SUPPLEMENT OP HET REGLEMENT VOOR DE
AFDELINGEN EN HET HUURREGLEMENT
Afdelingsreglement
Afdeling “DE BRETTEN”
Toelichting bij het afdelingsreglement
Het doel van de Statuten en Reglementen is het handhaven van de
goede gang van zaken alsook het behartigen van de belangen van de
leden in het algemeen en ten opzichte van elkaar.
Dit supplement is een aanvulling op de Statuten en Reglementen van
de Bond van Volkstuinders te Amsterdam, en mag geen bepalingen
bevatten welke in strijd zijn met de bepalingen uit die Statuten en
Reglementen. Om precies te weten wat in bepaalde situaties de
rechten en verplichtingen zijn van de leden, het bestuur en de
commissies, moet dus soms naar meerdere regelingen worden
gekeken. Dat kan lastig zijn, en daarom wordt zonodig in het
supplement verwezen naar toepasselijke bepalingen uit andere
regelingen.
ALGEMEEN
Artikel 1
Alle bepalingen die in de statuten en reglementen van de Bond zijn
opgenomen en alle toevoegingen en wijzigingen die door de algemene
vergadering van de Bond van Volkstuinders hierin mochten worden
aangebracht, zijn op de leden van de afdeling “DE BRETTEN” van
toepassing.
BEGRIPPEN
Artikel 2
In dit reglement wordt verstaan onder:
Bond:
de Bond van Volkstuinders te Amsterdam
Het bestuur: het afdelingsbestuur van de afdeling “DE BRETTEN”
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ORGANISATIE
Artikel 3
Het bestuur kan overleggen met de B.A.C. (Bestuurlijke Advies Commissie)
alvorens zij besluiten neemt.
Deze commissie bestaat uit de voorzitter van elke commissie c.q. vaste
plaatsvervanger.

COMMISSIES
Artikel 4
(reglement voor de afdelingen art.13)
ALS COMMISSIES WORDEN AANGEMERKT:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

De beheerscommissie, bestaande uit minimaal 3 leden.
De bouw- en taxatiecommissie, bestaande uit minimaal 3 leden
De buffetcommissie, bestaande uit minimaal 3 leden
De collectieve inkoopcommissie, bestaande uit minimaal 3 leden
De E.H.B.O. commissie
De jeugd- en ontspanningscommissie, bestaande uit minimaal 3 leden
De kascommissie, bestaande uit minimaal 3 leden en 2 reserve leden
De redactiecommissie bestaande uit minimaal 3 leden
De schoonheidscommissie, bestaande uit minimaal 3 leden
De werk- en beplantingscommissie, bestaande uit 3 leden.
De Gascommissie
De Elektriciteitscommissie

Artikel 5
(reglement voor de afdelingen art.13)
De voorzitter en secretaris van de commissies dragen er zorg voor dat er op de
juiste manier geïnventariseerd word op een door het bestuur te bepalen aantal
keren per jaar.
BEHEERDERSCOMMISSIE GEBOUWEN
Artikel 6
(reglement voor de afdelingen art.13)
De voorzitter van deze commissie is de gebouwenbeheerder(ster). Hij/zij wordt
terzijde gestaan door een plaatsvervangend beheerder(ster). De beheerder(ster)
heeft, in nauwe samenwerking met de werk- en beplantingscommissie, de
beschikking over de door hem/haar benodigde vrijwilligers(sters). De
beheerder(ster) heeft alleen verantwoording af te leggen tegenover het bestuur
en binnen zijn/haar commissie. Hij/zij laat zich door de commissies nimmer
belasten met uitvoerende taken.
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Onder zijn/haar taken vallen:
a. Het er op toezien dat de gebouwen en gedeelten daarvan worden gebruikt
als door het bestuur, in overleg met hem/haar en alle commissies, is
vastgesteld.
b. Het coördineren en controleren van de huishoudelijke taken van de
gebouwen.
c. Het tijdig rapporteren aan het bestuur van schade’s en/of benodigde
reparaties aan en in de gebouwen en waar nodig het bijtijds ingrijpen
hierbij.
d. Het bijhouden van een rooster m.b.t. eventuele evenementen en/of
vergaderingen e.d. en dit met de desbetreffende commissies overleggen.
e. Het bijhouden van een sleutellijst van de gebouwen.
KASCOMMISSIE
Artikel 7
(reglement voor de afdelingen art.14)
De bescheiden van de buffetcommissie, collectieve inkoopcommissie en de
jeugd- en ontspanningscommissie worden tenminste éénmaal per jaar door de
kascommissie van de afdeling gecontroleerd.
De bescheiden van alle commissies die financiële transacties verrichten moeten
ten minste één keer per jaar worden gecontroleerd.
BOUW- EN TAXATIECOMMISSIE
Artikel 8
(reglement voor de afdelingen art. 15)
Bouwvoorschriften:
Onder geen voorwaarde mag het (ver)bouwen van een opstal-huis, schuur, kas,
windscherm en/of pergola (zie bouwvoorschriften) worden begonnen voordat
een door de bond c.q. het bestuur, goedgekeurde tekening door het lid is
afgehaald.
WERK- EN BEPLANTINGSCOMMISSIE
Artikel 9
(reglement voor de afdelingen art.16)
Met betrekking tot het doen van eventuele bestellingen dient de werk- en
beplantingscommissie altijd eerst contact op te nemen met de penningmeester
van het bestuur.
Taak van deze commissie is onder andere:
a. Het doen aanzeggen van achterstallige werkbeurten aan de leden en nietnaleving daarvan schriftelijk kennis geven aan het bestuur.
b. Toezicht houden op het onderhoud van het tuincomplex.
c. Een en ander in overleg met de schoonheidscommissie mits aanwezig (zie
artikel 14)
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COLLECTIEVE INKOOPCOMMISSIE
Artikel 10
(reglement voor de afdelingen art. 17)
a. De collectieve inkoopcommissie stelt in overleg met het bestuur de
openingstijden van de winkel vast.
b. Buiten de openingsuren van de winkel worden geen goederen verkocht.
Goederen die vooruit zijn betaald kunnen eventueel op vertoon van de
kassa- of gasbon worden afgehaald.
c. De door de leden bij de commissie geplaatste bestellingen moeten vooruit
worden voldaan.
Artikel 11
(reglement voor de afdelingen art.13 lid 4 a/b)
De financiën van de collectieve inkoopcommissie staan onder beheer van de
penningmeester(s) van de afdeling.
BUFFETCOMMISSIE
Artikel 12
(reglement voor de afdelingen art.18 lid 3/4/5/8)
Art.18 lid 3 =
Het afdelingsbestuur stelt, in overleg met de
buffetcommissie, de openings- en sluitingstijden van het
buffet vast.
Art.18 lid 4 =

Het afdelingsbestuur stelt, in overleg met de
buffetcommissie, de verkoopprijzen en het assortiment van
de consumpties vast.

Art. 18 lid 5 =

De bestelde consumpties moeten contant worden voldaan.

Art. 18 lid 8 =

De buffetcommissie moet de niet voor onmiddellijke betaling
benodigde gelden tegen kwitantie afdragen aan het
afdelingsbestuur.

JEUGD- EN ONTSPANNINGSCOMMISSIE
Artikel 13
(reglement voor de afdelingen art. 20 lid 1/3/4/6)
Art.20 lid 1 =

De taken van een jeugd- en ontspanningscommissie bestaan
met name uit het, in overleg met het afdelingsbestuur,
organiseren en uitvoeren van ontspanningsactiviteiten voor
de leden.
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Art.20 lid 3 =

Over de besteding van eventuele baten wordt door het
afdelingsbestuur, op advies van de jeugd- en
ontspanningscommissie, beslist.

Art. 20 lid 4 =

Onder de jeugd- en ontspanningscommissie kunnen
subgroepen ressorteren.

Art. 20 lid 6 =

De financiële afdracht/betaling van deze subgroepen valt
onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de
jeugd- en ontspanningscommissie.

De financiën van de jeugd- en ontspanningcommissie staan onder beheer
van de penningmeester(s) van de afdeling.
SCHOONHEIDSCOMMISSIE
Artikel 14
(reglement voor de afdelingen artikel 16)
de taken van de schoonheidscommissie omvatten onder andere de volgende
zaken:
a. Het adviseren aan tuinleden over beplantingen in het algemeen;
b. In nauwe samenwerking met de werk- en beplantingscommissie toezicht
houden op het onderhouden van het tuincomplex;
c. Het doen van aanzeggingen aan de leden over achterstallig onderhoud, en
het bij niet-naleving daarvan, schriftelijk kennis geven aan het bestuur;
d. In opdracht van het afdelingsbestuur het doen van tuintaxaties, in
samenwerking met de bouw- en taxatiecommissie.
WATERCOMMISSIE
Artikel 15
Bij het niet aanwezig zijn van een watercommissie valt deze taak onder het
beheer van de bouw- en taxatiecommissie.
Taken van de watercommissie:
a. Jaarlijks de stand van de watermeter controleren, en deze bij de
penningmeester inleveren;
b. Advies of hulp verlenen bij geconstateerde defecten aan de watermeter;
c. Tijdens het tuinseizoen steekproefsgewijze controleren of de watermeters
juist functioneren en de verzegeling intact is;
d. Bij niet-naleving van gemaakte afspraken met een tuinlid, dit schriftelijk
ter kennis brengen aan het bestuur.
e. Zorgdragen voor het gangbaar houden van afsluiters van het
waterleidingnet en zonodig repareren;
f. Zorgdragen voor het vorstvrij houden van het waterleidingsnet door
middel van afsluiten.
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FINANCIĒLE VERPLICHTINGEN
Artikel 16
(reglement voor de afdelingen art. 22)
De huurpenningen, contributies en andere verschuldigde kosten dienen bij
vooruitbetaling te worden voldaan. Betaling dient te geschieden ineens of in
twee termijnen.
Er zijn dus twee mogelijkheden. Welke zijn dat?
(gewijzigd in de Begrotingsvergadering van 16 december 2006)

1. U betaalt uw contributie ineens vóór 1 maart.*
2. U betaalt in twee termijnen.
1e termijn vóór 1 februari met tenminste de helft van het totaalbedrag
2e termijn vóór 1 april het restant bedrag
3. Indien u een betalingsregeling wilt treffen, dient voor elke
betalingsregeling een overeenkomst opgesteld te worden. Indien de betaling
niet overeenkomstig het contract wordt voldaan vervalt de
betalingsovereenkomst en is het resterende bedrag per direct invorderbaar.
De betalingsregeling valt tevens onder artikel 20 van dit supplement.
*Opmerking bij de eerste termijn:
Blijft betaling achterwege en er is geen contact opgenomen met het bestuur
(penningmeester), dan geldt de betaling ineens vóór 1 maart.
Artikel 17
(reglement voor de afdelingen art. 22)
Voor de verzending van aangetekende brieven, door of namens het bestuur
verzonden, zal het bestuur porto- en administratiekosten in rekening brengen.
Artikel 18
(reglement voor de afdelingen art. 25)
a. Een lid dat zonder bericht van verhindering een werkbeurt overslaat wordt
beboet met een bedrag van € 50,00 per werkbeurt.
b. Een lid dat aan het einde van het seizoen zonder opgave van redenen nog
een of meer werkbeurten achterstaat, wordt beboet met een bedrag van
€ 50,00 per openstaande werkbeurt, vermeerderd met een door het bestuur
vast te stellen boete.
c. De achterstallige werkbeurten dienen alsnog te worden ingehaald.
d. Weigering om aan de in het voorgaande genoemde verplichtingen te
voldoen kan leiden tot de in artikel 20 van de in dit supplement genoemde
maatregelen en in uiterste instantie tot ontzetting uit het lidmaatschap.
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SANCTIEBEPALINGEN
Artikel 19
(reglement voor de afdelingen art. 25)
a. Bij overtreding van enige verbodsbepaling en/of niet nakomen van enige
verplichting aan de leden opgelegd in de Statuten en Reglementen, kan op
het betrokken lid het bepaalde in de Statuten en Reglementen worden
toegepast onder andere ontzetting uit het lidmaatschap, ongeacht de
maatregelen die het bestuur die het bestuur ingevolge het in enig artikel
van dit supplement bepaalde tegen hem/haar kan nemen.
b. Alvorens eventueel een bepaalde maatregel wordt getroffen, ontvangt het
betrokken lid schriftelijk een oproep voor een gesprek met het bestuur.
Artikel 20
(reglement voor de afdelingen art. 25)
Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, is het bestuur bevoegd een
boete op te leggen van ten hoogste € 50,00 per overtreding, tenzij door de
Algemene Ledenvergadering een ander bedrag wordt vastgesteld.
Bij herhaling van enige overtreding wordt het boetebedrag verdubbeld.
Van deze bepaling wordt afgeweken als in enig ander artikel van dit reglement
met name genoemde sancties ten opzichte van verbondsbepaling en/of het niet
nakomen van verplichtingen zijn gesteld.
Artikel 21
Waterverbruik en watermeter
Er wordt een boete van € 100,00 opgelegd indien het lid:
a. Weigert om binnen de door het bestuur, aan hem/haar schriftelijk gestelde
termijn, de watermeter te plaatsen of te doen plaatsen in de aangewezen
put op zijn/haar tuin.
b. Als bij controle blijkt dat frauduleus gebruik wordt gemaakt van de
waterleiding en/of watermeter.
c. De leden van de watercommissie dienen te aller tijden toegang te
verkrijgen tot de waterput. Weigering van controle met betrekking tot de
watermeter zal worden beboet volgens artikel 20 van dit supplement
waarbij het bedrag zich telkenmale zal verdubbelen bij herhaling van
overtreding.
In beide gevallen wordt te allen tijde op de eerstvolgende tuinnota aan het lid
een geschat waterverbruik in rekening gebracht, berekend vanaf de dag waarop
jaarlijks de hoofdwaterleiding wordt opengedraaid.
De waterput moet minimaal de binnenmaat hebben van 60 x 40 cm br.
Voor controle van de watermeter moet de waterput goed bereikbaar zijn. Er
mogen in de waterput geen materialen aanwezig zijn die het goed aflezen van de
watermeter onmogelijk maken.
Gascontrole
Bij in gebreke blijven van een correcte aansluiting met betrekking tot
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gasverbruik zal een boete opgelegd worden ad € 50,00. Bij herhaalde
overtreding zal de boete zich automatisch verdubbelen en valt onder art.20 van
dit supplement.

TOEWIJZING, OPZEGGING EN OVERDRACHT
VAN TUINEN
Artikel 22
(Huurreglement art. 2)
Inschrijving op de inschrijvingslijst wordt bij het bestuur op een zittingsdag
verricht nadat de personalia is gecontroleerd en nagetrokken is op eventuele
royementen. De aspirant-huurder krijgt binnen 3 weken bericht of zijn/haar
inschrijving is goedgekeurd, schriftelijk of per telefoon, en wordt daarna op de
ranglijst gezet.
Artikel 23
(Huurreglement art. 4)
Bij een tuin zonder beplanting en opstallen eindigt het lidmaatschap per
1 januari van het jaar, volgend op het jaar waarin werd opgezegd.
Artikel 24
(Huurreglement art. 4)
Voor eventuele achterstallige werkbeurten bij beëindiging van het lidmaatschap,
wordt aan het betrokken lid € 50,00 per werkbeurt in rekening gebracht.

ALGEMENE ORDE VOORSCHRIFTEN
Artikel 25
(Huurreglement art. 6)
Het is niet toegestaan:
a. Attributen, waaronder palen en latten in de sloten te plaatsen, tenzij deze
voldoen aan door het bestuur te bepalen afmetingen.
b. Zonder schriftelijke toestemming op het tuincomplex plakkaten en/of
aankondiging te plaatsen.
Artikel 26
(Huurreglement art. 6)
Het is toegestaan:
a. Beschoeiingen langs de sloten aan te brengen, mits door de
bouwcommissie goedgekeurd, en het op deugdelijke wijze wordt
uitgevoerd.
b. Een introducé mee te nemen. Dit geeft de introducé echter niet het recht
om naderhand zelfstandig mee te doen aan de activiteiten op het tuinpark
en gebruik te maken van het verenigingsgebouw.
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Artikel 27
(Huurreglement art. 6)
a. De speeltuin is bedoeld voor gebruik door kinderen tot 11 jaar.
b. Honden worden niet in de speeltuin toegelaten en behoren op het tuinpark
aan de lijn te worden meegevoerd, de vaste uitwerpselen van zijn/haar
huisdier moeten door de tuinder onmiddellijk worden afgevoerd.
c. Gebruik van flessen/blikjes en glazen is, om veiligheidsredenen, in de
speeltuin niet toegestaan,
d. Het bestuur is niet aansprakelijk te stellen voor enige schade.

AANLEG, INDELING EN ONDERHOUD TUINEN
ARTIKEL 28
(Huurreglement art.10)
Ter bevordering van het juiste onderhoud en het aanzien van het terrein van het
complex is het lid verplicht:
a. De tuin elk jaar vóór 15 april schoon en plantklaar te hebben.
b. De paden langs de tuin halverbreedte vrij te houden van onkruid en de
heesters en andere beplanting zo te snoeien dat de heg ongehinderd kan
groeien en bloeien.
c. Slootkanten in goede staat te houden en de door zijn/haar zelf of door de
Gemeente Amsterdam geplaatste beschoeiingen aan zijn/haar tuin te
onderhouden en waar nodig te vervangen.
d. Tenminste éénmaal per jaar, te weten vóór 1 april en na 30 september de
aan zijn/haar tuin grenzende sloot of sloten te baggeren en verder vrij te
houden van begroeiingen (dit met uitzondering van de hoofdsloten,
waarvoor aparte regels gelden).
e. Geen andere dan een natuurlijke tuinafscheiding, met een maximum
hoogte van 125 cm (aan de voorzijde / 180 cm aan de zijkanten) aan te
brengen; greppels zijn niet toegestaan.
f. Mest- of composthopen verdekt op te stellen.
g. Een brievenbus zodanig te plaatsen dat de post op een normale manier
vanaf het pad bezorgd kan worden.
h. Een tuinnummerbord op een voor ieder in het oog lopende plaats aan te
brengen.
i. Hoge bomen en/of beplantingen zodanig te plaatsen dat de aangrenzende
tuin hiervan geen hinder ondervindt.
j. Onderhoud met milieuvriendelijke middelen (dus geen carbolineum,
gecreosoteerde en/of geïmpregneerd hout) te verrichten (=wettelijk) aan
beschoeiingen, vlonders.
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Artikel 29
(Huurreglement art.11)
a. De leden dienen, in verband met een goede spreiding van
werkzaamheden, zoveel mogelijk de verplichte werkbeurten te doen op de
voor hen volgens het schema vastgestelde dagen.
b. Het vooruit verrichten van werkbeurten is niet toegestaan behoudens met
toestemming van het bestuur.

VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT
VERVOER(MIDDELEN)
Artikel 30
(Huurreglement art.14)
Het is niet toegestaan:
Zich op het tuinpark te bevinden met auto’s, motoren, brom- en snorfietsen met
aangezette motor. Op dit verbod wordt een uitzondering gemaakt voor:
a. Artsen, functionarissen van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst,
Politie, Brandweer, in noodsituaties en openbaar onderhoud;
b. Leden of bezoekers met dispensaties om medische redenen. Dispensatie
wordt verleend als betrokkene zich niet per fiets, maar wel per brom-/snor
fiets mag verplaatsen (onder voorwaarde dat een maximumsnelheid van 5
km per uur wordt aangehouden). Een verzoek om dispensatie dient
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, met bijvoeging van (een
afschrift van) een medische indicatie. Bij overtreding van dit verbod
wordt het betrokken lid aansprakelijk gesteld en wordt een boete van
€ 50,00 opgelegd.
c. Buiten het tuinseizoen op het tuincomplex aanwezig te zijn tussen 19:00
uur ’s avonds en 07:00 uur ’s morgens, alleen toegestaan met
toestemming van de B.V.V en het afdelingsbestuur.
d. Het stallen van vervoermiddelen (auto) op het parkeerterrein buiten het
tuinseizoen tussen 19:00 uur en 07:00 uur, alleen toegestaan met
toestemming van de B.V.V en het afdelingsbestuur.
Artikel 31
(Huurreglement art.14)
a. Bij vervoer van materialen op het tuincomplex kan gebruik worden
gemaakt van werkkarren van het tuinpark. Deze werkkarren zijn te leen
bij de WERFBAAS. Deze werkkarren dienen na gebruik onmiddellijk
teruggebracht te worden naar de plaats van stalling, zodat zij weer door
anderen kunnen worden gebruikt.
b. Voor vervoer van grote materialen dan wel grote hoeveelheden van
bepaalde zaken kan daarnaast gebruik worden gemaakt van de tractor van
het tuinpark. Voor dat gebruik moet een vergoeding worden betaald. De
hoogte van de vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld.
c. Voor het gebruik van de tractor gelden de volgende regels:

10

 De tractor mag allen bereden worden door een lid van het tuinpark
en daartoe aangesteld door het bestuur en werkplaatsbeheerder.
 De chauffeur hoeft bij het laden en/of lossen niet te helpen.
 De chauffeur bepaalt welke hoeveelheid vracht er wordt
meegenomen.
 Vervoer dient van tevoren te worden besproken bij de
werkplaatsbeheerder in verband met planning.
 Op de zondagen zal er niet voor de tuinders gereden worden.
 Komt de aanvrager van de rit niet op de afgesproken tijd, dan komt
zijn/haar aanvraag te vervallen.
 Indien door omstandigheden de tractor niet inzetbaar is dan behoeft
de chauffeur tegenover de leden geen rekenschap af te leggen.
 Indien door een der bovengenoemde omstandigheden het door de
aanvrager gevraagde transport geen doorgang kan vinden, is
verhaal niet mogelijk.
Nadere regels over het gebruik van de tractor en de tijdstippen waarop deze voor
de leden beschikbaar is, worden opgenomen in het mededelingenblad en/of
vermeld op de publicatieborden.

VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT
MILIEU/HYGIENE
Artikel 32
(Huurreglement art. 15)
Het is niet toegestaan:
a. Leidingwater voor andere dan huishoudelijke doeleinden te gebruiken.
Toegestaan is het besproeien van de tuin met inachtneming van de door
het bestuur vast te stellen voorwaarden.
b. Explosiemotoren in welke vorm dan ook op het tuinpark voor welk doel
dan ook in gebruik te hebben, met uitzondering van:
 Gebruik buiten het seizoen.
 Gebruik binnen het seizoen met schriftelijke toestemming van het
bestuur.
 Gebruik van explosiemotoren die door het bestuur ten algemene
nutte zijn aangeschaft en hiervoor worden gebruikt.
c. Op zon- en feestdagen was- of beddengoed, kleding en kleden e.d.
zichtbaar op de tuin te hangen of te plaatsen.
d. Het gebruik van elektrische wasmachines op het tuinpark is niet
toegestaan, ten eerste door het hoge stroomverbruik en ten tweede
door het verbod om op uw septictank, stapelput of op de sloot te mogen
lozen.
Dit in verband met oppervlaktewater verontreiniging (ernstig milieu
delict).
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e. Het gebruik van houtkachels is alleen toegestaan van :
1 oktober tot en met 31 maart
Er mag alleen gestookt worden met onbehandeld hout, géén dennenhout of
coniferen, en een voorgeschreven schoorsteen!

Artikel 33
(Huurreglement art.19)
Een lid dat zich schuldig maakt aan diefstal van zaken van andere leden en/of
zaken van de afdeling wordt door het bestuur voorgedragen tot ontzetting uit het
lidmaatschap van de bond.

!!!!NIEUW!!!!
ELEKTRICITEIT LEDEN
Artikel 34
(Reglement bouwvoorschriften art.14)
1. Aanvrager is verplicht tot betaling van de aansluitkosten, groot € 1.265,00
Dit is bij de eerste aanleg 2007 / 2008 daarna € 1500,00
2. De aansluitkosten zijn niet terugvorderbaar bij het bestuur van het
tuinpark. Het nieuwe tuinlid is verplicht deze over te nemen.
3. De kilowattuurprijs inclusief de vaste kosten worden jaarlijks op voorstel
van het bestuur vastgesteld en op de Algemene Ledenvergadering bekend
gemaakt. De verbruikskosten vinden jaarlijks bij de tuinafrekening plaats.
4. De algemene voorziening waaronder het kabelnet, schakelen sectiekasten
en toevoerleiding tot en met de kWhmeter, blijft eigendom van het
tuinpark. De kabelgeul op eigen tuin dient op aanwijzing van de
technische dienst door het tuinlid in eigen beheer gegraven te worden op
een diepte van 50 cm.
5. Het tuinlid dient eveneens zorg te dragen voor de binneninstallatie vanaf
de kWhmeter en de aankoop van een 30 milliampère aardlekschakelaar.
Volkstuinpark De Bretten maakt de kabelaansluitingen, voorziet de
installatie van een kWhmeter en een 2 groepsinstalliekastje, dat voorzien
is van een 6 Ampère passchroef, een 6 Ampère smeltveiligheid en de door
het tuinlid gekochte 30 milliampère aardlekschakelaar, of een
installatiekastje voorzien van een 6 Ampère zekeringautomaat en de door
het tuinlid gekochte 30 milliampère aardlekschakelaar.
6. De installatie dient vakkundig en volgens voorschriften van het
Energiebedrijf te worden aangebracht.
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7. De door het bestuur aangestelde personen, alsmede de bevoegden van het
Energiebedrijf, dienen op verzoek toegang tot de installatie te hebben.
8. Alvorens stroomlevering plaatsvindt, dient de installatie door een door het
tuinpark aangestelde deskundig persoon goedgekeurd te zijn.
9. Levering van elektriciteit door aangeslotenen aan derden is verboden.
Verbreking van de verzegeling en/of beschadiging van apparatuur van het
tuinpark kan afsluiten van de stroomtoevoer en/of in ernstige gevallen
royement als lid van het tuinpark tot gevolg hebben.
10.Een defect geraakte hoofdverzekering mag uitsluitend door de technische
dienst van Volkstuinpark De Bretten vervangen worden.
11.Verplaatsing van aanvoerkabel en/of apparatuur, bijvoorbeeld door
verplaatsing van het tuinhuisje of meteropstelling, zal in overleg met de
technische leider en tegen de door hem vastgestelde kosten geschieden.
12.Voor onderhoudskosten betaalt elke aangesloten gebruiker gedurende 5
jaar een vaste bijdrage per jaar, gerekend vanaf het jaar van aansluiting.
13.Indien een tuinlid schade veroorzaakt aan het elektriciteitsnet, zal deze
schade op hem/haar worden verhaald. Een uitzondering op dit
verhaalsrecht zal worden gemaakt wanneer:
 De schade wordt veroorzaakt tijdens en door werkzaamheden die
door het bestuur zijn opgedragen;
 Schade wordt veroorzaakt aan kabels waarvan de ligging niet
bekend is;
 Het tuinpark aantoonbaar nalatig is geweest in het onderhoud van
het elektriciteitsnet.
14.Nieuwe tuinders worden verplicht gesteld, indien er nog geen aansluiting
aanwezig is in het betreffende tuinhuis, een elektra aansluiting te nemen,
waarbij uitgegaan wordt van een bedrag voor het jaar 2008 van
€1500,00. Rekeninghoudende met inflatie zal dit bedrag elk jaar
opnieuw worden vastgesteld.
REGLEMENT ELEKTRA + BEGRIPPEN +
ART.14 BOUWVOORSCHRIFTEN ELEKTRA
+ ART.17 HUURREGLEMENT FACILITEITEN
ZIE BIJLAGEN
Artikel 35
In dit supplement kunnen door de Algemene Ledenvergadering aanvullingen en
wijzigingen worden aangebracht bij een met gewone meerderheid van stemmen
genomen besluit. Zij worden eerst van kracht nadat voldaan is aan hetgeen in de
Reglementen is bepaald
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Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2008

BIJLAGE I
REGLEMENT - ELEKTRA
BEGRIPPEN
VOLTAGE
Eenheid van elektra, spanning ( 220-230 Volt)
AMPÈRE
Eenheid van elektrische stroomsterkte ( uw aansluiting = 6 Amp)
WATT
Vermogen
(uw aansluiting is 2x 1380 Watt
230 Volt x 6 Amp = 1380 Watt)
AANSLUITING
Tuinhuisjes moeten vast zijn aangesloten door een in de grond gelegde
grondkabel met een nominale kerndoorsnede van tenminste 2,5 mm² . Aan het
begin van de installatie in een tuinhuis moet een schakel- en verdeelinrichting
zijn aangebracht.
(zie verder art : 14. sub 14.1 reglement Bouwvoorschriften van de BVV.)
AARDLEKSCHAKELAAR
Meerdere groepen kan men samennemen en beveiligen met een
aardlekschakelaar. De aardlekschakelaar meet het verschil tussen de hoeveelheid
elektrische stroom die de installatie ingaat en de stroom die er weer uitvloeit. Is
dit verschil te groot (=> 30mA normale groep in woonhuis ( tuinhuis) dan
schakelt deze schakelaar de stroom af binnen 200 milliseconden.
GROEP
Een groep is een deel van de elektrische installatie in een huis ( tuinhuis) dat
afzonderlijk is afgezekerd met een smeltveiligheid. Door de installatie te
verdelen in groepen voorkomt men dat bij een probleem in een deel van de
installatie alle delen zonder elektriciteit komen te zitten.
GROEPENKAST
Of verdeelinrichting is een plek van waaruit de elektrische stroom verdeeld
wordt over verschillende toestellen of lichtpunten. De voeding ( meestal van uit
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het energiebedrijf ) komt binnen op de hoofdschakelaar. Van uit deze
hoofdschakelaar wordt de stroom verdeeld naar een aantal groepen (automaten
of stoppen ) die elk weer een of meer toestellen of lichtpunten voorzekeren. De
zekeringswaarde in ons geval 6 Amp of het toepassen van aardlek ( altijd )
voorgeschreven in de NEN 1010.
NEN 1010
Is de Nederlandse naam (NEN) voor de e-installateur. Deze norm bevat de
minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning en
tuinhuizen (seizoen woonverblijf ) moeten voldoen een heeft een vaste
bestemming.
BEDRADING
Kan bestaan uit vier draden (aders) nul draad blauw
fase draad bruin
aarde draad groen,geel
schakel draad zwart
Installatiedraad is in vaktermen een ader en is een elektrisch geleidende draad of
streng draden (meestal van koper) in een isolerende mantel die deel uitmaakt
van een kabel met twee of meer aders en moet de nominale kerndoorsnede van
tenminste 2,5 mm² hebben.
CONTACTDOOS
Is een aansluitpunt op het lichtnet voor afname van elektrische energie met
behulp van een stekker (contactstop) in vaktermen, en is een onderdeel van de
elektrische installatie.
STEKKER
Contactstop (in de volksmond stekker genoemd) is eigenlijk een combinatie van
twee toestellen waarmee een elektrische verbinding tot stand kan worden
gebracht.
In de meeste gevallen geaard, en is het eind van de draad en tevens het deel dat
in de contactdoos wordt gestoken.
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BIJLAGE II
Reglement Bouwvoorschriften van de Bond van Volkstuinders
ART. 14. VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK EN AANLEG VAN
ELEKTRICITEIT OP VOLKSTUINPARKEN.

Artikel 14.1.
Tuinhuisjes.
Voor de aansluiting van volkstuinhuisjes op de volkstuinparken zijn de normen
van toepassing die zijn opgesteld door het Nederlands Normalisatie-Instituut en
wel NEN 1010 veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties.
Een tuinhuisje valt onder de categorie seizoenwoonverblijf en heeft een vaste
bestemming.
Algemeen.
Aan het begin van de installatie in een tuinhuis moet een schakel- en
verdeelinrichting zijn aangebracht.
De installatie moet over ten minste twee eindgroepen zijn verdeeld.
De schakel en verdeelinrichting worden in het tuinhuis geïnstalleerd.
De installatie van elk tuinhuis moet afzonderlijk zijn beveiligd door een
aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
Spanningsverlies.
Het spanningsverlies vanaf de onderverdeelkast mag niet meer dan 5% van de
nominale spanning bedragen.
Leidingen en bijbehoren extern.
Tuinhuisjes moeten vast zijn aangesloten door een in de grond gelegde
grondkabel met een nominale kerndoorsnede van ten minste 2,5 mm².
Elektrisch materieel.
De installatie in het tuinhuis moet ten minste omvatten:
a. In ieder vertrek een lichtpunt met bedieningsschakelaar;
b. In woonvertrekken met een grondoppervlak van ten hoogste 10 m² een
tweevoudige wandcontactdoos;
c. In woonvertrekken met een grondoppervlak groter dan 10 m² twee
tweevoudige wandcontactdozen;
d. In aparte slaapvertrekken met een grondoppervlak groter dan 3 m² een
enkelvoudige wandcontactdoos;
e. In keukens, of in met woon- en/of slaapvertrekken gecombineerde
keukens, een tweevoudige wandcontactdoos op een doelmatige plaats bij
het aanrecht.
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Leidingen en bijbehoren intern.
Leidingen in de wand moeten verticaal of horizontaal zijn aangebracht;
horizontaal moeten de leidingen zo dicht mogelijk langs het plafond zijn
aangebracht.
De nominale kerndoorsnede van leidingen voor de voeding van
wandcontactdozen voor algemeen gebruik moet ten minste 2,5 mm² zijn voor
leidingen in buis.
Artikel 14.2
Aanleg elektriciteitsnet op de Volkstuinparken.
Op het volkstuinpark waar de energieleverancier de aansluiting op het net
aanbiedt, moet een hoofdverdeelkast geplaatst worden waarin de KWU- meter is
geplaatst.
Vanaf de hoofdverdeelkast vindt de uitsplitsing plaats naar de
onderverdeelkasten op het park.
Vanuit de onderverdeelkasten worden de tuinhuisjes gevoed door middel van
een grondkabel in de grond en vast aangesloten in het tuinhuis op de schakel- en
verdeelinrichting waarin opgenomen een aardlekschakelaar met een nominale
aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
In de onderverdeelkasten bevinden zich de KWU- meters van de aangesloten
tuinhuizen met een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van
300 mA per tuinhuis.
Deze aardlekschakelaar dient tevens als hoofdschakelaar om het tuinhuis
spanningsloos te maken.
Zie voor meer voorschriften voor de aanleg van elektriciteit artikel 17 lid 3 van
het Huurreglement.
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BIJLAGE III
HUURREGLEMENT VAN DE BOND VAN VOLKSTUINDERS
Artikel 17
Faciliteiten volkstuinpark
1. Alleen de bondsvergadering is bevoegd op verzoek van de desbetreffende
afdelingsvergadering besluiten te nemen met betrekking tot de aanleg van de
volgende faciliteiten ten behoeve van de leden:
a) Gas en telefoon;
b) (kabel) televisie.
2. Een afdelingsbestuur is bevoegd met betrekking tot de aanleg, het
instandhouden of beëindiging van de volgende faciliteiten ten behoeve van zijn
volkstuinpark of een zich hierop bevindende tuin:
a) Sperpaaltjes op de paden van een volkstuinpark;
b) Inrichting van sportaccommodaties en speeltuinen;
c) Algemene vuilstortplaats;
d) Het afsluiten door toegangshekken, met inachtneming van art.19 lid 1 van
het Huurreglement.
3. De afdelingsvergadering is bevoegd besluiten te nemen met betrekking tot de
aanleg van elektriciteit ten behoeve van de leden onder de volgende
voorwaarden en condities:
a) Voor de aanleg van elektriciteit is toestemming vereist van twee/derde
van de uitgebrachte stemmen van de afdelingsvergadering;
b) De aanleg, in het openbare gedeelte van het terrein, m.u.v. het graafwerk,
mag uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend installatiebureau en
moet voldoen aan de eisen opgesteld door de overheid;
c) De aanleg vanaf de meterkast tot en met het tuinhuis moet worden
aangelegd volgens de richtlijnen van de bond en behoeft de goedkeuring
van een erkend bureau, tenzij het (aantoonbaar) wordt uitgevoerd door
een erkend installateur;
d) De aanlegkosten worden hoofdelijk omgeslagen over de leden van het
desbetreffende tuinpark, met dien verstande dat de huidige leden niet
verplicht kunnen worden tot deelname;
e) Tekorten die hierdoor ontstaan moeten worden gefinancierd uit het
vermogen van de afdeling;
f) De afdelingsvergadering kan nieuwe leden verplichten tot aansluiting op
het elektriciteitsnet en betaling van de aanlegkosten;
g) Er wordt een afschrijvingsregeling ingesteld;
h) Afrekening van het gebruik van elektriciteit vindt plaats op individuele
basis via een meter;
i) Leden die geen elektriciteit willen, moeten wel toestaan dat er eventueel
een meterkast in hun tuin wordt geplaatst;
j) Zie voor meer voorschriften voor de aanleg van elektriciteit artikel 14 van
de Bondsbouwvoorschriften.
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Artikel 18
Overtreding
Een overtreding van het bepaalde in de artikelen 10 t/m 17 van dit reglement
wordt aangemerkt als een overtreding, als bedoeld in hoofdstuk 11 van het
Geschillenreglement.
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