Huishoudelijk Reglement Stichting Doe-tuinen, vastgesteld op 16 mei 2011

Artikel 1. Statuten
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld op grond van artikel 14 van de statuten van de
Stichting Doe—Tuinen d.d.. 9 september 2005.
De stichting kent voorts een Model Tuinreglement en een Financieel Reglement.
Artikel 2. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten
tuincommissies en kent een dagelijks bestuur van 4 onafhankelijke leden.
Samenstelling, bevoegdheden en taken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten d.d. 9
september 2005.
Artikel 3. Samenstelling Tuincommissies
Tuincommissies worden volgens artikel 16 van de statuten in het leven geroepen en vallen
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting Doe-Tuinen.
Gebruikers van Doe-Tuinen kiezen (per complex) een tuincommissie.
Alle gebruikers kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Daartoe dient de tuincommissie
tenminste een maal per jaar een openbare vergadering te houden
De tuincommissie bestaat uit tenminste 3 personen.
De tuincommissie kiest uit haar midden een voorzitter, penningmeester en secretaris; dit is het
bestuur van de tuin zoals omschreven in artikel 3 van de statuten. De tuincommissie kan nietgebruikers van tuinen uitnodigen zitting te nemen in de tuincommissie vanwege specifieke
deskundigheden.
Artikel 3a Bevoegdheden Tuincommissies
Opstellen eigen tuinreglement dat niet in strijd mag zijn met het Model Tuinreglement
Innen van het tuingeld
Vaststellen van borgsommen voor sleutels en/of het “schoon en zwart”opleveren van tuinen
tot een maximum van twee jaar huur
Uitzetten en toewijzen van de tuinen
Samenstellen gebruikers- en wachtlijst
Tussentijdse aanname of uitsluiting van gebruikers
Aanspreken van gebruikers op niet naleven van tuinreglement
Ontzegging van het gebruik van de tuin volgens de in het tuinreglement vastgestelde
procedure
Benoemen bestuurslid in de Stichting Doe-Tuinen
Benoemen kascontrolecommissie van de eigen tuin.
Artikel 3b Taken Tuincommissies
Innen van het tuingeld
Uitzetten en toewijzen van de tuinen en beschikbaar stellen van de sleutels
Samenstellen gebruikers- en wachtlijst
Tussentijdse aanname of uitsluiting van gebruikers
Aanspreken van gebruikers op niet naleven van tuinreglement
Ontzegging van het gebruik van de tuin volgens de in het tuinreglement vastgestelde
procedure
Benoemen bestuurslid in de Stichting Doe-Tuinen
Benoemen kascontrolecommissie van de eigen tuin
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Het voor ieder jaar 1 maart opstellen en inleveren van een financieel verslag over het
voorafgaande jaar
Toezien en regelen van het onderhoud van het tuincomplex als geheel
Beheer, onderhoud en aanschaf van de algemene middelen op het tuincomplex
Uitschrijven van bijeenkomsten betreffende de eigen tuin.
Bevorderen onderling contact / communicatie tussen de gebruikers
Organiseren van activiteiten op het eigen tuincomplex

Artikel 4. Financiën
De wijze van rekening en verantwoording is voor het stichtingsbestuur vastgelegd in de
statuten artikel 12 en 13.
De wijze van rekening en verantwoording van de penningmeesters van de tuincommissies is
vastgelegd in het Financieel Reglement d.d. 16 mei 2011.
Artikel 5.
In alle gevallen waarin niet door de statuten of reglementen is voorzien beslist het bestuur met
gewone meerderheid van stemmen.
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