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• Artikel 1: Algemeen 
ο Het reglement van inwendige orde is opgesteld in overeenstemming met de statuten van de 

vereniging van 1 september 1972. 
 

• Artikel 2: Toewijzing van een perceel 
ο Nieuwe of vrijgekomen percelen worden toegewezen aan kandidaten die zich hebben laten 

inschrijven op de wachtlijst, die bijgehouden wordt door het bestuur. 
ο Bij aanvang van de overeenkomst betaalt ieder nieuw lid, naast het gangbaar lidgeld, éénmalig een 

waarborgsom. De premie dient als waarborg om het perceel (opnieuw) in goede staat te brengen, 
hetzij tijdens het lidmaatschap, hetzij na het beëindigen van de gebruiksperiode. 

ο Wanneer het nodig is om de premie aan te wenden tijdens het lidmaatschap, zal voor het volgende 
werkjaar opnieuw een waarborg worden aangerekend bij de inning van het lidgeld. 

 

• Artikel 3: Gebruik van het perceel 
ο Het perceel moet overwegend benut worden als groentetuin, waarbij een gevarieerd assortiment 

aan groenten minstens de helft van de oppervlakte moet innemen. Aardappelen mogen maximaal 
een vierde van het perceel innemen. De tuintjes kunnen verder verfraaid worden met een gazon en 
het aanplanten van bloemen (bij voorkeur langs de toegangswegen). 

ο Het telen van kleinfruit is toegelaten, maar alle andere (fruit)bomen, zelfs laagstam, zijn ten 
strengste verboden. 

ο De opbrengst van de teelt mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Ook het 
aanbrengen van reclameborden of -doeken voor private doeleinden is verboden. 

ο Het perceel mag niet worden door- of onderverhuurd. Inbreuken hiertegen kunnen leiden tot 
uitsluiting van zowel het lid als de nieuwe gebruiker. 

 

• Artikel 4: Rechten en plichten van de leden 
ο De vereniging streeft naar een mooi en degelijk onderhouden complex. Daartoe kan het bestuur de 

leden vragen om solidair mee te werken aan het algemeen onderhoud of het verfraaien van het 
tuincomplex. 

ο Maar in de eerste plaats dienen de leden hun perceel in goede staat te onderhouden, zodat de 
andere tuinders hiervan geen hinder ondervinden. Volgende punten dienen daarbij in acht 
genomen te worden: 
• De leden zullen alles in het werk stellen om onkruidgroei op hun tuin te vermijden en zeker te 

allen tijde voorkomen dat onkruid zaad vormt. 
• Mogelijke ziekten en plagen moeten tijdig behandeld worden en dit volgens de richtlijnen van de 

overheidsdiensten voor land- en tuinbouw (bv. het vernietigen van coloradokevers). 
• Er wordt gestreefd naar het gebruik van ecologische verantwoorde producten. Hoe dan ook, 

enkel de in België toegelaten spuit-, giet- en sproeistoffen, groei- of verdelgingsmiddelen zijn 
toegelaten. Wanneer vastgesteld wordt dat de grond op een perceel bezoedeld is, wordt de 
laatste gebruiker verantwoordelijk gesteld, tenzij voormeld verkeerd handelen kan 
toegeschreven worden aan een gekende derde. Eventuele saneringskosten zullen, desnoods via 
gerechtelijke weg, verhaald worden op de vervuiler. 

• Naast het weren van onkruid en plantenziekten doen de leden al het nodige om ongedierte 
(wilde konijnen, ratten, muizen, …) te vermijden of te vernietigen, dit om te voorkomen dat ze 
schade berokkenen aan de gewassen van hun perceel of dat van hun buren. 

• Gemeenschappelijke paden en toegangswegen worden collectief onderhouden. Aanpalende 
kanten en grachten moeten geregeld onderhouden worden. Hagen tussen de percelen moeten 
gesnoeid worden op 1 meter hoogte en 30 cm dikte. 

• Ieder lid wordt aangespoord om op zijn perceel een composthoop aan te leggen om het 
groenafval te verwerken. Het is niet toegelaten om tuinafval te verzamelen buiten de percelen. 
Compost- en mesthopen moeten zover mogelijk van de toegangswegen verwijderd zijn en aan 
het zicht onttrokken door laag struikgewas of sierheesters (maximale hoogte ±2 meter). Deze 
laatste dienen uiteraard ook te worden onderhouden. 

• Ander afval dan groenafval, dient te worden meegenomen naar huis om te worden verwijderd 
via de aan huis georganiseerde ophaling, het hoort thuis in de gele of in de blauwe zak. 
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• Het is ten strengste verboden dit afval, of van thuis meegebracht huisafval, te verbranden, ook 
niet in tonnen of kachels.  

• Het is niet toegelaten om etensresten of alle mogelijke afval op of rond het tuinpark te laten 
slingeren of te storten. 

• Wie betrapt wordt op sluikstorten, ook in de nabijheid van het tuinpark of de parkings, riskeert, 
buiten gerechtelijke vervolging, onmiddellijk het ontslag als lid. Wie door deze maatregel wordt 
verwijderd, heeft geen recht op enige schadevergoeding. 

• Het is verboden op het perceel of in de omgeving van het tuinpark, vee of kleinvee te slachten 
en de ingewanden in te graven. Dit laatste geldt ook voor thuis geslachte dieren. 

• Kippen en konijnen kunnen in beperkte mate gehouden worden. Daarbij is een degelijk hok of 
omheining verplicht, zodat deze weerstand kunnen bieden aan de in onze streek aanwezige 
roofdieren, bv vossen. 

• Plaats geen dierenhokken, tuinhuisjes, … zonder voorafgaandelijke afspraak met het bestuur. 
Eventuele klachten van andere perceelhouders zullen door het bestuur ernstig genomen worden 
en eventueel leiden tot sancties. 

  

• Artikel 5: Toegang tot de sites 
o Bezoekers zijn welkom, wanneer ze vergezeld zijn van een lid van het volkstuinpark. Toegang tot 

een perceel mag enkel als de gebruiker van het perceel aanwezig is en daartoe de toelating geeft. 
o Honden zijn toegelaten voor zover ze steeds aan de leiband gehouden worden of binnen het 

perceel van hun eigenaar blijven. De hondenbegeleider dient, in voorkomend geval, de 
hondenpoep onmiddellijk te verwijderen. 

o Autoverkeer binnen de site Sint-Martensstraat is enkel toegelaten voor het aanbrengen of 
wegvoeren van materialen. De toegangswegen en percelen dienen dus niet als langdurige 
parkeerplaats. De tuinders kunnen gebruik maken van de voorziene parkings. Het bestuur bezorgt 
hen een parkeerkaart, die duidelijk zichtbaar in de wagen wordt geplaatst. 

o Bij het verlaten van de site Sportkring sluit elk lid het toegangshek af. 
 

• Artikel 6: Contact onderling en met het bestuur 
o De leden stellen alles in het werk om de goede naam en faam van Koninklijke Maatschappij Werk 

der Volkstuinen vzw Geraardsbergen hoog te houden. Ze dienen vriendschappelijk met elkaar en 
met derden om te gaan. Wangedrag op de percelen of tegenover een bestuurslid is onduldbaar en 
zal aanleiding geven tot het ontzeggen van de toegang tot de tuintjes en de onmiddellijke 
uitsluiting uit de vereniging. 

o Het algemeen toezicht wordt uitgevoerd door een tuincomité. Het tuincomité fungeert als 
tussenpersoon met het bestuur en rapporteert op regelmatige basis. De leden zijn verplicht om de 
personen, die door de vereniging belast zijn met de controle op de naleving van het reglement van 
inwendige orde, vrije toegang te verlenen tot hun perceel. 

 

• Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst 
o Wie zijn perceel het jaar nadien niet meer wil of kan bewerken dient vóór 30 november de 

voorzitter of de tuinverantwoordelijke te verwittigen en dit ofwel schriftelijk of via mail. 
o Een lid dat een perceel verlaat, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen, moet ervoor zorgen dat het 

perceel klaar is voor zijn opvolger. Het perceel moet onkruidvrij gemaakt worden en tuinhuisjes of 
andere constructies verwijderd, tenzij schriftelijke overeenkomst met de nieuwe gebruiker. Pas 
indien aan voorvermelde voorwaarden voldaan is, wordt de waarborg terugbetaald. 

o Indien het bestuur zelf moet instaan voor de opruiming van het perceel en de betaalde waarborg 
hiervoor ontoereikend is, zullen de bijkomende kosten aangerekend worden aan het lid. 

o Leden, die een (of meerdere) sleutel(s) ontvangen hebben, bezorgen die terug aan de 
tuinverantwoordelijke of de voorzitter. 

 

• Artikel 8: Slotbepaling 
o Ieder lid op de volkstuintjes engageert zich het 'reglement van inwendige orde' volledig toe te 

passen. Daartoe ontvangt hij/zij bij aanvang van de overeenkomst het reglement in 2 
exemplaren, waarvan één voor akkoord dient ondertekend en bezorgd te worden aan het bestuur. 

o Bij het niet naleven van bovenstaand reglement zal het bestuur zich genoodzaakt zien om op te 
treden. Indien het lid hieraan geen gevolg geeft, zal dit leiden tot de onmiddellijke uitsluiting. 

 

Geactualiseerd en goedgekeurd door het bestuur in zitting van 5 december 2019. 
 

Veel tuinplezier! 

 
 
 
 
 

Volkstuinpark Sint-Martensstraat 
Tuincomité: André Walraevens, Marc Trenoye 

Volkstuinpark Sportkring 
Tuincomité: Eric David 

Voor het bestuur, 
André Depelseneer 
Voorzitter 

Voor akkoord (naam + handtekening) 


