
 

1  STOPZETTEN LIDMAATSCHAP 

Het is voor veel leden niet duidelijk wat je moet doen als je jouw 

lidmaatschap van VTHouten wilt stopzetten.  

In het Huishoudelijke reglement staat in de artikelen 2.3 en 2.4 

beschreven wat je moet doen om de betaalde borg terug krijgt. Het 

Huishoudelijke reglement vind je trouwens op VTHouten.nl onder het 

ledendeel. 

In het kort komt het hier op neer: 

1. Het lidmaatschap loopt van 1-1 tot 31-12 van een jaar. Als je wilt 

stoppen met tuinieren dan moet je dit voor 1-10 schriftelijk doorgeven. 

Dit kan door een mail te sturen naar verhuur.vth@gmail.com.  Je 

lidmaatschap stopt dan per 1-1-2022. 

2. De tuin moet schoon worden opgeleverd. Als de tuin niet schoon 

wordt opgeleverd vervalt de borg aan de vereniging. Denk eraan dat 

ook de buitenrand van de tuin schoon moet worden gemaakt. 

3. Staan er opstallen, fruitbomen of andere planten op de tuin die je 

wilt achterlaten meld dit dan. We kijken dan samen of het akkoord is 

dat deze zaken op de tuin blijven staan. Staan er opstallen (bijv een kas 

of blokhut) op de tuin die je wilt verkopen aan het nieuwe lid dan kan 

dit. Geef dit ook tijdig door zodat je contact kan opnemen met het 

nieuwe lid. Als het nieuwe lid de opstallen niet tegen betaling wil 

overnemen dan moeten deze voor 1-1 verwijderd worden anders 

vervallen ze aan de vereniging. 

4. Zodra de tuin leeg en schoon is geef je dit door via de mail zodat 

de tuincommissie de tuin kan beoordelen. Als de tuincommissie 

akkoord geeft dan kan de tuin worden overgedragen aan de vereniging 

en vervolgens aan een nieuw lid worden verhuurd.  

5. De betaalde borg wordt terug gestort op jouw rekening. 

2 TUINDIENSTEN 

Overzicht van de komende tuindiensten. 

In de moestuinkoerier worden steeds de komende 2 weken vermeld. 

 

In de vakantieperiode kan de tuindienst verkeerd 

uitkomen. Neem contact op met de tuincommissie om 

een andere dag af te spreken. Bij voorkeur vóór de 

ingeroosterde datum. 

1 INHOUD 

1 Stopzetten lidmaatschap ... 1 

2 Tuindiensten ...................... 1 

Agenda 

5 september 

Struinen in de tuinen 

 

11 september 

Oogstfeest 

 

Afmelden/wijzigen tuindienst 

tuincomm.vth@gmail.com 

Vragen aan bestuur 

info@vthouten.nl 

Vragen over tuinverhuur 

verhuur.vth@gmail.com 

Website www.vthouten.nl 

Heb je een wijziging in je 

adresgegevens? Mail of 

huisadres? Graag mail naar 

het bestuur en de 

moestuinkoerier.  

Facebook? Wordt ook lid van 

onze groep 

https://www.facebook.com/g

roups/VTHHouten 
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naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum tuindienst 

Dijk M. 
 

B-050A 04-09-21 

Galenkamp C. 
 

B-051 04-09-21 

Schoenmakers H.C.A.  
 

B-050B 04-09-21 

Stel  J.J. van der 
 

B-053 04-09-21 

Tempel W.M. van den  
 

B-049 04-09-21 

Goudkamp J.W. Jaap B-112 11-09-21 

Meijer W.C. Willy B-111A 11-09-21 

Owez O.W. 
 

B-106B 11-09-21 

Spelt J. 
 

B-111B 11-09-21 

Wind C. Claudia B-110 11-09-21 

 


