
 
 
 
 
Tuinreglement Doe-tuin Abel/ Kees Buné 
Houtmanpad nst 27 Haarlem 
 
 
1. Omschrijving van de Doetuin: 
 
1.1 De Doetuin, verder te noemen Abel/ Kees Buné tuin, wordt gerekend tot het 
openbaar groen en is beheersmatig ondergebracht bij de Stichting Doetuinen Haarlem 
1.2 De grond en opstallen zijn door de gemeente Haarlem in beheer gegeven aan de 
Stichting Doetuinen Haarlem 
1.3 Het betreft in totaal 22 tuintjes, met een oppervlak van plm. 25 meter per tuin, 
waarvan een gereedschapscontainer voor gezamenlijk gebruik. 
 
 
2. Faciliteiten: 
 
2.1 Gebruikers hebben beschikking over een waterpomp (grondwater, geen drinkwater) 
2.2 Er is een container aanwezig ten behoeve van het bewaren van gereedschap, 
andere           tuin benodigdheden en het logboek. 
2.3 Er is ten behoeve van de gebruikers een mededelingenbord. 
2.4      Naast de container is het terras met picknick tafel en tuinstoelen. 
 
 
3. Doelstelling Doetuin Abel/ Kees Buné: 
 
3.1 De betrokkenheid bij het openbaar groen verbeteren en er op die manier mee in 
contact komen 
3.2 Ondervinden wat groen voor mensen kan betekenen: een vorm van welbevinden die 
meegenomen kan worden naar de ( eigen) woonomgeving 
3.3 Educatie: al doende belangstelling en kennis opdoen over natuur en milieu en het 
kweken van groenten en bloemen op een natuurvriendelijke manier 
3.4 De tuin is bedoeld als een groen trefpunt. 
3.5 In het groen bezig zijn biedt handvatten om isolement te doorbereken 
3.6 Het (gezamenlijk) organiseren van bijeenkomsten voor de gebruikers 
 
 
4. Doelgroep en seizoen: 
 
4.1 Bewoners uit Haarlem kunnen zich aanmelden voor het gebruik van een Doetuin 
4.2 De tuincommissie (verder aangeduid als t.c) is rechtens bevoegd tot een aanname 
beleid.  



4.3 De tuintjes worden per jaar verhuurd, de verhuurperiode loopt van 1 januari tot en 
met 31 december 
 
 
5. Financiële bijdrage: 
 
5.1 De kosten van de tuinhuur bedraagt 25 euro gedurende de verhuurperiode, dit 
bedrag wordt voldaan per bank/giro voorafgaand aan de jaarvergadering 
5.2 Indien de gebruiker lopende het seizoen afstand doet van de tuin is restitutie niet 
mogelijk 
5.3 Bij nieuwe aanmelding wordt een eenmalig bedrag van € 15.00 in rekening gebracht 
als sleutelgeld 
5.4 De tuincommissie draagt per gebruiker € 7.50 per jaar af aan de Stichting Doetuinen 
Haarlem 
5.5 Nieuwe leden dienen eenmalig € 50.00  borg te betalen. Deze borg wordt geoormerkt 
en gestort bij de stichting. Bij vertrek wordt de € 50.00 teruggegeven, mits de tuin schoon is 
opgeleverd. In overleg met de opvolger kan worden overlegd wat kan blijven staan. De 
tuincommissie bepaalt of de tuin voldoende schoon is voor teruggave van de borg.  
 
 
6. Organisatie op de tuin: 
 
6.1 Stichting Doetuinen Haarlem is eindverantwoordelijk voor het gehele 
Doetuinenproject 
6.2 Alle deelnemers aan het project zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
instandhouding van het project. Bij meerdere deelnemers op 1 tuin is er slechts 1 
hoofdhuurder. 
6.3 De gebruikers van de Doetuin Abel/ Kees Buné kiezen jaarlijks uit hun midden de t.c 
6.4 De t.c kan voor ondersteuning een beroep doen op de Stichting Doetuinen Haarlem.  
6.5 De voorzitter van de t.c of een afgevaardigde is vertegenwoordigd in het algemeen 
bestuur van de Stichting Doetuinen Haarlem. 
 
 
7. Verantwoordelijkheid /Taken  tuincommissie: 
 
7.1 De t.c voert namens Stichting Doetuinen Haarlem het beheer over de doetuintjes en 
draagt zorg voor het contact met de (aspirant) gebruikers, met de omwonenden en het 
bestuur van de stichting Doetuinen 
7.2 De t.c levert een effectieve bijdrage aan de voortgang van het project en bevordert 
het onderhoud van de tuinen door de gebruikers 
7.3 De t.c organiseert activiteiten, verzorgt de jaarlijkse in - en uitschrijving van 
gebruikers en legt hierover in de jaarvergadering verantwoording af 
7.4 De t.c komt tenminste 2 keer bij elkaar, organiseert tenminste 1 keer per jaar een 
jaarvergadering en documenteert de verslaglegging 
7.5 De t.c bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en kan zonodig  
             andere gebruikers voor meer specifieke werkzaamheden benaderen en/of  



             inzetten 
7.6 De voorzitter onderhoudt contacten met derden en heeft oog voor de 
procesbewaking 
 
 
8. Bevoegdheden tuincommissie: 
 
8.1 De t.c inventariseert wie het volgende seizoen haar/zijn tuin wenst te behouden 
middels een deelnemerslijst. De algemene verordening gegevenbescherming is van 
toepassing 
8.2 De t.c is gerechtigd tot het vaststellen van de deelnemerslijst 
8.3 De t.c is gerechtigd gebruikers te wijzen op en aan te spreken over het niet nakomen 
van huisregels, zoals vastgesteld in dit reglement 
8.4 De t.c is gerechtigd (zo nodig na gepleegd overleg tijdens  de  ledenvergadering) 
gebruikers tussentijds aan te nemen dan wel uit het project te zetten. Voor dit laatste gelden 
de bepalingen uit het model tuinreglement van de stichting Doetuinen Haarlem 
 
 
9. Aanmeldingsprocedure: 
 
9.1 aanmelding is mogelijk via de website / secretaris.  
9.2 De secretaris plaatst  aspirant leden, die voor een tuin in aanmerking wensen te 
komen, in volgorde van aanmelding op de wachtlijst  
9.3 Bij een openvallende tuin heeft de eerst aangemelde aspirant lid in beginsel het 
eerste recht.  
9.4 Gebruikers die niet voor 31 januari hun tuin hebben opgezegd worden geacht de 
benodigde contributie voor dat jaar te voldoen ook als zij besluiten geen deelnemer te willen 
blijven 
9.5 Overdracht van tuinen onderling is zonder overleg met de t.c niet toegestaan 
 
 
10. De jaar/leden vergadering: 
 
10.1 Aan het begin van het gebruikersseizoen (tenminste voor 1 maart) wordt door  
             de zittende t.c de jaarvergadering georganiseerd  
10.2 De t.c legt verantwoording af aan de deelnemers over de wijze waarop zij  
             heeft gefunctioneerd 
10.3 De penningmeester doet verslag van de financiën en presenteert de begroting 
10.4 Deelnemers evalueren het afgelopen seizoen 
10.5 De nieuwe, c.q aangepaste deelnemerslijst wordt gepresenteerd  
10.6 Tijdens de jaarvergadering wordt de nieuwe t.c gekozen 
 
11.       Tuinregels: 
 
11.1 Op de tuin mag niet met gif worden gespoten 
11.2 De tuin dient zoveel mogelijk vrij te worden gehouden van agressief onkruid 



11.3 Er mogen geen bouwwerken geplaatst worden, stokken en struiken mogen niet 
hoger zijn dan 1.50 meter. 
11.4 Gereedschappen dienen na gebruik schoongemaakt te worden. Deze zijn eigendom 
van de stichting en mogen niet mee naar huis genomen worden. 
1.5 Vaste planten zijn in beginsel toegestaan, deze dienen bij overdracht verwijderd te 
worden 
11.6 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor meegenomen bezoekers (denk hierbij i.h.b aan 
kleine kinderen). Honden zijn niet toegestaan. 
11.7 Er is een zekere mate van vrijheid bij het bepalen welke gewassen er geplant 
worden. Gewassen mogen nimmer voor overlast zorgen voor andere gebruikers. Onder 
overlast wordt mede begrepen het overwaaien van zaden van onkruiden, i.h.b. grassoorten 
11.8 Aardappelteelt is niet toegestaan. Kleine fruitbomen tot een hoogte van 1.50 zijn 
toegestaan mits zij geen schaduw geven op de naastliggende tuin 
11.9      Glasbouw of permanente plastics zijn verboden. 
11.10 Tuinafval wordt zelf meegenomen of in eigen kompostbak. 
11.11    Gebruikers onderhouden hun tuinen in beginsel zelf, zonder tussenkomt of hulp van 
derden. Bij calamiteiten zoals ziekte etc. kan hiervan i.o.m met de t.c worden afgeweken. 
 
 
12. Gebruiksregels: 
 
12.1      Het toegangshek en de gereedschapscontainer dienen  na gebruik afgesloten te 
worden. 
12.2 Spelende kinderen en geïnteresseerde bezoekers zijn welkom, mits de 
gebruikersregels en tuinregels worden toegepast 
12.3 Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor het gedrag van meegebrachte gasten en/of 
kinderen 
12.4 Elke gebruiker houdt de begrenzingen van zijn tuin zowel aan de binnen- als 
buitenzijde van het complex schoon en onkruidvrij 
12.5     Tuinen aan de slootkant moeten in het najaar slootkanten schoonmaken. 
12.6     Het is verboden om tuin sleutels te copieren.  Bij verlies van sleutels moet men 
contact opnemen met de t.c.  
 
 
13. De t.c is in het bezit van schriftelijke bescheiden o.a: 
 
1) Het tuinreglement Doetuin Abel/Kees Buné 
2) Het modelreglement van de Stichting Doetuinen Haarlem 
3) De notariële oprichtingsakte m.b.t. de Stichting Doetuinen Haarlem 
4) Uittreksel uit het handelsregister kamer v. koophandel 
5) Speciale dekking bestuursaansprakelijkheidsverzekering bestuursleden Stichting 
Doetuinen Haarlem 
6) Plattegrond v.h. complex 
7) Het privacyreglement 
 
 



Deze bescheiden zijn op verzoek ter inzage aanwezig bij de secretaris. 
 
 
 


