracht.	  De	  maximale	  hoogte	  van	  de	  boete	  
is	  door	  de	  ledenvergadering	  vastgesteld	  op	  25,00	  euro	  per	  overtreding.	  Bij	  herhaalde	  overtre-‐
ding	  wordt	  de	  boete	  per	  overtreding	  verhoogd	  met	  25,00	  euro.	  
	  
Indien	  de	  boete	  niet	  binnen	  de	  vastgestelde	  tijd	  wordt	  voldaan	  kan	  het	  bestuur	  autonoom	  be-‐
sluiten	  de	  tuinhuur	  van	  de	  betrokken	  huurder(ster)	  per	  direct	  op	  te	  zeggen.	  
	  

*	  

Artikel	  9	  -‐	  Voorwaarden	  stroomgebruik	  op	  het	  complex	  	  
Het	   is	  de	   leden	   toegestaan	  gebruik	   te	  maken	  van	  de	  stroomvoorziening	  op	  het	  complex.	  De	  aan-‐
sluitkastjes	  zijn	  gezekerd	  door	  middel	  van	  smeltveiligheden	  met	  een	  capaciteit	  van	  4	  Ampère.	  
	  
Elektriciteit	  wordt	  geleverd	  gedurende	  de	  periode	  zomertijd	  van	  07.00	  uur	  tot	  21.30	  uur	  en	  gedu-‐
rende	  de	  periode	  wintertijd	  van	  09.00	  uur	  tot	  17.00	  uur.	  
	  
Voor	  het	  gebruik	  van	  elektriciteit	  wordt	  de	  afnemers	  geen	  kosten	  in	  rekening	  gebracht.	  Gebruik	  van	  
de	  elektriciteitsvoorziening	  is	  uitsluitend	  toegestaan	  met	  inachtneming	  van	  het	  volgende:	  
a. Elektriciteit	  mag	  uitsluitend	  worden	  betrokken	  via	  de	  daarvoor	  bestemde	  aansluitkastjes;	  

	  
b. Elektriciteit	  mag	  uitsluitend	  worden	  gebruikt	  voor	  gereedschappen	  en	  klein	  huishoudelijke	  ap-‐

paraten,	  doch	  nimmer	  voor	  verwarming	  van	  huisjes,	  kassen	  en	  of	  andere	  opstallen.	  Tevens	   is	  
aansluiting	  en	  gebruik	  van	  koel-‐,ijs-‐,of	  vrieskasten	  niet	  toegestaan	  
	  

c. De	  maximale	  capaciteit	  van	  aan	  te	  sluiten	  verbruikstoestellen,	  zoals	  waterpompen	  en	  handge-‐
reedschappen	  en	  gereedschappen	  mag	  niet	  groter	  zijn	  dan	  800	  Watt.	  De	  maximale	  capaciteit	  
van	  in	  opstallen	  gebruikte	  huishoudelijke	  apparaten	  mag	  de	  500	  Watt	  niet	  te	  boven	  gaan;	  

	  
d. Verlengsnoeren	  dienen	  van	  deugdelijke	  kwaliteit	  en	  capaciteit	  te	  zijn	  en	  voorzien	  van	  randaar-‐

de.	  Het	  gebruik	  van	  z.g.	  hobbykabels	  (oranjekleurige	  verlengsnoeren)	   is	  uitdrukkelijk	  niet	  toe-‐
gestaan;	  

	  
e. Verlengsnoeren	  mogen	   slechts	   bij	   hoge	  uitzondering	   over	   de	   paden	  op	  het	   complex	  worden	  

gelegd	  en	  dienen	  in	  dat	  geval	  door	  de	  gebruiker	  duidelijk	  door	  middel	  van	  rode	  vlaggen	  op	  een	  
hoogte	  van	  1,50	  meter	  om	  de	  2	  meter	   te	  worden	  aangegeven	  en	  na	  gebruik	  onmiddellijk	   te	  
worden	   verwijderd.	   Gebruik	   van	   verlengsnoeren	   is	   alleen	   toegestaan	   mits	   de	   huurder	   op	  
zijn/haar	  tuin	  aanwezig	  is;	  

f. Het	  vervangen	  van	  smeltveiligheden	  is	  voorbehouden	  aan	  de	  daarvoor	  door	  het	  bestuur	  aan-‐
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gewezen	  functionaris.	  Storingen	  dienen	  terstond	  aan	  het	  bestuur	  te	  worden	  gemeld;	  
	  

g. Indien	  storingen	  in	  de	  elektriciteitsvoorziening	  te	  wijten	  zijn	  aan	  onoordeelkundig	  gebruik,	  dan	  
wel	  door	  het	  gebruik	  van	  apparatuur	  met	  een	  groter	  vermogen	  dan	  in	  lid	  b	  van	  dit	  artikel	  om-‐
schreven,	  zullen	  de	  kosten	  voor	  herstel	  worden	  verhaald	  op	  het	  lid	  aan	  wiens	  handelen	  de	  sto-‐
ring	  is	  te	  wijten;	  
Deze	  kosten	  worden	  verhoogd	  met	  5,00	  euro	  voor	  administratiekosten;	  
	  

h. Een	  wijziging	  aanbrengen	  op	  het	  stroomnet	   is	  pas	  toegestaan	  nadat	  schriftelijk	  een	  gespecifi-‐
ceerde	  aanvraag	   is	   ingediend	  bij	  het	  dagelijks	  bestuur	  gevolgd	  door	   inspectie	  en	  goedkeuring	  
van	  de	  voorzitter	  van	  het	  bestuur.	  
Voor	  een	  semipermanente	  aansluiting	   in	  een	  opstal	  dient	  een	  grondkabel	  op	  een	  diepte	  van	  
minimaal	  70	  cm	  worden	  ingegraven.	  
Illegale	  aanpassingen	  aan	  het	  stroomnet	  worden	  op	  kosten	  van	  de	  tuinder	   in	  oude	  staat	  her-‐
steld.	  
	  

i. Het	   bestuur	   van	   de	   vereniging	   in	   zijn	   geheel,	   noch	   de	   afzonderlijke	   leden	   van	   het	   bestuur,	  
zal/zullen	   nimmer	   kunnen	   worden	   aangesproken	   voor	   schade,	   in	   welke	   vorm	   ook,	   ontstaan	  
door	  het	  gebruikmaken	  van	  de	  stroomvoorziening.	  

	  

*	  

Artikel	  10	  –	  Wettelijke	  Aansprakelijkheid	  
De	  vereniging	  heeft	  een	  W.A.-‐verzekering	  (Wettelijke	  Aansprakelijkheid)	  afgesloten.	  In	  die	  gevallen	  
waarin	  schade	  is	  veroorzaakt	  en	  de	  vereniging	  daarvoor	  mogelijk	  aansprakelijk	  is,	  dient	  deze	  schade	  
onmiddellijk	  schriftelijk	  ter	  kennis	  van	  het	  bestuur	  te	  worden	  gebracht.	  
Vooruitlopend	  op	  de	  beslissing	  van	  de	  verzekeringsmaatschappij	  onthoudt	  het	  bestuur	  zich	  van	  eni-‐
ge	  toezegging	  omtrent	  de	  vergoeding	  van	  de	  schade.	  
	  

*	  

Artikel	  11	  –	  Uitreiking	  Huishoudelijk	  Reglement	  
Elk	  nieuw	  lid	  ontvangt	  bij	  toetreding	  een	  exemplaar	  van	  het	  geldende	  Huishoudelijk	  Reglement.	  
Na	  wijziging	  van	  het	  reglement	  wordt	  de	  gewijzigde	  versie	  op	  de	  website	  gepubliceerd	  en	  digitaal	  
aan	  de	  leden	  verzonden.	  	  
	  

*	  

Artikel	  12	  -‐	  Beroep	  op	  onbekendheid	  Huishoudelijk	  Reglement	  
Een	  beroep	  op	  onbekendheid	  met	  de	  bepalingen	  van	  het	  reglement	  zal	  bij	  overtredingen	  nimmer	  
als	  excuus	  worden	  geaccepteerd.	  Bovendien	  wordt	  ieder	  lid,	  bij	  inschrijving	  gevraagd	  aan	  te	  vinken	  
of	  zij	  kennis	  genomen	  hebben	  van	  het	  Huishoudelijk	  Reglement.	  
	  
Dit	  Huishoudelijk	  Reglement	  is	  een	  gewijzigd	  op	  22-‐10-‐2019	  en	  zal	  worden	  voorgelegd	  ter	  goedkeu-‐
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ring	  op	  de	  ALV	  in	  maart	  2020	  
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APPENDIX:	  Reglement	  ´Alcohol	  en	  de	  Tuinvereniging´	  in	  gevolge	  de	  Drank	  en	  Horecawet	  per	  
1	  januari	  2013.	  	  
	  
Goedgekeurd	  oktober	  2014	  door	  Gemeente	  Langedijk	  team	  APV	  en	  bijzondere	  wetten.	  
	  
Naam	  rechtspersoon:	  Tuindersvereniging	  West	  Beverkoog	  Gevestigd	  te:	  Sint	  Pancras	  
Tot	  het	  vaststellen	  van	  dit	  reglement	  is	  volgens	  de	  statuten	  van	  de	  vereniging	  bevoegd:	  
-‐	  Het	  bestuur	  
	  
Dit	  reglement	  is	  vastgesteld	  in	  de	  bestuursvergadering	  d.d.:	  1	  januari	  2014	  

	  
Preambule	  
In	  overweging	  nemende	  dat:	  
- tuinverenigingen	  die	  alcoholhoudende	  dranken	  verstrekken	  dienen	  op	  grond	  van	  de	   Drank-‐	  en	  Horeca-‐

wet	  artikel	  9	  te	  beschikken	  over	  een	  bestuursreglement;	  
- in	  dit	  verband	  wordt	  met	  “tuinvereniging”	  bedoeld:	  een	  tuinvereniging	  met	  een	  kantine	  in	  eigen	  beheer;	  

- de	  kantine	  met	  een	  Drank-‐	  en	  Horecawetvergunning	  wordt	  volgens	  de	  Drank-‐	  en	  Horecawet	  beschouwd	  
als	  een	  horecalokaliteit,	  omdat	  daar	  bedrijfsmatig	  of	  tegen	  betaling	  alcoholhoudende	  dranken	  worden	  
verstrekt	  voor	  gebruik	  ter	  plaatse;	  

- een	   bestuursreglement	   regels	   dient	   te	   bevatten	   die	   verantwoorde	   verstrekking	   van	   alcoholhoudende	  
drank	  in	  de	  tuinvereniging	  waarborgen;	  

	  
heeft	  het	  bestuur	  het	  volgende	  bestuursreglement	  ‘alcohol	  en	  de	  tuinvereniging’	  vastgesteld.	  
	  
Modelreglement	  ‘alcohol	  en	  de	  tuinvereniging’	  
Artikel	  1	  -‐	  Algemene	  bepalingen	  Artikel	  1	  Begripsbepalingen	  

a) Alcoholhoudende	  dranken:	  
Zwak-‐alcoholhoudende	  drank:	  bier,	  wijn	  en	  gedistilleerd	  met	  minder	  dan	  15%	  alcohol	  Sterke	  drank:	  
gedistilleerd	  met	  15%	  alcohol	  of	  meer.	  

b) Sociale	  Hygiëne:	  
Met	  Sociale	  Hygiëne	  wordt	  bedoeld	  dat	  mensen	  gezond	  met	  elkaar	  omgaan;	  dat	  ze	  rekening	  houden	  
met	  elkaars	  waarden,	  normen	  en	   rollen.	   In	  het	   verenigingsgebouw	  van	  de	   tuinvereniging	   gaat	  het	  
vooral	  om	  kennis	  van	  en	  inzicht	  in	  de	  invloed	  van	  alcoholgebruik	  (en-‐	  misbruik)	  en	  hoe	  men	  verant-‐
woord	  alcoholgebruik	  in	  de	  accommodatie	  kan	  bevorderen.	  Belangrijk	  hierbij	  zijn	  huisgedragsregels	  
en	  sociale	  vaardigheden	  om	  deze	  regels	  uit	  te	  dragen	  en	  na	  te	  leven.	  Verder	  houdt	  Sociale	  Hygiëne	  
kennis	   in	   van	  de	  Drank-‐	   en	  Horecawet	  en	   verwante	   regelgeving	  en	  de	  Reclamecode	   voor	  Alcohol-‐
houdende	   Dranken,	   van	   verschillende	   bedrijfsformules	   en	   doelgroepen	   en	   van	   technische,	   bouw-‐
kundige	  en	  ruimtelijke	  voorzieningen	  van	  de	  inrichting.	  
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c) Leidinggevenden:	  
Het	  bestuur	  heeft	  twee	  leden	  aangewezen	  als	  leidinggevenden.	  Zij	  zijn	  ten	  minste	  21	  jaar	  oud,	  in	  het	  
bezit	  van	  de	  verklaring	  Sociale	  Hygiëne	  en	  voldoen	  aan	  de	  eisen	  van	  zedelijkheid	  en	  staan	  als	  zodanig	  
vermeld	  op	  de	  vergunning	  van	  de	  vereniging.	  Zij	  kunnen	  de	  onmiddellijke	  leiding	  geven	  aan	  de	  uitoe-‐
fening	  van	  de	  horecawerkzaamheden	  in	  het	  verenigingsgebouw.	  Wijzigingen	  in	  leidinggevenden	  bin-‐
nen	  de	  vereniging	  dienen	  doorgegeven	  te	  worden	  aan	  de	  gemeente.	  

d) Barvrijwilliger:	  
Een	   vrijwilliger,	   die	   op	   tijden	   dat	   er	   alcohol	  wordt	   verstrekt,	   de	   barwerkzaamheden	   in	   het	   vereni-‐
gingsgebouw	  uitvoert.	  

	  
Artikel	  2	  -‐	  Wettelijke	  bepalingen	  
Uit	  oogpunt	  van	  verantwoorde	  alcoholverstrekking	  moeten	  de	  volgende	  wettelijke	  bepalingen	  worden	  na-‐
geleefd:	  
- Verkoop	  van	  alcoholhoudende	  drank	  aan	  personen	  jonger	  dan	  18	  jaar	  is	  verboden.	  

- Leeftijdsgrenzen	  en	  schenktijden	  zijn	  zichtbaar	  in	  de	  accommodatie	  opgehangen.	  

- De	  verstrekker	  van	  alcohol	  dient	  bij	  de	  aspirant-‐koper	  de	   leeftijd	  vast	  te	  stellen,	   tenzij	  betrokkene	  on-‐
miskenbaar	  de	  vereiste	  leeftijd	  heeft	  bereikt.	  

- Geen	  alcoholhoudende	  drank	  wordt	  verstrekt	  als	  dit	   leidt	   tot	  verstoring	  van	  de	  openbare	  orde,	  veilig-‐
heid	  of	  zedelijkheid.	  

- Het	  is	  niet	  toegestaan	  alcoholhoudende	  drank	  te	  verstrekken	  aan	  dronken	  personen.	  

- Het	  is	  verboden	  personen	  toe	  te	  laten	  in	  het	  verenigingsgebouw	  die	  dronken	  zijn	  of	  onder	  invloed	  zijn	  
van	  andere	  psychotrope	  stoffen.	  

	  
Artikel	  3	  -‐	  Vaststellen	  en	  wijzigen	  
- Het	  bestuur	  stelt	  dit	  reglement	  en	  eventuele	  wijzigingen	  vast.	  Het	  bestuur	   is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  

uitvoering	  van	  het	  bepaalde	  in	  dit	  reglement.	  
- Dit	   bestuursreglement	   gaat	   in	   zodra	  het	   is	   vastgesteld.	  De	   gemeente	  ontvangt	   een	   kopie	   van	  het	   be-‐

stuursreglement.	  
- Het	  bestuur	  wil	  voorkomen	  dat	  personen	  met	  meer	  dan	  het	  toegestane	  promillage	  alcohol	  aan	  het	  ver-‐

keer	  deelnemen.	  Op	  basis	  daarvan	  kan	  de	  verstrekking	  van	  alcoholhoudende	  drank	  worden	  geweigerd.	  
Het	  bestuur	  stimuleert	  het	  maken	  van	  BOB-‐afspraken	  en	  sluit	  aan	  op	  de	  slogan	  “100%	  Bob,	  0%	  op”.	  

- Leidinggevenden	  en	  barvrijwilligers	  (in	  de	  zin	  van	  het	  bepaalde	  in	  artikel	  1)	  drinken	  geen	  alcohol	  gedu-‐
rende	  hun	  bardienst.	  

- Personen	  die	  agressie	  of	  ander	  normafwijkend	  gedrag	  vertonen	  worden	  door	  de	  dienstdoende	  leiding-‐
gevende	  of	  barvrijwilliger	  uit	  de	  accommodatie	  verwijderd.	  

	  
Artikel	  4	  -‐	  Openingstijden	  en	  schenktijden	  
De	  openingstijden	  van	  het	  verenigingsgebouw	  zijn	  conform	  de	  Drank-‐	  en	  Horecawetvergunning:	  
- Van	  maandag	  tot	  vrijdag	  van14.00–	  16.30	  uur	  

- Van	  april	  tot	  oktober	  op	  zaterdag	  dienst	  09.00	  –	  12.00	  uur	  

- Van	  april	  tot	  eind	  september	  op	  zondag	  van	  14.00	  tot16.30	  uur	  
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Daarnaast	   is	  de	  kantine	  open	  voor	  besloten	  groepen	  van	  de	  vereniging	  en	   tijdens	  verenigingsactiviteiten	  
zoals	  ledenvergaderingen,	  fairs,	  recepties,	  etc.	  
	  

Artikel	  5	  -‐	  Kwalificatienormen	  en	  instructie	  verantwoord	  alcohol	  schenken	  voor	  barvrijwilligers	  
Voor	  de	  barvrijwilligers	  zijn	  de	  volgende	  kwalificatienormen	  vastgesteld.	  Barvrijwilligers:	  
- zijn	  tenminste	  18	  jaar	  oud;	  
- hebben	  een	  instructie	  verantwoord	  alcohol	  schenken	  gevolgd;	  
- staan	  als	  zodanig	  bij	  de	  vereniging	  geregistreerd,	  en	  zijn	  betrokken	  bij	  de	  vereniging,	  als	  lid,	  dan	  wel	  an-‐

derszins	  (bijvoorbeeld	  als	  partner	  van	  een	  lid).	  
- Een	  online	  instructie	  verantwoord	  alcohol	  schenken	  voor	  barvrijwilligers	  kunnen	  barvrijwilligers	  verkrij-‐

gen	  via	  www.vrijwilligerswerkacademie.nl	  of	  www.nocnsf.nl/iva.	  Daarnaast	  kan	  een	  ter	  zake	  deskundige	  
ook	  een	  instructie	  geven	  aan	  barvrijwilligers.	  Een	  kopie	  van	  de	  certificaten	  IVA	  of	  een	  registratielijst	  van	  
de	  barvrijwilligers	  die	  de	  instructie	  gevolgd	  hebben,	  zal	  in	  de	  accommodatie	  aanwezig	  te	  zijn.	  

	  
Artikel	  6	  -‐	  Voorlichting	  
- Schenktijden,	  leeftijdsgrenzen	  (artikel	  2	  lid1,	  2	  en	  3),	  en	  huis-‐	  en	  gedragsregels	  worden	  goed	  zichtbaar	  in	  

de	  accommodatie	  opgehangen.	  
- Het	  bestuur	  schenkt	  aandacht	  aan	  publicitaire	  acties	  in	  het	  kader	  van	  verantwoord	  alcoholgebruik	  
- Het	  bestuur	  onderschrijft	  de	  Reclamecode	  voor	  alcoholhoudende	  dranken	  van	  de	  STIVA.	   In	  deze	  code	  

staan	  regels	  omtrent	  reclame-‐uitingen	  voor	  alcoholhoudende	  dranken.	  

	  
Artikel	  7	  -‐	  Handhaving,	  klachtenprocedure	  en	  sancties	  
- Het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  en	  de	   leidinggevenden	  zijn	  belast	  met	  de	  algemene	   leiding	  over	  de	  ac-‐

commodatie.	  Zij	  zijn	  derhalve	  beiden	  verantwoordelijk	  voor	  de	  naleving	  van	  de	  wet	  en	  dus	  van	  dit	  re-‐
glement.	  

- Gegronde	  klachten	  over	  de	  toepassing	  van	  de	  artikelen	  1	  tot	  en	  met	  6	  van	  dit	  reglement	  dienen	  onver-‐
wijld	  ter	  kennis	  te	  worden	  gebracht	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  vereniging.	  

- Uit	  hoofde	  van	  zijn	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  naleving	  zal	  het	  bestuur	  bij	  overtreding	  van	  (één	  van)	  
de	  regels	  uit	  dit	  reglement	  ten	  opzichte	  van	  betrokkene(n),	  zijnde	  de	  consument	  dan	  wel	  de	  verstrekker	  
(leidinggevende	  of	  de	  barvrijwilliger)	  gebruik	  maken	  van	  zijn	  sanctiebevoegdheden	  op	  grond	  van	  de	  sta-‐
tuten	  en	  het	  huishoudelijk	  reglement.	  Het	  bestuur	  verifieert	  de	  klacht,	  hoort	  zo	  nodig	  de	  klager	  en	  treft	  
bij	  gegrondbevinding	  van	  de	  klacht	  binnen	  twee	  maanden	  maatregelen	  om	  herhaling	  te	  voorkomen.	  Het	  
bestuur	  brengt	  het	  resultaat	  van	  de	  afweging	  ter	  kennis	  van	  de	  indiener	  van	  de	  klacht.	  

- Een	   ieder	  kan	  gegronde	  klachten	  over	  de	  overtreding(en)	  van	  de	  Drank-‐	  en	  Horecawet	   indienen	  bij	  de	  
gemeente.	  


