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Vernieuwing Huishoudelijk Reglement  
In nieuwsbrief 21.12 is gewezen op het verouderde huishoudelijk 

reglement. Eerder is in een ALV besloten dat vernieuwing van dit reglement 
noodzakelijk is. Oudere besluiten zijn inmiddels verwerkt. Dat is ook al in 
een ALV aan de orde geweest. In genoemde nieuwsbrief is verzocht om 

nadere input om het reglement te actualiseren. Dit heeft geleid tot 3 
reacties, waarvoor dank. 

 Gezien de lage respons verzoekt het bestuur nogmaals, nu voor de laatste 
keer, om input te leveren voor het vaststellen van een nieuw Huishoudelijk 

Reglement. Hierin kunnen alle bijlage worden betrokken. Dus ook het 
Tuinreglement en het Bouwreglement worden vernieuwd. Degene die al 

input hebben opgestuurd hoeven dit niet nogmaals te doen. 
U kunt uw reacties voor 1 september verzenden naar het e-mailadres van 

onze vereniging.  
volkstuinnooitgedacht@gmail.com   

Aanschaf ARBO materialen 
In verband met veilig werken, onder andere tijdens werkbeurten, zijn er 
verschillende materialen aangeschaft. Deze kunnen ook de veiligheid 
bevorderen tijdens andere werkzaamheden van onze vereniging. Het 
gebruik van deze middelen is overigens onder bepaalde 
omstandigheden wettelijk verplicht. Er kan sprake zijn van 
aansprakelijkheid als ze niet beschikbaar zijn of worden gebruikt als 
daar aanleiding toe is. Zo zijn ingekocht voor 6 personen, 
veiligheidsvesten, oorbeschermers, brillen en handschoenen. Daarnaast 
ook nog een veiligheidsharnas om in bomen te klimmen. De inhoud van 
de EHBO tas is ook vernieuwd en aan de laatste eisen en wetgeving 
aangepast. Deze is beschikbaar in de kantine. Er zit nu ook een 
beademingsmasker in met een mogelijkheid van aansluiting door de 
ambulancedienst.  
De vereniging beschikt nog niet over een ARBO coördinator. Wellicht 
dat iemand daar zin in heeft. Die kan zich melden bij het bestuur.    

 

Parkeren op het complex  

Ons complex is een openbaar terrein. Het is slechts in uitzonderingsgevallen, genoemd in het 

tuinreglement, toegestaan om met auto’s op het terrein te komen. De afgelopen jaren is op 

medische gronden aan verschillende leden toestemming gegeven op het terrein bij de 

composthoop te parkeren. Inmiddels is er sprake van een onhoudbare situatie omdat er meer 

aanvragen zijn dan er plaats is. Het bestuur kan onmogelijk vaststellen wie wel en wie niet 

toestemming behoort te krijgen om binnen te parkeren. Daarom is besloten alleen nog 

ontheffingen te verlenen aan leden die beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart van de 

gemeente. De regeling gaat op 1 januari 2023 in. Een en ander is in overeenstemming met 

artikel 1a van het Tuinreglement. De huidige parkeerontheffingen blijven geldig tot 31 

december 2022. De bezitters van deze ontheffing worden nog persoonlijk geïnformeerd.     
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