Model Tuinreglement, Stichting Doe-tuinen vastgesteld op 4 november 2013

Gebruiksregels:
1. Een Doe-Tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 25 vierkante meter en dient
uitsluitend om daarop als ontspanning te tuinieren.
2. Materialen en gereedschappen, eigendom van de stichting, mogen niet mee naar huis
worden genomen maar moeten na gebruik worden schoongemaakt en op de daarvoor
bestemde plaats worden opgeborgen.
3. Tuinafval, onkruid en dergelijke moet worden meegenomen of op de eigen tuin
worden verwerkt (onderspitten of aanleggen van een kleine composthoop). Indien er
een composthoop op de tuin aanwezig is, kan hier volgens de richtlijnen van de
tuincommissie gebruik van worden gemaakt.
4. Eigen tuingereedschap per keer mee naar huis nemen.
5. Het gebruik van gif of andere chemische stoffen is verboden en leidt tot uitsluiting.
6. Het is niet toegestaan om zelf grond te storten
7. Geen glasbouw op de tuin.
8. Stokken en gewassen niet hoger dan 1.50 meter, anders worden zij verwijderd, tenzij
de tuincommissie dit gedoogd.
9. Geen gereedschap, losse materialen of tuinafval op de tuin of paden laten liggen.
10. Niet oogsten van andermans tuin zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker
van deze tuin. Bij misbruik wordt de toegang ontzegd!
11. Zoveel mogelijk wisselteelt toepassen.
12. Aardappelteelt verboden
13. Aan het eind van elk seizoen uw tuin onderhoudsvrij achterlaten en alle losse spullen
mee naar huis nemen.
14. Voor het meenemen van een hond of ander dier op de Doe-tuinen dient men
toestemming te krijgen van de tuincommissie
Rechten en plichten van de gebruikers
1. Alle inwoners van Haarlem kunnen zich aanmelden voor het in gebruik nemen van
een Doe-Tuin.
2. Aanmelding moet gebeuren bij de secretaris van de tuincommissie.
3. De mensen die zich hebben opgegeven voor het in gebruik nemen van een Doe-Tuin
krijgen, in volgorde van de datum van binnenkomst van de aanmelding, een tuintje
van ongeveer 25 vierkante meter toegewezen door het bestuur van de tuincommissie.
In principe wordt per persoon niet meer dan één Doe-tuin toegewezen. Het bestuur
van de tuincommissie kan van dit principe afwijken.
4. Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare tuinen wordt er een wachtlijst
opgesteld door de tuincommissie.
5. Zodra er weer een tuin vrijkomt worden de aanmeldingen opgeroepen op volgorde van
datum van aanmelding.
6. Het weigeren van een tuin betekent plaatsing onderaan een eventuele wachtlijst.
7. Indien men een tuin krijgt toegewezen betaalt men de door het bestuur van de stichting
reglementair vastgestelde bijdrage plus de borg voor de sleutels en de eventuele
borgsom voor het “schoon en zwart” opleveren van de tuin aan de penningmeester van
de tuincommissie.
8. Zodra men een tuintje toegewezen heeft gekregen en de bijdrage heeft betaald wordt
men een gebruiker genoemd zoals omschreven in de statuten van de stichting DoeTuinen artikel 3
9. Gebruikers mogen hun tuin slechts overdragen aan de tuincommissie
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10. De gebruikers zijn gehouden de hen ter beschikking gestelde tuin goed te onderhouden
en te gebruiken overeenkomstig de bestemming
11. Alle gebruikers zijn verplicht de statuten en de reglementen van de stichting Doetuinen, alsmede de besluiten van het bestuur, ook al waren zij niet tegenwoordig of
vertegenwoordigd, stipt op te volgen en zijn te dien opzichte volledig aansprakelijk
voor hun gedragingen en de gedragingen van hun gezinsleden en hun bezoekers.
12. Gebruikers zijn verplicht op hun tuin werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor
instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen
noodzakelijk acht
13. Erfafscheidingen moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting
14. Het gemeenschappelijke deel van het complex (wandelpaden, gemeenschappelijke
grond, terrassen e.d.) moet door de gebruikers worden vrijgehouden van onkruid, vuil
en afval.
15. Bij beëindiging gebruik dient de tuin “ schoon en zwart” te worden opgeleverd. Indien
naar het oordeel van de tuincommissie aan deze voorwaarde is voldaan, ontvangt men
de eventueel betaalde borgsom voor het “schoon en zwart”opleveren retour. Na het
inleveren van de sleutels ontvangt men de borg voor de sleutels retour.
16. De gebruikers kunnen zich volgens de daarvoor geldende regels laten kiezen in het
bestuur van de stichting of in de tuincommissie

Ontzegging van gebruik
1. De gebruiker kan door de tuincommissie van de tuin worden verwijderd indien hij of
zij
a) zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder mede is verstaan elke
gedraging of handeling die de goede gang van zaken en het vriendschappelijke
verkeer tussen de gebruikers onderling verstoort of het aanzien van de DoeTuin schaadt.
b) bij herhaling ingevolge statuten, reglementen of besluiten van de
tuincommissie en/of stichting in gebreke moet worden gesteld
c) niet binnen de gestelde termijn van schriftelijke ingebrekestelling aan zijn of
haar verplichtingen voldoet
2. Ontzegging van gebruik zal niet worden toegepast alvorens
a) de betrokken gebruiker tenminste twee keer schriftelijk is gewaarschuwd en hij
of zij niet binnen 14 dagen na de dagtekening van de laatste waarschuwing
daaraan gevolg heeft gegeven.
b) De ontzegging is goedgekeurd door een meerderheid van het bestuur van de
tuincommissie
3. Gebruiker kan tegen zijn ontzegging in beroep gaan bij het bestuur van de Stichting
Doe-Tuinen.
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