1

VOLKSTUINDERSVERENIGING “DE AMATEUR”
TUINREGLEMENT (versie 2017)
Artikel 1
Definities.
1. Onder tuin wordt verstaan een perceel grond, behorend tot het volkstuincomplex, dat
uitsluitend voor eigen of gezinsgebruik wordt benut voor het kweken van planten, fruit en/of
groenten.
2. Onder een hele tuin wordt verstaan een tuin met een oppervlakte van circa 225 m² die als “hele
tuin” ter beschikking is gesteld.
3. Onder een halve tuin wordt verstaan de helft van een hele tuin welke gesplitst is in twee tuinen,
die zo nodig weer in een hele tuin samengevoegd kunnen worden. Een halve tuin is voorzien
van een eigen toegangshek vanaf het openbare toegangspad.
4. Het bestuur bepaalt de verdeling in halve en hele tuinen en voert daarvan de administratie.
Artikel 2
Algemene bepalingen.
1. Tuinen, opstallen e.d. moeten worden aangewend als volkstuin teneinde daarop ter ontspanning
te tuinieren. De leden zijn gehouden de tuin en opstallen te gebruiken overeenkomstig deze
bestemming.
2. Elk lid dient er voor te zorgen dat zijn tuin en de bouwwerken daarop in ordentelijke staat
worden gehouden.
3a. Bij verwaarlozing of achterstallig onderhoud van de tuin en/of de bouwwerken of bij
ontsierende voorwerpen in de tuin zal het betrokken lid hiervan door het bestuur in kennis
worden gesteld, met de aanwijzing het noodzakelijke werk vóór een bepaalde datum of binnen
een gestelde termijn te verrichten.
3b. Indien het betrokken lid op de in artikel 2.3a. gestelde datum of binnen de gestelde termijn niet
aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal het bestuur voor rekening van het lid zorg dragen voor
het op orde brengen van de tuin en/of bouwwerken.
4. De tuincommissie is namens het bestuur belast met het toezicht op het geregelde onderhoud en
is bevoegd aanwijzingen te geven.
5. Bestuursleden en commissieleden hebben, voor uitoefening van hun functie, het recht van
toegang tot de tuinen. Het bestuur kan, indien het daartoe dringende redenen aanwezig acht,
toegang tot de huisjes, schuurtjes en andere opstallen verlangen/verschaffen.
6. De leden zijn verplicht op hun tuin werkzaamheden toe te staan die het bestuur noodzakelijk
acht voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen.
7. Van de vereniging geleende eigendommen dienen dezelfde dag onbeschadigd en schoon
ingeleverd te worden op de daarvoor bestemde plaats of bij de daartoe aangewezen persoon.
8. Het complex is voor leden het gehele jaar toegankelijk. Verblijf gedurende de nacht dient
schriftelijk bij het bestuur te worden gemeld. Het verblijf gedurende de nacht is niet toegestaan
in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend. Het bestuur kan, indien de goede orde dit
vordert, het verblijf van bepaalde personen verbieden.
9. Het is een lid niet toegestaan:
a) in de tuin dieren te houden, te slachten of te verwerken;
b) de tuin of opstallen te gebruiken als werkplaats of opslagplaats, anders dan ten behoeve van
het gebruik van de tuin als volkstuin voor eigen gebruik door het lid.
c) een aftakking te maken op een kabel of een leiding van de vereniging of van derden.
d) buiten zijn eigen tuin kabels of leidingen aan te leggen en graafwerk te verrichten.
e) zonder toestemming van het bestuur buiten de eigen tuin beplanting, wegmateriaal zoals
split, leidingen en straatmeubilair te plaatsen, te verplaatsen of te verwijderen.
f) overlast te bezorgen aan andere leden of aan derden, onder andere, doch niet uitsluitend door
geluid, het wegnemen of belemmeren van zicht en/of zonlicht.
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g) langer dan 7 dagen materialen op te slaan buiten zijn eigen tuin.
h) honden onaangelijnd buiten de tuinen op het tuincomplex te laten lopen.
i) uitwerpselen van honden op het tuincomplex achter te laten.
j) explosiemotoren te gebruiken op zon- en feestdagen alsmede op werkdagen van 21.00 tot
08.00 u.
k) mechanische, elektronische of versterkte muziek voor anderen hoorbaar ten gehore te
brengen.
l) afval te verbranden of vuur te maken op zijn tuin anders dan voor een barbecue.
In artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement is nadere regelgeving over het gebruik van de tuin
opgenomen.
Artikel 3
Heggen en overige tuinafscheidingen.
1. De heg langs het pad en/of eventueel aangrenzende gazon moet geregeld onderhouden worden
en mag niet in de groei belemmerd worden door andere planten die er te dicht tegen zijn
geplant.
2. Beschadigde of dode hegbeplanting dient door het lid vervangen te worden. De daarvoor
benodigde hegbeplanting wordt geleverd door en voor rekening van de vereniging.
3. De heg moet recht gesnoeid worden op de maximum hoogte van 0,90 meter, een maximum
bovenbreedte van 0,30 meter en maximum onderbreedte van 0,40 meter.
4. De heg moet vrij gehouden worden van onkruid. Daar waar een openbaar gazon voor de heg
ligt, moet een strook van 0,20 tot 0,30 meter tussen gazon en heg vrij worden gehouden van
onkruid.
5. In de heg moet een toegangshek worden aangebracht, dat naar binnen openslaat. De maximale
hoogte van het hek bedraagt 0,90 meter. Het hek moet degelijk geconstrueerd worden van
duurzaam materiaal en moet goed onderhouden worden.
6. Op elke tuin dient duidelijk zichtbaar het tuinnummer aangegeven te worden.
7. Tussen twee tuinen dient een scheiding te worden aangebracht. De maximale hoogte van de
scheiding is 0,90 meter. De scheiding dient een open karakter te hebben en dient te bestaan uit
palen met draad of gaas ertussen. Gebruik van prikkeldraad is niet toegestaan.
8. Tijdens het vernieuwen van de heg dient het lid betonnen opsluitbanden tussen de tuin en het
aangrenzende pad op de juiste hoogte te plaatsen, zodanig dat geen uitwisseling van materiaal
tussen de tuin en het pad kan plaatsvinden.
Artikel 4
Paden en sloten.
1. Het pad voor de tuin dient onkruidvrij gehouden te worden. Deze verplichting geldt niet voor
het gemeentelijk fietspad door het complex.
2. De sloten achter de tuinen moeten schoon worden gehouden voor de vrije doorstroming van het
water.
3. Bij paden en sloten tussen twee tuinen dienen de leden van de aangrenzende tuinen hun eigen
helft te verzorgen.
4. De sloten moeten worden geschoond van afgestorven waterplanten en ingevallen blad van
bomen en struiken met intact houding van het talud, dus volgens een zacht glooiend
onderwaterprofiel, de middenbaan van 0,50 meter breedte moet 0,50 meter onder de
waterspiegel liggen, de hellingen lopen zacht glooiend tot enkele centimeters onder de
waterspiegel bij de beschoeiing. Dieper uitbaggeren is niet toegestaan. Bij de jaarlijkse controle
in het najaar moeten baggeraanwijzingen binnen drie maanden na datum van de aanzegging
worden uitgevoerd.
5. Bodemplanten of drijvende waterplanten mogen niet verwijderd worden uit de sloten, zolang
de groei niet zo overdadig is dat de waterhuishouding verstoord wordt. In de zomer moet
overdadige begroeiing verwijderd worden, vooral rond de duikers. Dit regelmatig onderhoud
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6.

valt onder toezicht van het bestuur of een door het bestuur ingestelde commissie, die daartoe
aanwijzingen kan geven.
Biezen en gele lis dienen volledig uit de sloot verwijderd te worden. Overige waterplanten
dienen zoveel verwijderd te worden als nodig is voor een goede doorstroming, in ieder geval
mag maximaal één/derde gedeelte van de totale breedte van een sloot begroeid zijn.

Artikel 5
Beschoeiingen.
1. De beschoeiing langs de slootranden mag niet worden beschadigd door grote druk langs de
beschoeiing of door spit- of graafwerk.
2. Een strook van 0,40 meter langs de beschoeiing moet blijvend begroeid zijn met graszoden of
tredvaste bodembedekkende lage beplanting. Vervanging van deze begroeiing door tegels of
andere verharding is niet toegestaan. Alleen voor de afdaling naar de sloot is het maken van
enkele lichte treden geoorloofd. Deze treden mogen niet op de beschoeiing rusten.
3. Op of tegen de beschoeiing mag geen materiaal aangebracht worden.
4. De beplanting van bomen en struiken langs de sloot mag een regelmatig onderhoud van de
sloot niet belemmeren. Nadere regelgeving over beplanting is opgenomen in artikel 7 van dit
reglement.
5. In de sloot mogen geen stoepen gebouwd worden.
6. Jaarlijks voor 1 november dient de deklat van de beschoeiing ontdaan te zijn van begroeiing.
Artikel 6
Aansprakelijkheid.
1. Een lid is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade aan heggen, sloten, beschoeiingen,
bestratingen, paden en algemeen groen, ontstaan ten gevolge van zijn werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde aansprakelijkheid geldt niet voor werkzaamheden welke
het lid door het bestuur of namens het bestuur door een commissie opgedragen zijn, tenzij van
grove nalatigheid door het lid sprake is.
Artikel 7
Beplanting en verharding op de tuin.
1. Onder beplanting wordt verstaan: alle meerjarige gewassen en planten waaronder struiken,
heesters, bomen en coniferen inclusief eventuele steunconstructie(s).
2. De beplanting en de verharding op de tuin moet een verzorgde indruk geven.
3. De maximaal toegestane hoogte van beplanting bedraagt 6 meter.
4. Beplanting met een hoogte tot maximaal 2 meter dient zich minimaal 0,5 meter van de
erfscheiding, de scheiding met een openbaar pad of de beschoeiing te bevinden.
5. Beplanting met een hoogte tot maximaal 6 meter dient zich minimaal 2,0 meter van de
erfscheiding met de buren of de beschoeiing te bevinden.
6. Beplanting met een hoogte tot maximaal 6 meter dient zich minimaal 1,0 meter van de
scheiding met een openbaar pad te bevinden.
7. De totale omvang van beplanting moet zich binnen de eigen tuin bevinden.
8. Het gebruik van asfalt is in de tuin niet toegestaan.
9. De totale oppervlakte van de verharding op een tuin mag maximaal één/derde deel van het
totale tuinoppervlak bedragen. Onder verharding worden verstaan: tegels, stenen, grind en alle
bouwsels zoals genoemd in de artikelen 9, 10, 13 en 14 van dit reglement.
10. Het bestuur is bevoegd in gevallen waarin dit artikel niet voorziet aanwijzingen te geven.
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Artikel 8
Bouwwerken/bouwsels en attributen op de tuin.
1. Voor het bouwen, plaatsen, veranderen of vergroten van bouwwerken/bouwsels en attributen
zoals opstallen, (op)bergkisten, pergola's en afrasteringen, is toestemming van het bestuur
vereist. Tot de uitvoering mag pas worden overgegaan nadat schriftelijk toestemming is
verkregen.
2. De toestemming dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het bestuur, onder overlegging
van een tekening in tweevoud.
3. De toestemming zal worden geweigerd, indien de aanvraag niet voldoet aan de bepalingen
welke van overheidswege of door de vereniging zijn gesteld met betrekking tot bouw,
verbouwing of locatie van de opstal.
4 Ten aanzien van bouwwerken/bouwsels of attributen waarvoor geen toestemming is verleend
krachtens artikel 8.1 van dit reglement, is het bestuur gerechtigd deze op kosten van betrokken
lid in de oorspronkelijke staat te laten terugbrengen dan wel te verwijderen.
5a. Op een hele tuin zonder bestaand huisje mogen na verkregen toestemming de volgende
bouwwerken/bouwsels en attributen overeenkomstig de bepalingen in de artikelen 9 t/m 16
aanwezig zijn:
a) één losstaand schuurtje, conform artikel 10 eventueel met aangebouwde tuinkast.
b) één broeikas met een maximale oppervlakte van 18 m².
c) maximaal 20 m² aan broeibak(ken).
d) één bergkist.
e) pergola's.
f) twee windschermen, niet zijnde schuttingen.
5b. Op een hele tuin met bestaand huisje mogen na verkregen toestemming de volgende
bouwwerken/bouwsels en attributen overeenkomstig de bepalingen in de artikelen 9 t/m 16
aanwezig zijn:
a) één tuinhuis, eventueel met aangebouwd schuurtje of tuinkast conform
artikel 9.7a of 9.7b,
OF één losstaand schuurtje, conform artikel 10, eventueel met aangebouwde tuinkast
in de plaats van het tuinhuis.
b) één broeikas met een maximale oppervlakte van 18 m².
c) maximaal 20 m² aan broeibak(ken).
e) één bergkist.
f) pergola's.
g) twee windschermen, niet zijnde schuttingen.
5c. Op een halve tuin mogen na verkregen toestemming de volgende bouwwerken/bouwsels en
attributen overeenkomstig de bepalingen in de artikelen 9 t/m 16 aanwezig zijn:
a) één losstaand schuurtje, conform artikel 10, eventueel met aangebouwde tuinkast
OF één broeikas met een maximale oppervlakte van 9 m².
b) maximaal 10 m² aan broeibak(ken).
c) indien geen schuurtje aanwezig is: één bergkist.
d) pergola's.
f) twee windschermen, niet zijnde schuttingen.
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Artikel 9
Tuinhuisjes.
1. Behoudens daartoe vereiste vergunning van de gemeente Krimpen a/d IJssel mogen bestaande
tuinhuisjes aan de buitenzijde niet vernieuwd of veranderd worden zonder schriftelijke
toestemming van het bestuur.
2. Voor nieuwbouw, vergroting of verandering van tuinhuisjes vraagt, na goedkeuring door het
bestuur van de tekening, het tuinlid zo nodig vergunning aan bij de gemeente Krimpen a/d
IJssel.
3. De locatie van een te bouwen tuinhuisje op de tuin is door het bestuur vastgesteld en is
bindend.
4. Een tuinhuisje dient voorzien te zijn van een zogenaamd zadeldak. De richting van de noklijn is
door het bestuur vastgesteld en is bindend.
5. Het standaardmodel van een tuinhuisje is vastgesteld door de gemeente Krimpen a/d IJssel. Een
tekening kan worden opgevraagd bij het bestuur.
6. Na toestemming van het bestuur kan in bepaalde gevallen afgeweken worden van het standaard
model. De maximale afmeting van een tuinhuisje bedraagt lengte 5,00 meter, breedte 4,00
meter, dit is inclusief een eventuele overstek. De maximale nokhoogte bedraagt 2,75 m.
7a. Op tuinen met een tuinhuisje mogen in principe geen losse schuurtjes gebouwd worden. Het
bestuur kan wel toestemming verlenen voor het aanbouwen aan het huisje van een schuurtje
van 2,60 m. x 1,20 m. Dit dient schriftelijk aangevraagd te worden bij het bestuur. Het
aangebouwde schuurtje wordt beschouwd als een deel van het tuinhuisje.
7b. In afwijking van lid a kan het bestuur toestemming verlenen voor een losstaand schuurtje van
dezelfde afmetingen aan dezelfde zijde van het tuinhuisje, waarbij de exacte locatie bepaald
wordt door het bestuur.
Artikel 10
Losstaande schuurtjes op tuinen zonder tuinhuisje.
1. De maximum afmeting van een schuurtje bedraagt: lengte 3,00 m, breedte 3,00 m. De
nokhoogte is maximaal 2,50 m. Buiten deze maten is een maximale overstek van 0,80 meter
toegestaan.
2. De schuurtjes dienen te zijn voorzien van een zogenaamd zadeldak. De nok dient te lopen in
dezelfde lijn als die van de tuinhuisjes.
3. Het uiterlijk, type, model en locatie van het schuurtje behoeft de goedkeuring van het bestuur.
De locatie van het schuurtje dient naar oordeel van het bestuur in overeenstemming te zijn met
de bebouwing in omliggende tuinen.
4. De afstand tussen schuurtje en beschoeiing van de sloot moet tenminste 2,00 m. bedragen. De
afstand tussen schuurtje en de tuingrens moet tenminste 2,00 m. bedragen.
5. Een schuurtje is niet verplicht overdraagbaar bij het verlaten van de toegewezen tuin. Behalve
in die gevallen waarin er een schriftelijke overeenkomst is tussen bestuur en eigenaar van het
schuurtje waarin het schuurtje gelijk gesteld is aan de procedure als bij een tuinhuisje.
6. Een schuurtje mag geen betonnen fundering hebben.
Artikel 11
Broeikassen.
1. Een broeikas moet zijn vervaardigd uit deugdelijk materiaal.
2. De maximale oppervlakte van een broeikas is genoemd in artikel 8 lid 5 van dit reglement.
3. De maximale nokhoogte van een broeikas bedraagt 2,60 meter.
4. De afstand tussen broeikas en beschoeiing van de sloot moet tenminste 2,00 meter bedragen.
De afstand tussen de broeikas en de heg moet tenminste 0,50 meter bedragen. De afstand tussen
de broeikas en de grenzen van de buurtuinen moet tenminste 1,00 meter bedragen.
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Artikel 12
Broeibakken.
1. Broeibakken moeten worden vervaardigd uit deugdelijk materiaal.
2. De maximale totale oppervlakte de broeibakken is opgenomen in 8 lid 5 van dit reglement.
3. De maximale hoogte van een broeibak is 0,80 m.
4. De afstand tussen een broeibak en beschoeiing van de sloot moet tenminste 1,00 m. bedragen.
5. De afstand tussen broeibak en de tuingrens moet tenminste 0,50 m bedragen.
Artikel 13
Bergkisten.
1. De maximum afmetingen van een bergkist bedragen: lengte 2,00 meter, breedte 1,00 meter en
hoogte 0,80 meter.
Artikel 14
Tuinkasten.
1. De maximum afmetingen van een tuinkast bedragen: hoogte 1,80 meter, breedte 1,50 meter en
diepte 0,80 meter.
2. Een tuinkast dient tegen een schuurtje of tuinhuisje geplaatst te worden.
Artikel 15
Windschermen.
1. Windschermen moeten worden vervaardigd uit deugdelijk materiaal.
2. De maximale lengte van een windscherm bedraagt 2,70 m. De maximale hoogte van een
windscherm bedraagt 1,80 m.
3. Tussen windschermen mag geen vast afdak of vaste voorwand gemonteerd worden.
4. De afstand van een windscherm tot de tuingrens dient minimaal 1,00 m. te bedragen.
Artikel 16
Pergola's.
1. Pergola's moeten worden vervaardigd uit deugdelijk materiaal.
2. De uitvoering, de constructie, de afmetingen en het aantal pergola's behoeven de goedkeuring
van de bestuur.
3. Een pergola mag niet gebruikt worden als ondersteuning van een constructie of vast (af)dak.
Artikel 17
Afval en bodem.
1. Tuinafval dat composteerbaar is gaat op de eigen of de gemeenschappelijke compostbakken;
tuinafval dat ziek is, niet of slecht composteerbaar is (zoals takken) gaat in de grote
gemeenschappelijke compostbak bij de ingang van het complex. Dit afval mag niet langer zijn
dan 0,80 meter. Huishoudelijk afval van normale omvang gaat in de betonnen restafvalbak bij
de ingang van het complex. Platglasafval gaat in de glascontainer. Milieu onvriendelijk afval
zoals batterijen en verfblikken dienen te worden ingeleverd bij een door de gemeente Krimpen
a/d IJssel aangegeven depot.
2. Composthopen en compostbakken op de eigen tuin dienen zo goed mogelijk gecamoufleerd te
worden.
3. Het is verboden de bodem te verontreinigen door giftige stoffen.
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Artikel 18
Oppervlaktewater.
1. Elke verontreiniging van het slootwater is verboden.
2. Op sloten mag alleen regenwater direct geloosd worden. Keukenafvoeren mogen alleen via een
bezinkput op de sloot lozen. W.C.-rioleringen mogen alleen via een septictank uitlopen op de
sloot. Dit geldt alleen voor bestaande septictanks, nieuwe mogen niet meer aangelegd worden.
3. Het gebruik van motorpompen, compressoren of aggregaten met ondeugdelijke afscherming,
waardoor brandstof of smeermiddelen in de sloot kunnen terechtkomen, is verboden.
4. Tot behoud van de zelfreinigende werking van het slootwater moet voorkomen worden dat
meststoffen in het water terechtkomen. Bij gebruik van meststoffen dient ervoor gezorgd te
worden dat door spaarzaam gebruik zo min mogelijk meststoffen verspoelen naar de sloten.
Artikel 19
Meststoffen en bestrijdingsmiddelen.
1. Het is verboden andere dan door de vereniging toegelaten bestrijdingsmiddelen en meststoffen
te gebruiken. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en chemische meststoffen wordt
in het kader van het natuurvriendelijk tuinieren in zijn geheel afgeraden.
2. Gebruikers van de in lid 1 genoemde middelen dienen er voorts voor te waken dat
aangrenzende tuinen niet door bestrijdingsmiddelen worden beïnvloed.
3. Bij gebruik van meststoffen die nadelige gevolgen hebben voor mens of dier is men verplicht
alle aangrenzende buren vooraf te waarschuwen. Buren hebben het recht bezwaar aan te
tekenen tegen het gebruik van dergelijk stoffen. Als men niet tot onderlinge afspraken kan
komen over voldoende voorzorgs- en beschermingsmiddelen, beslist het bestuur.
4. Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte dient men zodanig maatregelen te
nemen dat de natuurlijke vijanden van dit ongedierte niet mede vernietigd worden.
5. Bij ernstige overlast van ongedierte is het bestuur verplicht contact op te nemen met de daartoe
aangewezen gemeentelijke instanties voor overleg in verband met de te nemen maatregelen
tegen de overlast.
6. De leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor schade aan bodem, water, gezondheid of
eigendommen van anderen, ontstaan ten gevolge van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en overige milieuonvriendelijke stoffen.Artikel 20 Gebruik
van paden.
1. Het berijden van de paden op het volkstuincomplex is verboden voor alle gemotoriseerd
verkeer, waaronder bromfietsen met ingeschakelde motor. Hiervan zijn vrijgesteld politie,
brandweer, ambulance en voertuigen die gebezigd worden voor het onderhoudswerk aan het
complex door of in opdracht van het bestuur van de vereniging.
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Artikel 21
Drinkwaterleiding.
1. Elke tuin kan voorzien worden van drinkwater na overleg met het bestuur.
2. De kosten voor eerste aanleg van een drinkwaterleiding op de tuin, vanaf de hoofdleiding tot en
met de watermeter komen voor rekening van de vereniging.
3. De kosten voor het vervangen van de watermeter of de watermeterput komen voor rekening
van de vereniging.
4. De aanleg en het onderhoud van de waterleiding na de watermeter alsmede van de aangesloten
apparatuur zijn voor rekening van het tuinlid.
5. Het tuinlid is verantwoordelijk voor het vorstvrij beschermen van de watermeter, de hoofd- en
aftapkranen en de leidingen en aangesloten apparatuur in zijn tuin.
6. Het verbruik van drinkwater wordt 1x per jaar aan de gebruiker doorberekend aan de hand van
het aantal verbruikte kubieke meters. Het door de watermeter aangegeven verbruik is bindend.
7. Het tuinlid dient zich regelmatig te overtuigen van de goede werking van de watermeter en de
daarop aangesloten leidingen en apparatuur.
8. De prijs van het drinkwater wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering op
voorstel van het bestuur. De door te berekenen prijs zal worden bepaald uit de door de
vereniging te betalen prijs voor het drinkwater, het vastrecht, heffingen en belastingen en de
kosten voor onderhoud van watermeters en watermeterputten.
Artikel 22
Sancties.
1. Niet naleving van enig artikel in dit reglement levert een overtreding op. Het bij herhaling niet
voldoen aan bedoelde verplichting vormt voor de vereniging een grond om het lidmaatschap
door opzegging te beëindigen. Deze bevoegdheid komt het bestuur toe.
Artikel 23
Slotbepalingen.
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is het bestuur bevoegd om te beslissen.
2. De in lid 1 bedoelde besluiten dienen te worden goedgekeurd door de eerstvolgende algemene
vergadering en aan de leden via het verenigingsblad of anderszins kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien de rechten welke een lid verkrijgt via een vergunning van een overheid strijdig zijn met
de bepalingen van dit reglement dan gelden de bepalingen in dit reglement tenzij de wet anders
gebiedt.
Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 20-03-2014.
Wijziging van artikel 2.3 in 2.3.a en toevoeging van artikelen 2.3.b en artikel 23.3 is
vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 19 maart 2015.
Gewijzigde artikelen 7, 8, 9, 10 zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 16 maart
2017

