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Geachte tuinder, 
Als tuinder op ons mooie tuincomplex moet u zich aan diverse regels houden. Deze regels zijn 
opgesteld door de Bond van Volkstuinders, (de overkoepelende organisatie van de meeste 
Amsterdamse tuinparken). U kunt deze terugvinden op de website van de Bond 
www.bondvanvolkstuinders.nl, maar ook op onze website www.tuinparknieuwelevenskracht.nl. 
Daarnaast heeft onze vereniging in de loop der tijd zelf op ledenvergaderingen afspraken 
gemaakt. Dit boekje is een samenvatting van de belangrijkste regels en van deze afspraken. 
Verder is het Supplement, (samengesteld door de Bond), in dit boekje opgenomen. Het bevat 
eveneens een uittreksel van de diverse regels. Het kan wel eens voorkomen dat er twee maal 
over hetzelfde onderwerp iets te lezen valt. Of dat het ene artikel een ander artikel aanvult. 
Het betreft hier uittreksels. Regels die in dit boekje niet voorkomen, maar uitgebreid op de 
websites te vinden zijn, kunnen niet veronachtzaamd worden. U blijft verantwoordelijk om ook 
deze na te komen. 
met vriendelijke groeten, 
Het bestuur van "Nieuwe Levenskracht" 

http://www.tuinparknieuwelevenskracht.nl/
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 Openings- en aanvangstijden: 
 

Algemeen werk: 
zaterdag  van 09.45 tot 12.00 uur 
   I.v.m. verdeling van het werk om 09:45uur bij de verfraaiing- loods. 
 

Inkoop 
zaterdag  van 12.00 tot 13.00 uur 
woensdag  van 12.00 tot 13.00 uur 
 

 

Clubhuis*: 
Openingstijden: 
  

Zaterdagmiddag 11.30 – 14.00 uur 
Pauze: clubhuis gesloten 

15.30 – 17.30 uur 

Zondagmiddag (vanaf zondag 2 april) 14.00 – 17.30 uur 

Maandagmiddag 15.00 – 17.30 uur 

Vrijdagmiddag 15.00 – 17.30 uur 

  
*bij festiviteiten gelden afwijkende openingstijden 

 
 

Spreekuur bestuur: 
Ieder eerste zaterdag van de maand, van 11.00 tot 12.00 uur, m.u.v. de maanden december en 
januari 
 
Spreekuur Bouw- en Taxatiecommissie: 
elke tweede zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur, m.u.v. de maanden december en 
januari 
 
 
BESTUUR EN COMMISSIES 
 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 leden, t.w.: 
Voorzitter, secretaris, tuincoach, makelaar, penningmeester, commissievertegenwoordiger en 
algemeen bestuurder voor sociaal contact. 
Het bestuur draagt er zorg voor dat de reglementen van de Bond van Volkstuinders en het 
supplement op het reglement  voor de afdeling "Nieuwe Levenskracht" worden nageleefd. 
Het bestuur komt één keer per maand bijeen om te vergaderen over de belangen van de 
tuingroep en zijn leden. 
Tevens onderhoudt het bestuur contact met de Bond van Volkstuinders en de Gemeente 
Amsterdam. 
Het bestuur bestaat, evenals alle commissies en medewerkers, uit vrijwilligers. Door allerlei 
oorzaken vallen er af en toe mensen weg. Er zijn dan ook altijd vrijwilligers nodig. 
Mocht u, in de toekomst, uw medewerking willen geven dan hoort het bestuur dit graag van u. 

 
DE COMMISSIES 
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Binnen onze vereniging bestaan diverse commissies die in samenwerking met het bestuur de 
belangen van de vereniging dienen. 
Tuinders die in commissie zitten zijn niet per definitie vrijgesteld van algemeen werk. Algemeen 
werk staat hier los van. Afwijkingen gaan in overleg met bestuur. 
 
Via ons verenigingsblad  “Het Contact” , de website, de Nieuwsbrief en facebook wordt u op de 
hoogte gehouden van de activiteiten van de verschillende commissies. 

 
 
Bouw- en Taxatie commissie 
Deze commissie is belast met de toezicht op de bouw en verbouw van de tuinhuisjes, opstallen, 
enz. 
U kunt bij hen terecht voor advies en de noodzakelijke goedkeuringen, wanneer u een huis, 
schuur, kas, kist, pergola, schutting of zoiets dergelijks wilt gaan bouwen of verbouwen. 
U bent dus verplicht voor aanvang van uw werkzaamheden (bouw of verbouw) toestemming te 
vragen aan deze commissie. Lees hiervoor de bouwvoorschriften! 
Tevens taxeert deze commissie aan de hand van vaste en jaarlijks bijgestelde richtlijnen van de 
Bond van Volkstuinders, de verkoopwaarde van zowel het huisje, de kas, schuur en/of andere 
opstallen. 
 
Inkoopcommissie 
In de winkel kunt u terecht voor de meest gangbare artikelen die op een volkstuin nodig zijn. 
Tuingereedschap, zaden, planten, turfmolm tuingrond, zand, butaan/ propaangas, petroleum, 
schoonmaakmiddelen, gas, meststoffen, montagemateriaal en nog veel meer zaken. 
Er worden in de winkel geen bestrijdingsmiddelen verkocht, gebruik hiervan is ook uitdrukkelijk 
verboden. 
Tevens organiseren zij 2 maal per jaar een plantenmarkt waar u eigen kweekplanten aan kunt 
bieden en kopen, maar ook vaste planten en eenjarigen. 
 
Jeugdcommissie 
Deze commissie verzorgt de ontspanning van de kinderen van onze leden. Zij organiseren 
regelmatig activiteiten. 
De Jeugdcommissie is gehuisvest in het "Jeugdhonk". Daar worden o.a. de activiteiten 
georganiseerd die binnen plaats vinden. Het Jeugdhonk vindt u naast de speelweide tegenover 
tuin 113. 
 
Kascontrolecommissie 
De taak van de kascontrolecommissie bestaat uit het controleren van de kasboeken van de 
verschillende commissies en de penningmeester van de vereniging. 
Zodra de penningmeester de boeken over een bepaald jaar heeft afgesloten, worden deze 
gecontroleerd door de kascontrolecommissie. 
Nadat zij de boeken in orde hebben bevonden stellen zij op de voorjaarsvergadering voor om 
de penningmeester décharge te verlenen. 
 
 
De Clubhuiscommissie 
Ons Clubhuis is gelegen in het rustieke "Openluchttheater". 
De clubhuiscommissie bestaat uit een groot aantal vrijwilligers. 
Tijdens feestavonden en andere activiteiten die in het clubhuis plaats vinden, zijn uiteraard ook 
versnaperingen te verkrijgen. 
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Activiteitencommissie 
Door het jaar heen worden er vele activiteiten georganiseerd. Ieder seizoen kent eigen 
activiteiten. U kunt denken aan klarinetconcerten, feestavonden, BBQ en bingo. 
Tevens wordt aandacht besteedt aan milieuvriendelijk tuinieren in de vorm van cursussen en 
voorlichtingsavonden. 
In de zomermaanden worden door vrijwilligers cursussen, (kruiden)workshops en lezingen 
gegeven van uiteenlopende aard. Deze activiteiten worden georganiseerd voor leden en niet-
leden. Buurtbewoners zijn van harte welkom. 
Jaarlijks is er een ouderenmiddag waar wij verzorgingshuizen uit de buurt uitnodigen om te 
genieten van een gezellige middag verzorgd door de leden van ons eigen koor. 
Sinds een aantal jaren bestaat er een koor dat 2 wekelijks samen komt en liederen ten gehore 
brengen en bij verschillende activiteiten aanwezig zijn en een optreden kunnen verzorgen. 
 
 
Technische commissie 
Deze commissie behartigt alle technische werkzaamheden op het complex. Dit behelst o.a. 
werkzaamheden aan de waterleiding, de elektrische installaties in de verenigingsgebouwen. 
Rond 15 november sluiten zij de waterleiding  af.  
Rond 15 maart zorgen zij ervoor dat de waterkraan weer open gaat en controleren zij de 
hoofdleiding op lekkages. 
Voor uw eigen waterleiding, van het putje naar uw huisje én in het huisje, dient u zelf zorg te 
dragen. 
Lees hierover meer in het hoofdstuk: Tips voor de winter. Ook terug te lezen op de website en 
in het Contact. 
 
Beknopte handleiding voor het aanleggen van gasinstallaties in tuinhuizen. 
1. ALGEMEEN 
Alle materialen, toestellen en constructies die ten behoeve van de aanleg van de installatie 
nodig zijn of zullen worden gebruikt, moeten voldoen aan de eisen, die hieraan door de 
overheid volgens NEN 3324 zijn gesteld. 
 
2. VENTILATIE 

a. Elke ruimte waar gastoestellen staan of hangen, zoals o.a. ijskasten, gaskomforen, 
geisers en lampen, dient voldoende geventileerd te zijn. 

b. De ventilatie openingen moeten bestaan uit niet afsluitbare openingen die zich 
tenminste 180 cm. boven de vloer bevinden, gemaakt in de buitenwanden. 

c. De openingen dienen tenminste 10 cm2 te bedragen. 
d. De openingen mogen nooit smaller zijn dan 2 cm. 
e. Bij gebruik van gastoestellen met een vast rookgasafvoer naar buiten, dient er een niet 

afsluitbare opening te zijn van minstens de diameter van de opening van de trek- 
onderbreker. 

f. Het is niet toegestaan gastoestellen te gebruiken in douche- en w.c. ruimte. 
g. De gastoestellen moeten op een zodanige plaats zijn opgesteld dat er door verhitting 

geen brand kan ontstaan. Zo nodig moet een goede bescherming aangebracht worden. 
 
3.  OPSTELLEN VAN DE GASFLESSEN. 
a. Per tuinhuis mogen niet meer dan 4 flessenaanwezig zijn en moeten bij elkaar zijn 

opgesteld. 
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 De gezamenlijke inhoud van de flessen mag niet meer zijn dan 60 liter. 
b.  De gasflessen moet buiten het tuinhuis in de openlucht in een niet afgesloten kist / kast 

opgesteld zijn op een zodanige plaats dat geen gas in een lager gelegen ruimte kan 
doordringen en moet toereikend zijn voor het aantal gasflessen. 
De kist mag niet ingegraven zijn! 

c.  Een in gebruik zijnde fles moet zijn voor zien van een drukregelaar aan de bovenzijde. 
d.  Omdat gas zwaarder is dan de lucht dienen aan de onderzijde van een gaskist, net 

boven de vloer tenminste 2 niet afsluit bare ventilatieopeningen van ± 10cm, die met de 
buitenlucht in verbinding staan, aanwezig te zijn, in tenminste 2 tegenover elkaar 
liggende zijden van de kist, om bij eventuele lekkage geen opeenhoping van gas in de 
kist te doen ontstaan. 

e.  Gasflessen moeten bij brand snel kunnen worden afgevoerd. Een kist mag daarom niet 
voorzien zijn van een slot, mede door deze wettelijke bepaling zijn de gasflessen wel 
verzekerd voor diefstal. 

f.  Een gasfles moet tegen beschadiging zijn gevrijwaard en mag zich niet bevinden binnen 
een afstand van 2 meter van open vuur. 

 In een gaskist mag geen toestel met open vuur en ook geen accu zijn opgesteld. 
g. Een gasfles die ouder is dan 10 jaar mag niet worden opgesteld. 
h. De drukregelaar moet iedere 5 jaar vervangen worden. 
 
4.  AANLEG LEIDINGNET. 
a.  De gasleidingen dienen van koper of thyleen te zijn. Zachte koperen leidingen met 

knelfittingen en steunhuls of harde koperen leidingen met gesoldeerde of knel fittingen. 
b.  De leidingen moeten d.m.v. afstand- beugels (zadels) zijn vastgezet. Naast elke fitting of 

soldering op 7 cm. en op lange leidingen op 40 cm. van elkaar. 
c. De leidingen moeten zichtbaar zijn aangebracht. 
d. Elk gastoestel moet voorzien zijn van een afsluitkraan. 
e.  Aansluitingen van gastoestellen die voor het schoonhouden makkelijk verplaatsbaar 

moeten zijn, mogen aangesloten zijn middels een hoge drukslang die niet langer dan 
100 cm. mag zijn. 

f.  Voor aansluiting van een gasfles op het leidingnet moet een hoge drukslang zijn 
gebruikt die niet langer mag zijn dan 60 cm. 

g.  Een slang moet bestaan uit propaanbestendig materiaal en moet met deugdelijke 
klemmen zijn vastgezet. 

 Een slang moet regelmatig worden vernieuwd wat aangegeven is op de slang zelf.Op de 
verbeterde slangen staat de datum vóór welk jaar de slang vervangen dient te worden. 

h.  Voor het parallel koppelen van 2 flessen moet voor elke fles een afsluiter op de 
koppelleiding zijn aangebracht. De koppelleiding mag niet langer zijn dan 60 cm. en 
moet van koper zijn. 

 
Gebruik van LPG is ten strengste verboden. 
 
 
Tuintaxatiecommissie 
Wanneer een tuinder de huurovereenkomst opzegt, taxeert deze commissie de tuin en 
beplanting volgens de voorschriften van de Bond van Volkstuinders. 
Heeft u vragen over bomen, bloemen of planten dan kunt u zich ook tot deze commissieleden. 
Er zijn in het clubhuis ook vele boeken te leen over tuinieren, maar vraag ook vooral adviezen 
aan uw medetuinders. 
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Als je zelf een boom in je tuin hebt moet je een kapvergunning aanvragen. Als eigenaar van een 
boom vraagt u een kapvergunning aan .Een kapvergunning moet altijd via het bestuur worden 
aangevraagd. U hebt een vergunning nodig als de dikte van de stam op 1,30 meter hoogte een 
omtrek heeft van minimaal 31 centimeter. Is uw boom of struik dunner dan 31 centimeter dan 
hoeft u geen vergunning aan te vragen. Komt overeen met een diameter van 10 cm. 
 
Beschoeiing: 
Voor de regels omtrent beschoeiing verwijzen wij u naar het supplement en de 
verfraaiingscommissie 

 
Verfraaiingscommissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud en het verbeteren van het complex. Zij 
coördineren tevens het algemeen werk. De regels rondom het algemeen werk zijn uitgewerkt 
in het Supplement Artikel 6. 
 
Eco-commissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de ecologie op ons tuinpark. Zo wordt het deel van 
het ecolint dat door ons tuinpark loopt onderhouden door de leden van de ecocommissie. 
Verder lopen er allerlei ecologische projecten i.s.m. tuinders en de verfraaiingscommissie. 
 
Redactie van Het Contact 
Ongeveer 5 tot 6 keer per jaar ontvangt u ons verenigingsblad, 
“Het Contact”. Het Contact staat ook op de website. 
De uiterlijke inleverdata en mailadressen voor kopij vindt u op de redactionele pagina van het 
Contact. 
 
Redactie Website en Facebook 
Steeds meer maken wij gebruik van communiceren via de Website en Facebook. U vindt daar 
niet alleen de actualiteiten, maar ook verdieping, achtergronden, foto’s en historische 
gegevens. Facebook www.facebook.com/tuinparknieuwelevenskracht/ 
www.tuinparknieuwelevenskracht.nl 
 
TIPS VOOR DE WINTER 

Denkt u na afloop van het zomerseizoen nog even aan de volgende zaken. 
Neem uw waardevolle spullen altijd mee naar huis, ook uit uw schuurtje. Uw radio, televisie en 
andere kostbare zaken zijn van af 1 oktober t.e.m. 31 maart NIET verzekerd. 
Fietsen zijn zowel 's zomer als 's winters NIET verzekerd! Wel via uw inboedelverzekering van 
thuis of een speciale fietsverzekering. 
Laat uw overgordijnen open, of nog beter verwijder ze, zo kunnen uw buren ook zien of alles in 
het huisje in orde is. 
Laat de deuren van de kasten wijd open staan zodat een mogelijke inbreker kan zien dat er 
geen (waardevolle) spullen in staan. 
Maak uw slaapplaatsen zo onaantrekkelijk mogelijk. (Haal b.v. de bedden af en uit elkaar.) 
Zorg voor degelijke sloten op huisje, schuur en kist. Draai uw gasflessen dicht en koppel ze af. 
 
Mocht er dan toch worden ingebroken dan geldt het volgende: 
 
MELDEN VAN SCHADES 

Glasschades 

Aan Glasherstel, telefonisch, telefoonnummer 0229-276554 (werkt samen met onze 
verzekering AON, dus  betaling gaat rechtstreeks, u hoeft het bedrag niet voor te schieten) óf  

http://www.facebook.com/tuinparknieuwelevenskracht/
http://www.tuinparknieuwelevenskracht.nl/
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aan Glashandel Accuraat Diemen (020-6980084),  d.m.v. schadeaangifteformulier (te 
downloaden op bondvanvolkstuinders.nl), rechtstreeks in te dienen per mail of per post aan de 
AON 

Inbraak-/diefstal-/vandalismeschade 

Middels compleet ingevuld schadeaangifteformulier (te downloaden op 
bondvanvolkstuinders.nl), inclusief bonnen en foto’s én politieaangifte, in te dienen per mail 
aan het bestuur van uw tuinpark. Alle docmenten graag in één pdf toesturen. 
Mocht u geen computer hebben, dan kunt u het wellicht iemand in uw omgeving vragen. 
Brand-/storm-/overige verzekerde schades 

Middels compleet ingevuld schadeaangifteformulier (te downloaden op 
bondvanvolkstuinders.nl), in te dienen bij het bestuur. 
Bij spoedeisende zaken: 020-6908281 (de heer K. Dimmendaal) of het alarmnummer 0800-
53645335 

 
Baggeren van de sloten 
Tuinders ontvangen ieder jaar in oktober een zogenaamde ‘baggerbrief’ welke na het baggeren 
van uw sloot ingeleverd moet worden zodat kan worden gecontroleerd of er goed is gebaggerd. 
Op deze brief staat vermeld hoe en wanneer u dient te baggeren. Dit om te voorkomen dat 
onze sloten dicht slibben; 
 
Water afsluiten 
Draai, voor de vorst invalt, de hoofdkraan in de waterput dicht. 
Open dan het aftapkraantje in de waterput. Draai in het huisje één kraan / tappunt open en 
blaas (met de mond of een pomp) de leiding door. Herhaal dit bij elk tappunt. Draai alle kranen 
weer dicht. 
Vergeet niet het waterreservoir van het toilet leeg te maken. 
Denk ook aan het aftappen van de geiser. 
Sluit elk tappunt en ook het aftapkraantje in de waterput. 
Strooi wat zout in het achter gebleven water van de toiletpot. Dit voorkomt bevriezing. 
 
Water aansluiten 

Controleer, voordat u de hoofdkraan opendraait of al uw tappunten gesloten zijn, evenals het 
aftapkraantje in uw waterput. 
Draai de kraan in uw waterput open. 
Draai daarna, een voor een, de tappunten open tot er water komt, hierdoor verdwijnt de lucht 
uit de leidingen. 
Controleer of er geen lekkages zijn. 
Dit voorkomt waterverlies (spaart dus geld) en voor u een hoop narigheid. 
 
Waterputten en kranen vallen onder het parkbeheer. Dit houdt in dat NLK de kranen kosteloos 
leveren en dat de tuinders in overleg met de technische (water) commissie deze installeert 
en/of controleert. Door wie ze uiteindelijk worden geïnstalleerd is niet van belang, maar de 
aanleg moet wel worden gecontroleerd door onze watercommissie. Een week voor de 
aansluiting. 

 
 

De toegangshekken 
Vanaf 15 april tot en met 15 september dienen de toegangshekken vanaf 22.00 uur te worden 
gesloten. 
Vanaf 15 september tot en met 15 april dient u de hekken vanaf 15.00 uur af te sluiten. 
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Beleid parkeerpassen t.b.v. ingang bij het parkeerterrein 

Iedere tuinder kan maximaal 2 passen krijgen. 
De passen zijn genummerd. Deze nummers komen op een lijst en wordt bijgehouden door een 
bestuurslid. Per pas moet een borg betaald worden van €25. Bij inlevering van de pas ontvangt 
de tuinder deze borg weer retour. 
Tevens ontvangt iedere tuinder een sticker voor op de auto. Alleen auto’s met een sticker 
mogen op de parkeerplaats staan, bezoekers kunnen hun auto parkeren op het 
bezoekersterrein. Er mogen geen auto’s op het tuinpark. Uitzonderingen worden bepaald door 
het bestuur. Voor mensen die moeilijk kunnen lopen is er een rolstoel beschikbaar. Deze staat 
in de gehandicapten toilet. Dit toilet bevindt zich aan het eind van het  terras van het clubhuis. 
U kunt verder een afspraak maken bij de verfraaiing om onze tractor te laten rijden tegen een 
ritten vergoeding van € 3,50 per rit. Onze handkarren kunnen gratis worden gebruikt. Zij staan 
naast het Jeugdhonk. Meldt u wel even mocht de kar een lekke band hebben. 
 
 
Overige huishoudelijke regels 
 
Huisvuil 
Huisvuil kunt u in de gereedstaande containers deponeren. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan 
om hout, metaal, tuinafval en ander grof vuil hierin te deponeren. Uit kostenoogpunt dient u 
overig vuil op een andere manier af te voeren. Per overtreding wordt een boete van €25 in 
rekening gebracht. 
 
Glas en papier 
Glas en papier kunt u deponeren in de glas/papiercontainersbij de ingang van Nieuwe 
Levenskracht. 
 

s.v.p. Geen glas meer inwerpen na 19.00 uur. 
Dit in verband met de geluidsoverlast. 
 
Takken 
Deze kunt u van 1 oktober tot 1 april kwijt bij de Verfraaiing t.o. tuin 121 (indien gesloten staat 
er aangegeven waar op dat moment versnipperd wordt). 
Neem hiervoor contact op met de leden van de Verfraaiing commissie. Wilt u tuinafval op een 
ander tijdstip kwijt dan verwijzen wij u naar het afvalpunt Rozenburglaan 3, 1097 GA 
Amsterdam 
 
Lege batterijen 
Hiervoor vindt u bij de winkel een container, naast het gashok. 
 
Beëindiging lidmaatschap 
De tuin opzeggen 

Voor de meeste tuinders een hele stap om te nemen. Afscheid van je geliefde tuin. Het bestuur 
krijgt een hoop vragen: Wat moet ik doen? Hoeveel gaat het opbrengen? Komen er fijne 
nieuwe tuinders? Kunnen ze mijn spullen overnemen? Kan het snel geregeld worden? 

 
Als eenmaal de knoop is doorgehakt, dan komt u op de eerstvolgende 1e zaterdag van de 
maand op het spreekuur van het Bestuur van het tuinpark (11:00uur) in het Clubhuis. U dient 
dan een formeel opzeggingsformulier in te vullen en te ondertekenen. 
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U dient het bestuur de sleutels van alle afgesloten opstallen ter hand te stellen, zodat deze 
getaxeerd kunnen worden. 
 
Het Bestuur zal de tuintaxatiecommissie en de bouwcommissie inlichten om uw tuin, 
respectievelijk het tuinhuis (en overige bouwsels) te taxeren. Meestal zal dit gebeuren de 
zaterdag nadat u op spreekuur bent geweest. Buiten het seizoen kan dit langer duren. 
 
Vervolgens zal het bestuur de taxaties met uw bespreken. Als u niet akkoord bent, kunt u een 
hertaxatie aanvragen bij de Bond van Volkstuinders (BVV). Hier zijn kosten aan verbonden. De 
taxatie van de BVV is bindend (ook als er lager getaxeerd wordt) en het vertraagt uiteraard het 
proces van de tuinoverdracht. 
 
Als u akkoord bent zullen in de weken daarna één of meerdere bezichtigen plaats vinden met 
kandidaten. Als een kandidaat is gevonden, dan kunt u met diegene onderhandelen over de 
spullen ter overname. De kandidaat is hier echter niet toe verplicht. Daarna maakt de 
kandidaat de taxatieprijs minus 500 euro aan u over. De 500 euro krijgt u na 3 maanden als er 
geen verborgen gebreken blijken te zijn. Als alles is geregeld, dan kan de formele overdracht 
tijdens het eerstvolgende spreekuur plaatsvinden. U moet er rekening mee houden dat het 
totale proces gemiddeld twee maanden duurt. 
 
Wijzigingen voorbehouden indien er op de algemene ledenvergadering van Nieuwe Levenskracht voorstellen zijn van de leden die met een 
meerderheid van de helft + 1 aangenomen worden of dat de Bond van Volkstuinders een wijzigingsvoorstel aandraagt die door de aangesloten 
tuinverenigingen met een meerderheid van de helft + 1 op die algemene ledenvergadering aangenomen zijn. 
 

0-0-0-0-0 

13-2-2017 
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Supplement (opgesteld door de BOND) 

 
 
 
Supplement/Reglement voor de afdeling 

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 afdelingsvergadering. 
 
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 van de Bond voor Volkstuinders, 
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 

 
 
Onderstaand Supplement is gewijzigd door het bestuur van Nieuwe Levenskracht en aangepast 
aan de huidige situatie in afwachting van een herziene uitgave van de Bond van Volkstuinders. 
(het bestuur NLK, februari 2017) 
 
 
 
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. 
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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 geschillen reglement. 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 nota te voldoen. De nota ontvangt u van de Bond van Volkstuinders. 
 
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. 
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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. 

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  
Regelmatig 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. één 

maal per iedere maand, 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 ter plekke. 

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. 
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. 
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b. vlonders, vaste planken, enz. in, over of langs de sloten aan te brengen, zowel op als 
boven de waterlijn. 

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 1,60 cm te laten groeien en 50 cm van af de 
opsluit bandjes 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, 
vuurmanden of andere niet genoemde vuurhaarden die niet afgeschermd zijn, geen 
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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 respecteren van één van bovenstaande punten wordt aangemerkt als een overtreding. 
 
Artikel 8. 
COMMISSIES. 
1. Commissies moeten voldoen aan het gestelde in het Reglement van de afdeling en 

bestaan op "Nieuwe Levenskracht" uit tenminste 3 personen. 
2. De kascontrolecommissie 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. 

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 kascontrolecommissie te overleggen. 

13. De kascontrolecommissie 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. 
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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. 
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 
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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. 
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. 
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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 beantwoordt. 

 
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. 

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. 
 

0-0-0-0-0 

 
 
 


