Bijlage 7.
VOORSTEL AANPASSINGEN SUPPLEMENT
Brievenbus
In het Supplement op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te
Amsterdam is onder “Artikel 4. Onderhoud tuin enz., lid 2. De leden hebben de vrije beschikking over
de door hen gehuurde grond doch zijn verplicht” bij lid f opgenomen: Een deugdelijke en duidelijk
bereikbare brievenbus te plaatsen op maximaal 1 meter vanaf het pad.
Het bestuur stelt voor deze verplichting te laten vervallen omdat de praktijk uitwijst dat
brievenbussen (bijna) niet meer gebruikt worden. Als de ALV dit voorstel overneemt, dan wordt het
huidige lid g gewijzigd in lid f.
Ter besluitvorming
_________________________________________________________________________________
Afsluiten van tuinen
In het Tuinreglement van de Bond van Volkstuinders is niets geregeld over het afsluiten van tuinen.
Als tuinen moeten worden geschouwd of als hulpdiensten de tuin moeten betreden in gevaarlijke
situaties, dan is het onwenselijk dat sommige tuinen op slot zijn.
Het bestuur stelt daarom voor om een nieuw lid 8 op te nemen in Artikel 7. Wat verder niet
toegestaan is in het Supplement op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders
te Amsterdam dat als volgt luidt:
Artikel 7. Wat verder niet is toegestaan.
Onverlet het bepaalde in de Statuten en reglementen en hetgeen in de andere artikelen is genoemd,
is het de leden op het complex niet toegestaan:
8. om de tuin af te sluiten i.v.m. de noodzakelijke toegankelijkheid voor hulpdiensten en
schouwcommissies.
Ter besluitvorming

Vervanging bij algemeen werk
In het supplement van Tuinpark Buikslotermeer is onderstaand artikel 5 opgenomen:
Ieder lid is verplicht per jaar een aantal uren algemeen werk te verrichten zoals vastgesteld op de
afdelingsvergadering. Het is toegestaan zich te laten vervangen indien wordt voldaan aan de
navolgende voorwaarden:
a. 16 jaar en ouder
b. tuinder of gezinslid van een tuinder van Tuinpark Buikslotermeer.
Lid a. staat haaks op het tuinreglement van de Bond en moet om die reden in ieder geval komen te
vervallen. Met lid b. is er een restrictie opgelegd want in het tuinreglement van de Bond staat:
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Een lid kan zich bij het verrichten van algemeen werk laten vervangen, indien wordt voldaan aan door
het afdelingsbestuur te bepalen voorwaarden, waaronder een minimumleeftijd van achttien jaar.
Om die reden wordt de ALV gevraagd goed te keuren dat:
1. de leden a en b in dit artikel komen te vervallen.
2. een nieuw lid a met de volgende strekking wordt opgenomen: Als een lid zich bij het
verrichten van algemeen werk laat vervangen, dan dient deze vervanger zich te allen tijde te
houden aan de binnen het tuinpark geldende reglementen en de aanwijzingen van de TPC.
Het bestuur kan (al dan niet op voordracht van de TPC) een vervanger weigeren.
Ter besluitvorming
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