NATUURHOBBYPARK-DEURNE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 1
De naam van de vereniging is: ‘Natuurhobbypark Deurne’, is
gevestigd te Deurne en is opgericht 17 mei 1974 voor onbepaalde
tijd.
ARTIKEL 2a
De vereniging heeft als doel natuurvrienden het beoefenen van
natuurhobby’ s en alles wat in de ruimste zin daarmee verband
houdt mogelijk te maken. Medeleden mogen op generlei wijze
worden benadeeld of gehinderd ook niet door het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en/of meststoffen.
ARTIKEL 2b
Op een door het bestuur aan te wijzen gedeelte van het complex
(de complexen) wordt de mogelijkheid geboden om daar uitsluitend
volgens biologische methoden te tuinieren. Dit houdt o.a. in dat het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en chemische
meststoffen op zo’n gedeelte is verboden. Een uitzondering hierop
vormen wettelijke bepalingen. Bij overtreding van deze regel kan
benadeelde (kunnen benadeelden) een klacht indienen bij het
bestuur. Deze klacht moet zodanig met bewijsmateriaal zijn
onderbouwd dat het bestuur in staat is om, na beklaagde te hebben
gehoord, maatregelen te nemen. In het uiterste geval kan dit leiden
tot ontzetting uit het lidmaatschap.
ARTIKEL 3
De vereniging bestaat uit:

A gewone leden
B ereleden
C erevoorzitter
D beschermheer/vrouw
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ad. B en C.
Tot erevoorzitter of erelid kunnen worden benoemd, zij, die bijzondere
verdiensten hebben of gehad hebben voor de vereniging. Zij kunnen
uitsluitend worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
ad. D.
Hij/Zij kan uitsluitend worden benoemd door de algemene
ledenvergadering. Hij /Zij is geen lid van de vereniging, maar wordt
wel op elke algemene ledenvergadering en bij andere voorkomende
gelegenheden uitgenodigd.
ARTIKEL 4
De leden van het bestuur worden over het algemeen gekozen voor
een periode van drie jaar. Er is een rooster aangelegd waaruit blijkt ,
dat niet het gehele bestuur gelijktijdig aftreedt, maar slechts een
gedeelte. De bestuursfunkties worden door de gekozen leden
onderling verdeeld.
ARTIKEL 5
Een bestuursvergadering of algemene ledenvergadering kan alleen
doorgang vinden, wanneer minimaal drie bestuursleden aanwezig
zijn. Mocht een vergadering i.v.m. het bovenstaande niet door kunnen
gaan, dan moet binnen vier weken een nieuwe vergadering worden
gehouden. Deze vergadering kan altijd doorgaan, maar zij beslist
alleen over de op de agenda van de afgelaste vergadering
voorkomende punten.
ARTIKEL 6
Naast kleindieronderkomens stelt Natuurhobbypark Deurne tuingrond
aan haar leden beschikbaar in eenheden van ca. 50 m² tot een
maximum van ca. 200 m² per persoon. Deze eenheden behoeven niet
aaneengesloten te zijn. Leden, die het aantal eenheden willen
wijzigen, dienen dit kenbaar te maken bij de ledenadministratie. Bij
uitbreiding van het aantal eenheden is de datum van aanmelding
bepalend voor de volgorde van toewijzing of plaatsing op de wachtlijst.
Kandidaat-leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie
waarna zij, bij het ontbreken van beschikbare percelen, op de
wachtlijst geplaatst worden. Bepalend voor de volgorde van toewijzing
of plaatsing op de wachtlijst is hier de datum van ontvangst van het
verschuldigde inschrijfgeld. Toewijzing van grond vindt uitsluitend
plaats via de ledenadministratie, waar een ledenlijst en eventuele
wachtlijst ter inzage liggen. Bij deze toewijzing hebben leden dezelfde
rechten als kandidaat-leden.
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Alléén aan inwoners van de gemeente Deurne kan grond of een
kleindieronderkomen beschikbaar worden gesteld.
Per gezin (of daarmee in deze te vergelijken andere woonvorm) is het
in gebruik hebben van maximaal vier percelen à ca 50 m² tuingrond
en één kleindieronderkomen toegestaan. Van ieder lid wordt
verwacht, dat hij/zij alléén de aan hem/haar toegewezen percelen
bewerkt en kleindieronderkomen gebruikt. Bij overlijden van een lid
kan de naaste familie (b.v. partner en/of kinderen) als eerste de
toegewezen percelen of kleindieronderkomen overnemen. Een en
ander in goed overleg met het bestuur. De vergoeding wordt
vastgesteld per kleindieronderkomen, terwijl die bij tuingrond geldt per
eenheid van ca. 50 m². Bij een overschot aan percelen of
kleindieronderkomens kan het bestuur een van dit artikel afwijkende
tijdelijke regeling treffen.
ARTIKEL 7
A
De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter
van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter of
zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door
het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze
niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
daarin zelf.
B Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen
gemaakt, die door de vergadering worden vastgesteld en door de
voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering
bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
C Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de
voorzitter dat een besluit is genomen, is beslissend. Het zelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
D Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid C
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer een meerderheid der vergadering of ,indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
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E Indien bij een verkiezing van personen of, ingeval van een
bindende voordracht tussen de voorgedragen kandidaten, niemand
de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede
stemming plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één
persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen
twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde
herstemmingen waaronder niet is begrepen de tweede stemming
wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel met uitzondering van de
persoon, op wie bij die voorgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht. Is bij die voorgaande stemming het geringste
aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt
door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe
stemming geen stemmen kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een
stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot
wie van beiden is gekozen.
F Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende
verkiezing van personen, dan is het verworpen.
G Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der
stemgerechtigden vóór de stemming een schriftelijke stemming
verlangt. Schriftelijk stemmen geschiedt bij ongetekende, gesloten
briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde stemming verlangt.
H Zolang in een algemene ledenvergadering alle aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen,
mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen.
ARTIKEL 8a
Tot contributie verplicht zijn alle leden. De hoogte van de
jaarcontributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Mocht een lid binnen vier weken na dagtekening de contributienota
niet hebben betaald, dan zal hem door het bestuur een aangetekend
schrijven worden verzonden, waarin melding wordt gemaakt van deze
achterstand. Wordt door het betreffende lid niet binnen twee weken
na dagtekening van het aangetekende schrijven voldaan aan de
verplichtingen, bestaande uit betaling van de openstaande
contributienota verhoogd met de kosten van het aangetekend
schrijven, dan zal het lidmaatschap van de vereniging als beëindigd
worden beschouwd.
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ARTIKEL 8b
Leden, die een tuin in gebruik hebben, zijn een borgsom verschuldigd.
Leden betalen deze borgsom op het moment, dat hen een tuin ter
beschikking wordt gesteld en zij deze accepteren. Bij beëindiging van
het gebruik van de tuin kan de borgsom worden terugontvangen,
indien de tuin naar het oordeel van de terreinbeheerders voldoende
schoon is opgeleverd.
Over de gestorte borgsom wordt geen rente vergoed.
ARTIKEL 9
Ieder lid wordt geacht de paden rond zijn perceel schoon te houden
en op de oorspronkelijke breedte te handhaven.
ARTIKEL 10
Op het terrein van Natuurhobbypark Deurne geldt een parkeerverbod.
Alleen voor het onmiddellijk laden en lossen zijn auto’s gedurende
korte termijn op het terrein toegestaan.
ARTIKEL 11
Op het terrein van Natuurhobbypark Deurne zijn honden van leden en
hun bezoek alleen aangelijnd toegestaan. Hondenpoep dient
opgeruimd te worden. Daarbij zijn leden verantwoordelijk voor zowel
hun eigen honden als voor die van hun bezoek. Bij overtreding wordt
leden en/of hun bezoek de toegang met de betreffende hond ontzegd.
ARTIKEL 12a
Op de percelen mogen geen tuinhuisjes worden geplaatst. Kasjes en
overkappingen worden alleen toegestaan, indien uitgevoerd volgens
tekening en voorschrift bij de terreinbeheerders aanwezig of na
goedkeuring door of namens het bestuur.
Platglasbakken zijn toegestaan tot een maximale hoogte van 0,50
meter.
Kleindieronderkomens mogen alleen worden geplaatst op de
daarvoor bestemde percelen. Het houden van kleindieren, die overlast
veroorzaken, is verboden.
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ARTIKEL 12b
Omheiningen van tuinpercelen zijn toegestaan tot een maximale
hoogte van 1 meter. Overige bouwsels (bv. mestbakken) mogen niet
hoger zijn dan 1.50 meter, tenzij anders bepaald. De mestopslag dient
bovenop en aan de zijkanten afgedekt te zijn. In de periode van 1 mei
tot 1 oktober mag geen mest op de tuin worden uitgespreid.
ARTIKEL 12c
In afwijking van artikel 12b is het toegestaan om (delen van) de tuin
blijvend te overkappen met een net om zo vogelschade tegen te gaan.
Dit is alleen toegestaan na goedkeuring door of namens het bestuur
op basis van een door het lid ingediende tekening en/of beschrijving.
Het betreffende lid dient zich hiermee schriftelijk akkoord te verklaren.
ARTIKEL 13
Ieder lid wordt geacht het materiaal en gereedschap van
Natuurhobbypark Deurne en dat van medehobbyisten te respecteren.
ARTIKEL 14
Ieder, die schade aanbrengt aan Natuurhobbypark Deurne wordt
hiervoor persoonlijk verantwoordelijk gesteld. Ieder die kinderen
meebrengt is verantwoordelijk voor hun daden.
ARTIKEL 15a
Ieder lid dient zelf te zorgen voor het verwijderen van zijn tuinafval.
Geen tuinafval mag worden achtergelaten buiten het eigen perceel.
ARTIKEL 15b
Bij het beëindigen van het gebruik van een tuin zorgt het lid ervoor,
dat bouwwerken, omheiningen, bomen en struiken, tuin- en overig
afval zijn afgevoerd, tenzij een volgende gebruiker de aanwezige
zaken én de verplichting tot opruimen overneemt. De
terreinbeheerders beoordelen of een tuin correct wordt opgeleverd.
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ARTIKEL 15c
Ieder lid wordt geacht zijn/haar tuin goed te onderhouden. Hieronder
wordt tenminste verstaan, dat het onkruid tijdig verwijderd wordt, zodat
omliggende tuinders hier geen overlast ondervinden van door de wind
of anderszins verspreid zaad of plantendelen. Verder dient het lid
ervoor te zorgen, dat betreffende tuin er netjes en opgeruimd uit ziet.
Een en ander ter beoordeling door of vanwege het bestuur.
Indien men zich hier niet aan houdt zal betreffende lid van het bestuur
maximaal twee schriftelijke waarschuwingen ontvangen. Indien binnen
een periode van 2 weken na de tweede schriftelijke waarschuwing niet
wordt gereageerd volgt royement van het lidmaatschap met
onmiddellijke ingang. Daarmee is ook de toegang tot het tuincomplex
ontzegd. Op de tuin aanwezige eigendommen kunnen gedurende een
periode van 4 weken na royering na overleg met het bestuur
opgehaald worden na betaling van gemaakte kosten. Daarna vervallen
alle rechten. Ook de borg zal niet worden terugbetaald.
ARTIKEL 15d
Indien een lid door omstandigheden (b.v. wegens ziekte of vakantie)
zijn/haar tuin niet kan onderhouden dient het betreffende lid zelf voor
vervanging of een andere oplossing te zorgen, zodat aan het gestelde
in artikel 15c wordt voldaan.
ARTIKEL 16
Het is niet toegestaan op het tuincomplex handel te drijven, in welke
vorm dan ook.
ARTIKEL 17
Het is niet toegestaan aanplakkingen te
toestemming van het bestuur.

verrichten

zonder

ARTIKEL 18
Toegewezen percelen mogen niet onderling worden uitgewisseld of
aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van het
bestuur.
ARTIKEL 19
Besluiten betreffende het ‘Huishoudelijk Reglement’, die in de
algemene ledenvergadering worden genomen, worden geacht in het
Huishoudelijk Reglement te staan. Deze besluiten zullen ook op het
mededelingenbord en via de website bekend worden gemaakt.
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ARTIKEL 20
Elk nieuw lid wordt voor de statuten en het huishoudelijk reglement
uitdrukkelijk verwezen naar de website van Natuurhobbypark Deurne.
Alleen op uitdrukkelijk verzoek van het betreffende lid wordt een versie
op papier aangeboden. Het lid wordt geacht met de inhoud van
statuten en huishoudelijk reglement op de hoogte te zijn en zich
daaraan te houden.
ARTIKEL 21
Het bestuur is bevoegd corrigerend op te treden bij het niet naleven
van de statuten en het huishoudelijk reglement en/of het in diskrediet
brengen van Natuurhobbypark Deurne in het algemeen.
ARTIKEL 22
Het bestuur is gemachtigd de benodigde maatregelen te nemen om
Natuurhobbypark Deurne te beschermen.
ARTIKEL 23
Een motie van wantrouwen gericht tegen het bestuur in het algemeen
of een bestuurslid in het bijzonder kan alleen ingediend worden door
minimaal een tiende van de stemgerechtigde leden. Een motie van
wantrouwen dient te worden aangemeld bij de secretaris en voorzien
te zijn van de namen van de indieners. Het bestuur is verplicht de
motie te behandelen op een daarvoor uitgeschreven algemene
ledenvergadering binnen vier weken na ontvangst van de motie van
wantrouwen.
ARTIKEL 24
Het bestuur beslist in gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk
reglement niet voorzien. Tegen deze beslissingen is beroep mogelijk
op een algemene ledenvergadering.
Aldus vastgesteld te Deurne op 10 februari 1987.
Bijgewerkt tot en met 31 december 2017
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