
Huishoudelijk reglement Tuinpark “Ons Lustoord”.

Artikel 1. Inleiding

Alle bepalingen, die in de Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders (hierna te
noemen de Bond) zijn opgenomen en alle toevoegingen en wijzigingen, die door Algemene
Ledenvergadering van de Bond hierin mochten worden aangebracht, zijn op de afdeling “Ons
Lustoord” van toepassing.

Artikel 2. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Het Bondsbestuur: Het bestuur van de Bond van Volkstuinders gevestigd te Amsterdam;
Het Bestuur: Het bestuur van de afdeling “Ons Lustoord”;
De Leden: De huurders en medehuurders van een tuin op de afdeling “Ons Lustoord”;
De Afdeling: Het Tuinpark “Ons Lustoord” van de Bond van Volkstuinders;
De Statuten: De Statuten van de Bond van Volkstuinders;
De Reglementen: De Reglementen van de Bond van Volkstuinders;
De Bouwvoorschriften: De bouwvoorschriften van de Bond van Volkstuinders.

Artikel 3. Sancties

a) Bij overtreding van enige verbodsbepaling en/of niet nakomen van enige verplichtingen aan
de leden opgelegd in de Statuten en Reglementen en/of dit Huishoudelijk Reglement, kan
het bepaalde in artikel 14 van het Tuinreglement van de Bond op de betrokken leden worden
toegepast, onverminderd de maatregelen, die het Bestuur ingevolge het bepaalde in enig
artikel van dit Huishoudelijk Reglement tegen hem/haar kan nemen;

b) Het Bestuur kan aanmaningen doen uitgaan en hierop een boete van max. € 25,00 voor de
eerste keer stellen. Bij elke volgende overtreding wordt dit bedrag met € 25,00 verhoogd.
Boetes worden pas opgelegd, na het betrokken lid te hebben gehoord. Wanneer een lid
gedurende twee jaar geen boetes zijn opgelegd zal bij een nieuwe overtreding, met eerdere
opgelegde boetes geen rekening worden gehouden. Dit onder voorwaarde dat eerdere
opgelegde forfaitaire heffingen zijn betaald;

c) Indien er door een lid geen gehoor wordt gegeven aan een schriftelijk verzoek van het
Bestuur te verschijnen tijdens vergaderingen van het Bestuur, om gehoord te worden over
zaken waar boetes kunnen worden opgelegd, dan is het Bestuur gemachtigd boetes op te
leggen;

d) Zijn boetes, minimaal 4 in getal voor dezelfde overtreding en binnen 24 maanden na
vaststelling van de eerste boete of binnen deze periode opgelopen tot een bedrag van €
100,00 dan kan door het Bestuur vervallenverklaring van het lidmaatschap van het
betrokken lid worden voorgesteld. Verrekening van de nog niet betaalde boetes geschiedt op
het diploma van het eerstvolgende jaar;

e) Boetes dienen binnen 14 dagen na oplegging te worden afgerekend bij het
penningmeesterschap.

Artikel 4. Financiën

a) De leden zijn verplicht de door hen verschuldigde huurpenningen, contributie en verdere
kosten te voldoen binnen 30 (dertig) dagen na de notadatum. De betalingen dienen bij
voorkeur via een bankoverschrijving te worden voldaan aan de penningmeester van



Tuinpark ‘Ons Lustoord’, of bij uitzondering via een betaling in contant geld aan de
penningmeester of diens plaatsvervanger.

b) Indien een lid niet aan de in lid a genoemde betalingsverplichting kan voldoen, dan dient het
lid contact op te nemen met het penningmeesterschap voor een eventueel af te spreken
betalingsregeling;

c) Indien de betalingen niet binnen de in lid a genoemde termijn of met een afwijkende
overeenkomst genoemd in lid b hebben plaatsgehad, kan het betrokken lid een boete van €
25,00 alsmede rente, porto- en administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Verbodsbepalingen

Het is de leden verboden:
a) de tuin te onder- of wederverhuren, of in gebruik af te staan behoudens het bepaalde in

artikel 6, lid 7 van het Tuinreglement;
b) zonder toestemming van de rechthebbende diens tuin te betreden, tenzij anders bepaald;
c) de paden, sloten en/of slootkanten te versperren of sintels, grind, zand of andere materialen

op de paden van het Tuinpark te laten liggen of in de gazons te storten of te verontreinigen;
d) in de paden te spitten of greppels daarlangs te graven;
e) afrasteringen te verbreken, grenspalen en algemene beplanting te verwijderen of te

verplaatsen en/of afrasteringen te maken van doeken, plastic, zeil etc.;
f) greppels te maken bedoeld als afscheiding en afscheidingen van prikkeldraad te plaatsen;
g) beplantingen langs de tuinscheidingen te plaatsen welke schade of hinder voor een andere

tuinder kunnen veroorzaken;
h) de waterleiding te beschadigen en/of vertakkingen te maken;
i) vuilnis, afval, e.d. in sloten, op wegen of elders, ook in de nabijheid van het Tuinpark te

deponeren;
j) open vuur op de tuin te houden;
k) anders dan natuurlijk materiaal te begraven en/of andere stoffen dan regenwater te lozen in

de sloten;
l) mesthopen en/of composthopen op de tuin te hebben, zonder dat deze op voldoende wijze

aan het oog onttrokken zijn of etensresten in de mest- en/of composthoop te deponeren
i.v.m. ongedierte;

m) vee, pluimvee, duiven, pelsdieren etc. te houden;
n) bijen te houden zonder schriftelijk toestemming van het Bestuur en de gemeentelijke

overheden;
o) huisdieren te houden die overlast veroorzaken;
p) honden en katten niet aangelijnd buiten de eigen tuin op het Tuinpark te laten lopen, en de

uitwerpselen van de eigen hond en/of kat op het terrein achter te laten;
q) LPG autogas opgeslagen in welke soort tank dan ook te hebben en/of te gebruiken;
r) met een motorrijtuig, incl. bromfietsen, met gebruik van motor over het Tuinpark te rijden,

uitgezonderd indien men van het Bestuur een ontheffing heeft gekregen;
s) handel te drijven, tenzij met schriftelijke toestemming van het Bestuur;
t) materialen af te leveren of doen afleveren aan/door derden, tenzij voor direct eigen gebruik;
u) vervoermiddelen van welke aard dan ook tegen en/of in de tuinafrastering langs een

algemeen pad te plaatsen of op het algemeen pad te laten staan, met uitzondering van de
daarvoor bestemde plaatsen;

v) op het Tuinpark caravans, vaartuigen, auto’s, aanhangwagens of andere voertuigen te
plaatsen;

w) op de tuin of in het tuinhuis een werkplaats te hebben of aldaar enig bedrijf uit te oefenen, of
op enigerlei wijze te gebruiken voor opslag van materialen;

x) plakkaten, drukwerken, aankondigingen, mededelingen, te plakken, te plaatsen, te
verspreiden op het Tuinpark en/of daarbuiten, zonder voorafgaande schriftelijke



toestemming van het Bestuur;
y) propaganda te maken voor politieke, kerkelijke en andere instellingen;
z) het tuinhek, gasflessenkist, geiserkast met een slot af te sluiten, i.v.m.

veiligheidsmaatregelen;
aa) tijdens het gesloten seizoen (1 oktober - 31 maart) zich op het Tuinpark te bevinden tussen

zonsondergang en zonsopgang;
ab) op enigerlei wijze de belangen van Tuinpark ‘Ons Lustoord’ te schaden

Artikel 6. Nadere Orderegels

a) Zonder schriftelijke toestemming van het Bestuur is het niet toegestaan nachtverblijf te
houden op de tuin. Deze vergunning kan door het Bestuur slechts worden afgegeven na
advies van de Bouwcommissie, die er op toeziet of voldaan is aan de voorschriften. (Artikel
13 van de Bouwvoorschriften). Een door het Bestuur afgegeven vergunning voor een
nachtverblijf kan te allen tijde worden ingetrokken indien de houder handelt in strijd met de
in de Bouwvoorschriften omschreven voorschriften;

b) De overnachtingvergunning wordt alleen verleend aan de huurder van een tuin in de periode
van 1 april tot 30 september; wordt niet afgegeven indien de aanvrager geen huurder van de
tuin is, waarvoor de vergunning aangevraagd wordt;

c) Alle verordeningen of voorschriften, die door de overheid zijn of nog worden uitgevaardigd
t.a.v. de bestrijding van gevaarlijke plantenziekten bijv. aardappelmoeheid of parasieten, zijn
ook bindend voor de leden van Tuinpark “Ons Lustoord” en zullen door hen stipt moeten
worden nagekomen;

d) Voor aangetekende brieven, verzonden door of namens het Bestuur in het geval van verzuim
of overtreding van dit Huishoudelijk Reglement, zal het betrokken lid portokosten verhoogd
met administratiekosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de administratiekosten
wordt door de afdelingsvergadering vastgesteld.

Artikel 7. Gebruik aggregaat

Het is de leden toegestaan om een aggregaat te gebruiken op de volgende dagen en uren: Maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur. Woensdag en zaterdag van 10.00 uur tot
17.00 uur. Te allen tijde dient rekening gehouden te worden met de medetuinders.

Artikel 8. Verplichtingen

De leden zijn verplicht:
a) de door hen gehuurde tuin, beplanting en de zich daarop bevindende opstallen, vanaf de

aanvang van de huur in goede staat te brengen en te houden;
b) de paden en heggen grenzende aan hun tuin vrij van onkruid te houden, voor leden wiens

tuin geen overburen heeft geldt deze regel voor het gehele stuk pad;
c) de sloten en slootkant achter en opzij van het huisje schoon en onkruidvrij te houden, de

slootkanten langs de hoofdsloten ter breedte van 1 meter en langs de zijsloten 0,5 meter
voorzien zijn van gras, welke regelmatig dient te worden gemaaid en waarin niet geplant
mag worden i.v.m. de waterleiding;

d) een door het Tuinpark te verstrekken nummerplaatje aan te brengen op het tuinhek;
e) deel te nemen aan het gemeenschappelijk onderhoud (verplicht werk) ten behoeve van het

algemeen onderhoud van Tuinpark ‘Ons Lustoord’ waaronder wordt verstaan alle
werkzaamheden, die voor het onderhoud van het Tuinpark nodig zijn en worden uitgevoerd
in opdracht van het Bestuur of de daarvoor bij dit reglement aangewezen commissie.
Leden van het Bestuur zijn van deze verplichting vrijgesteld;

f) alleen huisvuil in zakken met opdruk "Lustoord" aan te leveren bij de containers. Deze



Lustoord zakken zijn verkrijgbaar in de Garden Shop;
g) hoge bomen en/of struiken zodanig te plaatsen, dat de beplanting in de aangrenzende tuin

hiervan geen hinder ondervindt;
h) geen overlast aan andere leden of aan derden te bezorgen, o.a. doch niet uitsluitend door

geluidsoverlast, het belemmeren of wegnemen van het zicht of zonlicht;
i) zich te houden aan de richtlijnen van de Tuincommissie en de Bouw- en Taxatiecommissie;
j) geen schade toe te brengen aan het Tuinpark of aan tuinen, beplantingen en bouwsels van

andere leden;
k) bij verkoop van de opstallen te handelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het

Tuinreglement van de Bond van Volkstuinders;
l) in het clubhuis de aanwijzingen van de leden van het Bestuur en/of de daarvoor aangewezen

Commissie op te volgen;
m) met betrekking tot verplichtingen t.a.v. de waterleiding wordt verwezen naar het artikel 14

van dit Huishoudelijk Reglement;
n) geen tuinvuil of ander vuil te verbranden, ook niet elders op of rond het Tuinpark;
o) de tuin af te sluiten door middel van een goed onderhouden -naar binnen draaiend- hek;
p) de langs de zijde van hun tuin geplante haag in een piramidevorm te knippen op een breedte

van 35 cm en een hoogte van 45 cm. Deze hagen dienen te worden geknipt voor iedere
eerste van de maand;

q) te baggeren, in de aangrenzende sloten, in de maand oktober tot op een door het Bestuur
opgeven diepte;

r) overhangende takken te snoeien;
s) gedurende de periode van 1 oktober tot 30 maart daarop volgend de toegangspoort met de

aan de leden uitgereikte sleutel te worden afgesloten, zowel na het binnengaan als bij het
weggaan;

t) de leden van de Tuincommissie en leden van de Bouw- en Taxatiecommissie vrije toegang te
verschaffen op de tuinen voor toezicht op de regels;

u) de door ziekte en/of aangetaste beplanting te vernietigen;
v) de afvoerleidingen van het toilet aan te sluiten op een septic tank en een stapelput van

voldoende afmetingen. De afvoerleidingen van de gootsteen en/of douche moeten op een
aparte stapelput worden aangesloten.

Bij het niet nakomen van het in dit artikel bepaalde is het Bestuur bevoegd de in dit artikel bedoelde
werkzaamheden te doen uitvoeren en het in gebreke zijnde lid de kosten daarvan in rekening te
brengen.

Artikel 9. Algemeen werk

a) Onder algemeen werk wordt verstaan alle onderhoudswerkzaamheden betreffende de
voorzieningen van het Tuinpark, in de ruimste zin, welke nodig zijn;

b) Het algemeen werk wordt onder leiding van een lid van de Tuincommissie of Technische
commissie uitgevoerd;

c) De leden zijn verplicht zowel binnen als buiten het tuinseizoen algemeen werk te verrichten;
d) De werkzaamheden vinden plaats op basis van een werkschema opgesteld door de

Tuincommissie of Technische commissie;
e) De werktijden zijn vastgesteld van 09.00-12.00 uur en vinden plaats op vier

niet-aaneengesloten zaterdagen of zoals dat met/namens de Tuincommissie of Bestuur en het
lid is overeengekomen;

f) Het lid kan zich bij algemeen werk laten vervangen, als wordt voldaan aan door het Bestuur
bepaalde voorwaarden zoals een minimumleeftijd van zestien jaar;



g) I.v.m. de werkindeling dient het lid of diens vervanger zich uiterlijk om 08.45 uur voor het
algemeen werk te melden in het Klusoord en de eigen hark en schoffel mee te nemen;

h) De vereniging verzorgt voor het lid, ingedeeld voor algemeen werk, koffie in het Klusoord
na aanmelding om 08.45 uur;

i) Het Bestuur kan vrijstelling van algemeen werk verlenen in bijzondere gevallen en dient
door het lid elk jaar schriftelijk te worden aangevraagd bij het Bestuur;

j) Vrijgesteld van algemeen werk zijn de leden van 70 jaar of ouder of op grond van een door
het Bestuur verleende vrijstelling op medische gronden;

k) Het lid is aansprakelijk voor de door de commissie verstrekte gereedschappen. Het
verstrekte materiaal dient schoon te worden teruggebracht bij het begeleidend commissielid
en/of op de plaats waar het materiaal vandaan komt, daarnaast mag het materiaal niet zonder
toestemming van de begeleider aan derden worden verstrekt;

l) Men is verplicht na het algemeen werk zich af te melden bij het bevoegde lid van de
Tuincommissie voor aftekening van de werkkaart;

m) Bij verhindering dient het lid dit één week voor de oproepdatum te melden, schriftelijk, via
bestuurs email of bij een commissielid bij de aan/afmeldtafel in het Klusoord. Bij
onverwachte verhindering door ziekte of iets dergelijks, dient het lid uiterlijk op de
oproepdag dit per email te melden tussen 08.30-09.00 uur. Het email address is
bestuuronslustoord+werkbeurten@gmail.com ;

n) Afwezigheid voor algemeen werk, zonder daarvan bericht te hebben afgegeven, wordt aan
het Bestuur gemeld.

NB. De algemene ledenvergadering bepaalt het aantal uren per jaar dat elk lid moet deelnemen aan
het algemeen werk, het aantal uren per jaar is thans bepaald op 12 uren. Verder bepaalt de
Algemene Ledenvergadering de grootte van de som welke hem of haar per verzuimd werkuur in
rekening zal worden gebracht. Het bedrag is thans gesteld op € 25,00 per uur.

Artikel 10. Kascommissie

De voorschriften van de Kascommissie zijn vastgelegd in artikel 16 van het Afdelingsreglement en
de door de Bond van Volkstuinders op dat punt uitgevaardigde richtlijnen.

Artikel 11. Tuincommissie

De Tuincommissie bestaat uit tenminste drie leden die worden benoemd en ontslagen als bepaald
door het Bestuur. De werkzaamheden van de commissie zijn vastgelegd in artikel 18 van het
Afdelingsreglement.

a) Zij zijn belast met de controle op het algemeen werk, het onderhoud van de tuinen, sloten,
paden en heggen en de overige gronden van het Tuinpark;

b) Door de Tuincommissie geconstateerde nalatigheden ten aanzien van het in lid a) van dit
artikel genoemde, worden via het controlebriefje aan het lid en via een rapportageformulier
tevens aan het Bestuur gemeld.

c) Voor de aanvang van het tuinseizoen worden de data van de tuin- en laancontroles, waarop
de tuinen en lanen worden gecontroleerd, bekend gemaakt. Het Bestuur is bevoegd om naar
aanleiding van de controles boetes op te leggen op basis van een vastlegging van de
tekortkomingen per tuin, per periode, per controle en soort tekortkoming.

Artikel 12. Bouw- en Taxatiecommissie

De Bouw- en Taxatiecommissie bestaat uit tenminste drie leden die bij voorkeur kennis van zaken
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hebben en die benoemd en ontslagen worden als bepaald door het Bestuur. De werkzaamheden van
de commissie zijn vastgelegd in artikel 17 van het Afdelingsreglement. Alle voorschriften,
omschreven in de Bouwvoorschriften van de Bond, zijn van toepassing.

a) Jaarlijks vindt er door de Bouw- en Taxatiecommissie een controle plaats op de
deugdelijkheid van de gas en elektra(accu's) aansluitingen;

b) Windschermen zijn toegestaan met die restrictie, dat zij niet met de langste zijde boven de 5
meter uit mogen komen. De totale lengte van 5,5 meter mag niet overschreden worden. Als
er sprake is van lekkage via het dak is het toegestaan gedurende één tuinseizoen een zeil op
het dak te plaatsen, maar bij aanvang van het nieuwe tuinseizoen moet het zeil weg zijn op
straffe van een boete van € 100,00;

c) De overtredingen van de Reglementen in de Bouwvoorschriften ten aanzien van de
opstallen, door de verkoper weer terug te brengen volgens de bouwvoorschriften en de
goedgekeurde bouwtekening alvorens de taxatie van de tuin incl. opstallen in de
publicatieborden voor verkoop wordt geplaatst.

Artikel 13. Technische commissie

De Technische commissie bestaat uit ten minste drie leden die bij voorkeur kennis van zaken
hebben en die benoemd en ontslagen worden als bepaald door het Bestuur.

De taak van deze commissie is:
a) Controle, het uitvoeren en/of laten uitvoeren van reparaties op/aan alle technische installaties

op het Tuinpark en in de verenigingsgebouwen;
b) Belast met het onderhoud aan de waterleiding en aftakkingen daarvan tot aan de

watermeterput bij de huisjes, controleert de waterleiding bij de leden op onregelmatigheden
en verhelpt lekkages aan het hoofdnet;

c) In overleg met het Bestuur sluit en ontsluit zij de waterleiding gedurende het winterseizoen;
d) Uitsluitend leden van deze commissie hebben toegang tot de putten van de hoofdkranen;
e) Bij lekkage aan de hoofdleiding, aftakkingen en toebehoren zijn de tuinleden verplicht deze

commissie te waarschuwen;
f) Bij stukstoten en/of beschadigen van de leidingen, behorende tot het algemene leidingnet,

zal de commissie in opdracht van het Bestuur, de reparaties verrichten op kosten van het
betrokken lid. Onkosten in enigerlei vorm vanaf de watermeterput tot aan/in het huisje zijn
volledig voor rekening van het lid.

Artikel 14. Waterleiding

a) Als tappunt op de waterleiding worden slechts erkend een keukenkraan en/of closetspoeling
en/of douche en een buitenkraan aan het huis gemonteerd;

b) Het aanbrengen of hebben van verwarmingsapparaten op de waterleiding is toegestaan, doch
behoeft goedkeuring van de Bouw- en Taxatiecommissie;

c) Sproeien is alleen met de hand toegestaan en derhalve is het verboden om een mechanische
sproei installatie te laten sproeien. Dit ter voorkoming van overmatig waterverbruik;

d) De leden zijn verplicht tussen 15 november en 15 maart daaropvolgend er voor zorg te
dragen dat de afsluitkraan is gesloten, na het aftappen van de leiding dient ook de aftapkraan
te worden gesloten. De watermeterput dient schoon gehouden te worden;

e) Leden, die geen waterleiding hebben, zijn verplicht, indien zij die alsnog wensen, de
aansluiting door tussenkomst van het Bestuur te doen plaatsvinden;

f) De hoofdkraan en aftapkraan achter elk huisje dient voor de Technische commissie
toegankelijk en duidelijk herkenbaar aangegeven te zijn;

g) Kinderbadjes zijn alleen toegestaan als zij aan de volgende maximale afmetingen voldoen:



diameter 1,20 meter hoogte 0,25 meter.

Artikel 15. Inkoopcommissie (Garden Shop)

De Inkoopcommissie bestaat uit tenminste drie leden die worden benoemd en ontslagen als bepaald
door het Bestuur. De werkzaamheden van de commissie zijn vastgelegd in artikel 15, lid 3 sub a van
het Afdelingsreglement.

Artikel 16. Jeugd- en Ontspanningscommissie

De Jeugd- en Ontspanningscommissie bestaat uit tenminste drie leden die worden benoemd en
ontslagen als bepaald door het Bestuur. De werkzaamheden van de commissie zijn vastgelegd in
artikel 15, lid 3 sub d van het Afdelingsreglement.

Artikel 17. EHBO-commissie

De EHBO-commissie bestaat uit tenminste drie leden die worden benoemd en ontslagen als bepaald
door het Bestuur. De werkzaamheden van de commissie zijn vastgelegd in artikel 15 , lid 3 sub c
van het Afdelingsreglement.

Artikel 18. Buffetcommissie

De Buffetcommissie bestaat uit tenminste drie leden die worden benoemd en ontslagen als bepaald
door het Bestuur. De werkzaamheden van de commissie zijn vastgelegd in artikel 15, lid 3 sub b
van het Afdelingsreglement.

Enkele gedragsregels ten behoeve van het clubhuis.

a) Toegang alleen voor leden, bondsleden en genodigden;
b) Men dient tenminste een shorts/broek en shirt te dragen bij het betreden van het clubhuis;
c) De toegangshal is uitsluitend voor het betreden van het clubhuis en dient als garderobe.
d) Kinderen onder de 12 jaar mogen na 23.00 uur zich niet meer in het clubhuis ophouden;
e) De leden van Tuinpark ‘Ons Lustoord’ hebben toestemming van de op dat moment

werkende barmedewerker nodig voor toegang tot het buffet en de keuken;
f) Er wordt aan personen onder de 18 jaar geen alcohol geschonken;
g) De leden van de Buffetcommissie zijn gerechtigd aan iemand die hinderlijk gedrag vertoont,

de toegang te weigeren en het laten verwijderen van die hinderlijke persoon;
h) Het is verboden stoelen, tafels mee naar buiten te nemen, glaswerk mag uitsluitend naar het

terras worden meegenomen;
i) Het terras wordt uitsluitend door de commissieleden geopend en dient na 24.00 uur gesloten

te zijn. Op het terras mag geen overlast worden veroorzaakt aan de omwonenden;
j) Consumpties dienen contant te worden afgerekend;
k) Sluitingstijden zijn als volgt:

zaterdag- en zondagmiddag 17.00 uur,
vrijdag- en zaterdagavond 00.30 uur,
feestavonden 01.00 uur,
maandag- t/m donderdagavond 24.00 uur,
of eerder, bepaald door het/de dienstdoende commissielid/leden;

l) Openingstijden worden bepaald door de gedelegeerde “Buffetcommissie” van het Bestuur.
Alle leden van de buffetcommissie moeten de cursus "Verantwoord alcohol schenken”
gevolgd hebben. Een bewijs hiervan moet in het clubhuis aanwezig zijn.



Artikel 19. Redactiecommissie

De Redactiecommissie bestaat uit tenminste één lid die wordt benoemd en ontslagen als bepaald
door het Bestuur. De werkzaamheden van de commissie zijn vastgelegd in artikel 15, lid 3 sub e van
het Afdelingsreglement.

Artikel 20. Borgsom voor nutstuinen

Indien een tuin geen tuinhuisje als bouwsel kent, is het Afdelingsbestuur ter meerdere zekerheid van
de nakoming van de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen bevoegd van het
betreffende lid een waarborgsom te verlangen van maximaal € 500.

Artikel 21. Slotbepalingen

Gevallen, waarin de Statuten en Reglementen en dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien,
worden door het Bestuur geregeld in overleg met het Bondsbestuur. Voor zover het zaken betreft die
de Afdeling alleen aangaan, is het Bestuur bevoegd tot het nemen van maatregelen als bedoeld in
artikel 21 lid 2 van het Afdelingsreglement onder nadere goedkeuring van de eerstvolgende
Afdelingsvergadering.

Aanvullingen en wijzigingen van dit supplement vinden plaats door de afdelings- vergadering met
gewone meerderheid van stemmen. Zij worden van kracht nadat is voldaan aan hetgeen in artikel 23
van de Statuten is bepaald.

Goedgekeurd door de Afdelingsvergadering d.d. 18 april 1998.
Goedgekeurd door het Bondsbestuur d.d. 8 maart 1999.
Gewijzigd in de Afdelingsvergadering d.d. 20 november 1999.
Goedgekeurd door het Bondsbestuur d.d. 23 oktober 2000.
Gewijzigd in de Afdelingsvergadering d.d. 21 april 2001.
Goedgekeurd door het Bondsbestuur d.d. 18 februari 2002.
Gewijzigd in de Afdelingsvergadering in april 2006.
Goedgekeurd door het Bondsbestuur d.d. 19 juni 2006.
Gewijzigd in de Afdelingsvergadering in april 2013.
Goedgekeurd door het Bondsbestuur d.d. .. …….. 201..
Gewijzigd in de Afdelingsvergadering in april 2014 en 2015.
Goedgekeurd door het Bondsbestuur d.d. .. ……. 2016


