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Artikel 1.
Begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
De Bond: De Bond van Volkstuinders – Amsterdam.
Bondsbestuur:
Het bestuur van de Bond.
Afdeling:
Een organisatorische eenheid van personen, die als lid van de bond een
volkstuin bij de bond huren op een en hetzelfde tuincomplex.
Tuingroep / complex:
De afdeling "Nieuwe Levenskracht".
Volkstuinpark:
Een park waarop de tuinen van de leden van een en dezelfde afdeling
gelegen zijn.
Het bestuur:Het bestuur van volkstuinpark "Nieuwe Levenskracht".
Het lid / de leden: De leden van de Bond die huurders zijn van een tuin op volkstuinpark
"Nieuwe Levenskracht".
De statuten:
De statuten van de bond.
De reglementen:
Het algemeen reglement (AR) van de
Bond.
Het reglement voor de afdelingen (RvdA).
Het huurreglement (HR)
De bouwvoorschriften (BV)
Het geschillenreglement (GR)

Artikel 2.
Boete
Het niet nakomen van de bepalingen in de statuten en reglementen van de Bond van
Volkstuinders en van dit supplement voor de afdeling "Nieuwe Levenskracht" wordt
aangemerkt als een overtreding. Per overtreding wordt een boete in rekening gebracht.
De maximale hoogte van de boete is door de ledenvergadering vastgesteld op € 25,00 per
overtreding. Bij herhaalde overtreding wordt de boete per overtreding verhoogd met €
25,00, e.e.a. onverlet het bepaalde in het (GR). Het bestuur kan daarnaast bepalen dat de
begane overtreding c.q. vernieling wordt hersteld.

Artikel 3.
Bestuursmededelingen.
Mededelingen van het bestuur aan de leden geschieden in de organen, uitgegeven door
de tuingroep en/of via de officiële mededelingenborden op het complex.
De leden worden geacht van deze mededelingen kennis te hebben genomen en in
overeenstemming daarmee te handelen.

Artikel 4.
Huurbetalingen.
De leden zijn verplicht de door hen verschuldigde tuinhuur, contributie en verdere kosten
zoals vermeld op de contributiekaart/diploma te voldoen. Diploma's worden de leden
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toegezonden in de maand januari, in het nieuwe boekjaar. Minimaal de helft dient voor,
dan wel uiterlijk 15 maart en het restant voor dan wel uiterlijk op 15 juni van het lopende
boekjaar per giro te zijn overgemaakt op rekening van de penningmeester van tuingroep
"Nieuwe Levenskracht", onder vermelding van het nummer van de gehuurde tuin.
De naamstelling van de overschrijving luidt:
Bond van Volkstuinders, Afd. NLK en tuinnummer.
In bijzondere gevallen kan door het bestuur een afwijkende regeling worden getroffen. Is
er echter geen regeling getroffen en is/zijn de betaling(en) niet op tijd op de rekening van
de penningmeester van "Nieuwe Levenskracht" gestort dan wordt er rente geheven voor
het in dat jaar geldende wettelijke rentepercentage over de periode van achterstallige
betaling, berekend van af de dag van de verplichte betalingsdata over volle
kalendermaanden. Tevens zijn alle kosten die gemaakt moeten worden zoals
administratiekosten, portikosten, incasso of vorderingskosten voor de verantwoordelijke
tuinder/tuinster.

Artikel 5.
Indeling, aanleg en onderhoud tuinen.
1.
Ieder lid, dat naar het oordeel van het bestuur, niet voldoet aan de verplichting,
gesteld in art. 6, lid 1 onder b. van het huurreglement, zal aansprakelijk worden gesteld
voor de kosten, voortvloeiend uit het laten uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud door
derden. Deze kosten zullen minimaal € 25,00 per mensuur bedragen. Het bestuur moet
het betrokken lid schriftelijk een opgave doen van de te verrichten werkzaamheden en een
termijn stellen waarbinnen het onderhoud moet zijn uitgevoerd.
2.
Het lid heeft de vrije beschikking over de door hem/haar gehuurde grond, doch is
verplicht:
a.
zijn/haar tuin en huisje, van aanvang af, in goede staat te brengen en te houden.
b.
de paden langs zijn/haar tuin ter halve breedte vrij te houden van onkruid en
(hinderlijk) overhangende takken.
c.
de tuin elk jaar voor 15 april schoon en plantklaar te hebben.
d.
tenminste eenmaal per jaar, te weten in de maand november, de aan zijn/haar tuin
grenzende sloot of sloten te baggeren en vrij te houden van begroeiingen.
Sloten welke tevens complexgrens zijn vallen voor de helft van de breedte onder
verantwoording van het lid.
e.
de slootkanten te beschoeien met natuurlijk materiaal, verkrijgbaar bij de verfraaiing
en wordt gratis verstrekt echter niet voor andere doelen, alleen de bovenste plank in de
sloot (waterniveau).
f.
een tuinnummerbord op een voor ieder, vanaf het pad, zichtbare plaats aan te
brengen.
g.
een deugdelijke en duidelijk bereikbare brievenbus te plaatsen op maximaal 1
meter vanaf het pad.
h.
mest- of composthopen aan het oog te onttrekken.
i.
wijzigingen aanbrengen in en op uw tuin, dan bent u verplicht alles volgens de
bondsreglementen en die van Nieuwe Levenskracht uit te voeren. Aangehouden wordt de
dag van aanvaarding van uw tuin. Mochten er illegale creaties aanwezig zijn bent u
verplicht die te verwijderen of te verbeteren conform de reglementen.
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3.
Indien een tuinder "Nieuwe Levenskracht" wil gaan verlaten en zijn/haar tuin
verwaarloosd is, dan kan er een bedrag ingehouden worden op de verkoopprijs welk geld
besteedt gaat worden aan het onkruidvrij maken en opruimen van de verwaarloosde
achtergelaten tuin, waarbij een keuze gemaakt kan worden door het bestuur van "Nieuwe
Levenskracht" dat het bedrag in mindering van het getaxeerde bedrag aan de nieuwe
tuinder/tuinster dan wel aan een hovenier betaald gaat worden.
4.
Tuincontrole
Jaarlijks controleert het bestuur i.s.m. de verfraaiing op bovenstaande punten.
5.
Op alle subartikelen van punt 2, a t/m h kan het bestuur een
boete opleggen van € 25,00 per gemaakte overtreding.

Artikel 6.
Algemeen werk.
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van het Huurreglement wordt bepaald:
a.
Ieder lid is verplicht per jaar 10 maal twee uur Algemeen Werk te verrichten, t.w. in
de maanden maart t/m november. Negen perioden in de genoemde maanden van twee
uren per werkbeurt en een tiende beurt wordt ingedeeld door de verfraaiingdienst in de
maand november.
U dient zich om 09:45uur te melden bij de verfraaiing loods.
De werkzaamheden van het gemeenschappelijk werk wat moet worden verricht,
wordt bepaald door de desbetreffende commissie.
b.
Wanneer een lid zich onttrekt aan het algemeen werk, wordt dit aangemerkt als een
overtreding. Per verzuimde werkbeurt wordt een boete opgelegd ten bedrage van € 25,00.
De werkbeurt moet ondanks de boete wel ingehaald worden. Wanneer een tuinder/tuinster
"Nieuwe Levenskracht" verlaat zonder de werkbeurten in te halen wordt het boetebedrag
verdubbeld en in mindering van de verkoopprijs gebracht.
c.
Indien het lid door ziekte niet in staat is om aan de Algemeen Werkplicht te voldoen,
is hij/zij verplicht om het bestuur hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
d.
Het lid heeft de verplichting elke verzuimde werkbeurt in te halen.
e.
Een lid kan zich voor het Algemeen Werk laten vervangen mits de vervanger 18
jaar of ouder is.
f.
Het is niet toegestaan om kinderen, kinderwagens mee te nemen naar de
werkplekken.
g.
Leden van 70 jaar en ouder zijn vrijgesteld van algemeen werk, mits zij bij het
bereiken van deze leeftijd minimaal 5 jaar een tuin hebben gehuurd op "Nieuwe
Levenskracht" en zij 5 jaar hun algemeen werk verplichtingen hebben voldaan.

Artikel 7.
Verboden.
Onverlet het bepaalde in de statuten en reglementen en hetgeen in de andere artikelen is
genoemd, is het de leden op het complex niet toegestaan:
a.
gewassen op of op een zodanige afstand van de scheidingslijn, van de tuin te
planten zodat deze niet over de scheidingslijn heen groeien.
b.
vlonders, vaste planken, enz. in, over of langs de sloten aan te brengen, zowel op
als boven de waterlijn.
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c.
de tuin, tuinhuis en/of kas te gebruiken als opslagplaats.
d.
tuin, tuinhuis, kas en/of schuur te gebruiken voor het uitoefenen van een beroep of
bedrijf.
e.
vuilnis of afval in de gemeenschappelijke containers te deponeren buiten de
daarvoor bestemde (en bekend gemaakte) tijden.
f.
vuilnis of afval in de gemeenschappelijke containers te deponeren welke naar aard
en vorm niet door de Gemeentelijke Reiniging wordt geaccepteerd en door de
milieuwetgeving verboden is zoals: Batterijen, Asbest/Eternit, Puin, PVC en andere
kunststoffen, Boomstronken, Takken, Glas en papier.
g.
vuilnis en afval, in welke vorm dan ook, naast de containers te plaatsen, ook niet als
deze vol zijn, meenemen of wachten tot de bakken weer leeg zijn.
h.
vuilnis en afval te deponeren welke vallen in de categorie grof vuil.
i.
te collecteren zonder toestemming van het bestuur.
j.
op het complex propaganda te maken voor politieke, kerkelijke of andere occulte
uitingen en instellingen.
k.
plakkaten aan te brengen of drukwerken te verspreiden zonder toestemming van
het bestuur.
l.
greppels te graven.
m.
afrasteringen te verbreken en grenspalen te beschadigen of te verplaatsen.
n.
andere dan de nationale, stedelijke, bond- of tuingroep- vlaggen uit te steken.
o.
op de paden zand en grind te storten of specie daarop aan te maken.
p.
leidingwater voor andere dan huishoudelijke doeleinden te gebruiken.
q.
Van af 1 april t.e.m. 30 september aggregaten, motormaaiers of iedere andere vorm
van explosiemotoren te gebruiken, behoudens de eerste zaterdag van iedere maand
tussen 10.00u. en 12.00u.
r.
uitgezonderd hiervan zijn voertuigen ten algemene diensten.
s.
meer dan één schotel t.b.v. satelliet- ontvangst te plaatsen (de schotel mag een
maximale doorsnede hebben van 85 cm.).
De antenne en/of schotel dient zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken te worden
en zo laag mogelijk te worden opgesteld.
Het hoogste punt van de antenne en/of schotel mag echter niet hoger zijn dan 1
meter boven het hoogste punt van het huisje.
t.
motorvoertuigen op het parkeerterrein zodanig te plaatsen dat
de uitlaat niet naar de aangrenzende tuin(en) is gericht.
u.
het is verboden, zonder toestemming van het bestuur om
caravans, aanhangwagens of andere voertuigen anders dan
bedoeld voor personenvervoer tot maximaal 8 personen, te
parkeren op het terrein van "Nieuwe Levenskracht". Dit geldt
voor het hele kalenderjaar.
v.
het is verboden voor alle voertuigen harder te rijden dan
5 km per uur.
w.
conifeer- en/of andere boomhagen, die dienen als grensafscheiding, hoger te laten
groeien dan 2 meter en dichter dan 50 cm op de erf afscheiding te planten. Aan de
voorzijde van de tuin / grindpad hoger dan 80 cm te laten groeien en 50 cm van af de
opsluitbandjes van af het pad te planten.
x.
open vuur te maken op een van de gehuurde tuinen of op andere gebieden/plekken
van het tuincomplex "Nieuwe Levenskracht". Waaronder wordt verstaan: vuurkorven,
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vuurmanden of andere niet genoemde vuurhaarden die niet afgeschermd zijn, geen
rook/afvoerkanaal hebben welke één meter minimaal boven de nok van het dak van het
tuinhuis uitsteekt en niet is voorzien van een vonkenvanger.
y.
te rijden op de tuingroep met motorvoertuigen en rijwielen met aangezette
hulpmotor (bromfietsen) gedurende het hele jaar. In individuele gevallen kan het bestuur
op verzoek en aantoonbare noodzaak ontheffing verlenen.
Het niet nakomen van één van bovenstaande punten wordt aangemerkt als een
overtreding.

Artikel 8.
Commissies.
1.
Commissies moeten voldoen aan het gestelde in het R.v.d.A. en bestaan op
"Nieuwe Levenskracht" uit tenminste 3 personen.
2.
De kascommissie wordt benoemd door de afdelingsvergadering en is alleen aan die
vergadering verantwoording schuldig.
3.
Op tuingroep "Nieuwe Levenskracht" moeten door het bestuur worden benoemd:
1. Bouw- en Taxatiecommissie.
2. Tuintaxatie- commissie.
3. Verfraaiing- commissie.
4.
In het belang van de tuingroep kunnen andere commissies door het bestuur worden
benoemd te weten;
1. Jeugdcommissie
2. Inkoopcommissie
3. Technische commissie
4. Activiteitencommissie
5. Clubhuiscommissie
6. Eco-commissie
5.
Naast de vaste commissies kan het bestuur bijzondere of tijdelijke commissies of
comités vormen.
6.
De commissies worden gevormd uit leden en/of hun echtgeno(o)t(e).
7.
Aan elke commissie wordt een lid van het bestuur als afgevaardigde toegevoegd,
met een adviserende stem. Omtrent de wijze van werken treden zij in overleg met het
bestuur.
8.
Alle commissies, uitgezonderd de kascontrole commissie, zijn voor hun beleid
verantwoording schuldig aan het bestuur. De specifieke taken en verantwoordelijkheden
worden door het bestuur, onverminderd het bepaalde in het algemeen reglement, in
overleg met de betrokken commissies, vastgesteld en eventueel gewijzigd.
9.
De secretaris van de commissies brengen voor 31 december van ieder jaar
schriftelijk verslag uit aan het bestuur van de verrichtingen van hun commissie in het
voorgaande jaar.
10.
De penningmeesters van de commissies die een kas beheren, brengen voor 31
december van elk jaar schriftelijk verslag uit, aan het bestuur, van de inkomsten en
uitgaven van hun commissie in het afgelopen jaar.

e

Supplement voor afd. "Nieuwe Levenskracht" 11 druk februari 2014

6

11.
Deze penningmeesters dienen, bij het bestuur, elk jaar voor 1 oktober een
begroting, van hun commissie, in voor het komende jaar. Deze begroting dient zo nodig
vergezeld te gaan van het programma voor het komende jaar.
12.
Deze penningmeesters zijn verplicht hun overzichtelijk bijgehouden boekhouding op
verlangen van de kascommissie te overleggen.
13.
De kascommissie is verplicht minstens 2 maal per jaar, na afsluiting van een
boekjaar, zowel de boeken van de penningmeester der tuingroep als die van de
commissies te controleren.
Artikel 9.
Bouw- en taxatiecommissie.
1.
De bouw- en taxatiecommissie is belast met de toezicht op de bouw of verbouw van
tuinhuizen, opstallen enz. en geeft waar nodig voorlichting en advies.
2.
Een ieder, die een tuinhuis, schuur en/of kas of ander opstal wil bouwen of
verbouwen, is verplicht hiertoe een bouwtekening in te dienen bij de bouw- en
taxatiecommissie (op modelpapier hetgeen te verkrijgen is bij de bouw- en
taxatiecommissie of tuingroep- secretaris).
3.
De bouw- en taxatiecommissie ziet toe dat de tekening niet in strijd is met de
gemeentelijke en bondsbouwvoorschriften waarna de tekening naar de Bond van
Volkstuinders wordt verzonden.
Eerst na goedkeuring van deze bouwtekening mag met de bouw of verbouw een
aanvang worden gemaakt.
4.
Is op een tekening goedkeuring verkregen - waarvan door het bestuur de bouw- en
taxatiecommissie aantekening wordt gemaakt - dan mag van dat ontwerp niet worden
afgeweken.
5.
Indien blijkt dat bij de bouw van de goedgekeurde tekening wordt afgeweken, of
indien enig opstal wordt gebouwd zonder dat hiervoor de vereiste vergunning is verkregen,
zal het bestuur het betrokken lid, schriftelijk sommeren het gebouwde in overeenstemming
te brengen met de voorschriften.
Indien het lid hieraan geen gehoor geeft zal het bouwsel voor zijn rekening en risico
in opdracht van het bestuur worden verwijderd en opgeslagen tegen de dan geldende
opslagkosten.
6.
Voor het bouwen of verbouwen van opstallen gelden de bouwvoorschriften van de
Gemeente Amsterdam, zoals vermeld in het blauwe boekje "Bouwvoorschriften" van de
Bond van Volkstuinders ingesteld op 14 mei 2009.
Alle voorgaande edities zijn daarbij vervallen
Artikel 10.
Verfraaiing- commissie.
1.
Voor controle op het onderhoud van tuinen, sloten en lanen wordt door het bestuur
een Verfraaiing- commissie benoemd.
2.
Deze commissie heeft als taak alle werkzaamheden welke tot verfraaiing en
verbetering van het complex nodig zijn uit te voeren, of in algemeen werk te laten
uitvoeren.
3.
Bij nalatigheid van de leden dient de commissie het bestuur hiervan onmiddellijk in
kennis te stellen.
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4.
Zij controleert de in artikel 6 lid a. opgenomen verplichtingen tot Algemeen Werk.
5.
Door leden dezer commissie geconstateerde afwijkingen of nalatigheden worden,
door middel van het bestuur ter kennis van het betrokken lid gebracht, waarbij een termijn
gesteld kan worden waarbinnen verbetering moet zijn aangebracht.
6.
Indien hieraan niet is voldaan, wordt het bestuur door de commissie gewaarschuwd.
Is ook door tussenkomst van het bestuur geen verbetering te bereiken, dan is op
het betrokken lid artikel 2 van toepassing.

Artikel 11.
Tuintaxatie commissie.
De Tuintaxatie- commissie is belast met de taxatie van de tuinen volgens voorschrift van
de Bond van Volkstuinders. Bij het verlaten van Tuinpark Nieuwe Levenskracht worden
hinderlijke, verkeerd geplaatste en overlast veroorzakende beplanting, begroeiing en/of
bomen niet mee getaxeerd en tevens het verwijderen daarvan ten laste wordt gebracht
van de vertrekkende tuinder. Alle verwaarlozing kan in mindering worden gebracht van de
totale opbrengst. De tuintaxatie kan een negatieve uitkomst hebben, dit ter beoordeling
van de tuintaxatie- commissie en het bestuur van Nieuwe Levenskracht.
(Zie artikel 15 lid 5).
Artikel 12.
Technische commissie.
1.
Het is verboden zelfstandig aansluiting te verrichten of aftakkingen te maken aan de
aanwezige nutsvoorzieningen zoals elektra, waterleidingen, gas of rioolaansluitingen
2.
Het aansluiten van de huisleiding, op de hoofdwaterleiding, geschiedt door de
technische commissie op kosten van de aangesloten tuinder.
3.
Alle leden betalen jaarlijks een bedrag van het totale waterverbruik, vast te stellen
door het bestuur/penningmeester naar aanleiding van de verbruiksrekening van Waternet.
4.
Voorschriften der commissie betreffende aanleg van water- en gasleidingen dienen
stipt te worden opgevolgd.
5.
De technische commissie zorgt er voor, dat nieuwe aansluitingen worden
doorgegeven aan de penningmeester van de tuingroep, die voor het innen van de gelden
zorgt.
6.
Zij behartigt verder alle technische werkzaamheden van de tuingroep.
7.
Wanneer de technische commissie constateert dat een tuinder de waterleiding niet
correct heeft afgesloten, wordt een boete ad € 50 en de daarbij komende kosten in
rekening gebracht.
Artikel 13.
Riolering.
1.
De op zijn/haar tuin aanwezige riolering is voor onderhoud en kosten van het lid.
2.
Al het leidingwater dient men te lozen op het rioleringssysteem.
3.
Drainering of hemelwaterlozingen mogen nooit aangesloten zijn op de riolering.
4.
Het is verboden zelfstandig aansluiting te verrichten of aftakkingen te maken aan
het hoofdriool.
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5.
De rioolaansluiting van het huisje op het hoofdriool geschiedt door de technische
commissie op kosten van de aangesloten tuinder.
Artikel 14.
Vergunning voor nachtverblijf
1.
Het nachtverblijf is, gedurende de periode 1 april t/m 30 september, zoals bepaald
in artikel 6 van het Huurreglement en na het uitreiken van een overnachtingvergunning
door het bestuur, toegestaan.
2.
Een vergunning tot het houden van nachtverblijf zal door het bestuur of de bouw- en
taxatiecommissie, slechts worden afgegeven indien is voldaan aan de van gemeentewege
gegeven voorschriften als omschreven in de bouwvoorschriften.
3.
Aanvraagformulieren voor een overnachting vergunning zal het bestuur bij de in
gebruikneming van een tuin na gebleken geschiktheid van het tuinhuis afgeven.
4.
Het bestuur is bevoegd geen nachtverblijf toe te staan, indien het van mening is dat
er omstandigheden zijn, die een verbod rechtvaardigen.
5.
Een overnachtingvergunning wordt slechts afgegeven voor het lid en zijn/haar
gezin.
Tot het gezin worden ook gerekend inwonende huisgenoten.
6.
Aan relaties van een lid kan een overnachtingvergunning worden uitgereikt voor
maximaal 4 weken, mits de belangen van de tuingroep en de leden hierdoor niet worden
geschaad.
Een aanvraag hiervoor dient tenminste 14 dagen voor de betrokken periode
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
7.
Een namens het bestuur afgegeven vergunning voor nachtverblijf kan te allen tijde
worden ingetrokken, indien de houder ervan handelt in strijd met de geldende
voorschriften of als het tuinhuis niet langer aan deze voorschriften beantwoord.

Artikel 15.
Opzegging lidmaatschap.
1.
Wanneer een lid het lidmaatschap wenst te beëindigen dan geeft hij/zij hiervan
kennis op het eerstvolgende bestuursspreekuur en bevestigt het schriftelijk met een
daarvoor afgegeven formulier, voorzien van een handtekening en een reden waarom.
2.
De betrokken commissies taxeren na opzegging van het lidmaatschap de tuin en
opstallen.
Na de taxatie is het niet toegestaan het getaxeerde te wijzigen of te verwijderen.
3.
De verkoop van opstallen der leden mag uitsluitend ten overstaan van het bestuur
plaatsvinden.
4.
Bij overdracht van het bouwsel kan het bestuur van een nieuw lid eisen dat het
bouwsel aan alle voorschriften volgens de bouwvoorschriften voldoet of daarmee in
overeenstemming wordt gebracht.
5.
Als een nieuw lid een tuin overneemt en het blijkt dat een of meer opstallen of een
deel van de beplanting gewijzigd of verwijderd dient te worden, moet dit geschieden
binnen een termijn als door het bestuur vastgesteld. De kosten van het verwijderen van
een te hoge, dode of overlastveroorzakende bomen zijn ten laste van de verkopende
tuinder alsook de begroeiing in een beschoeiing deel.
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6.
De bouw- en taxatiecommissie noch het bestuur is aansprakelijk voor eventuele
verborgen gebreken aan de opstallen.
7.
Ieder lid dat langer dan 2 jaar tuiniert op "Nieuwe Levenskracht" heeft de
mogelijkheid om op de (tuin)ruillijst geplaatst te worden.
8.
Voor het aanvaarden van een gewenste (tuin)ruil zal de bouw- en taxatiecommissie
commissie beoordelen of de achtergelaten tuin en opstallen geen achterstallig onderhoud
hebben dan wel verwaarloosd zijn en dus niet voldoen aan het gestelde in artikel 5, punt 2.
a t/m h. Een eventuele ruil kan dus op deze gronden niet doorgaan.

Artikel 16.
Sluiten hekken.
Men is verplicht de toegangshekken, in de door het bestuur (tijdig
bekend gemaakte) aangegeven periode van het jaar en op de door
het bestuur aangegeven tijden van de dag, met een sleutel af te
sluiten.
Artikel 17.
Slotbepalingen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zijn de statuten en reglementen van de
Bond van Volkstuinders aangenomen in februari 2009 bindend.
In gevallen waarin beide reglementen niet voorzien, zal het bestuur de nodige
maatregelen nemen, in overleg met het Bondsbestuur en onder goedkeuring van de
Ledenvergadering.
De aanvullingen of wijzigingen van dit supplement vinden plaats, als de algemene
ledenvergadering daartoe met gewone meerderheid van stemmen, met inachtneming van
het bepaalde in de statuten en reglementen, hiertoe het besluit heeft genomen.
Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergaderingen gehouden t/m 2013.
Alle voorgaande statuten, reglementen en supplementen zijn hierbij vervallen en zijn
genoemd als “het veranderplan”.
Het veranderplan op de reglementen is met een ⅔ meerderheid aangenomen en geldt
voor alle Bonds- tuinparken, uitgegeven in februari 2009 en is in alle voorkomende
gevallen bindend.
Amsterdam, februari 2014

