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Den Haag, 26 september 2017 

 
Geacht tuinlid, 

 
Het bestuur heeft een voorstel voor een vernieuwd huishoudelijk 
reglement opgesteld. Het is de bedoeling om dit nieuwe reglement in de 

algemene vergadering van 4 november aanstaande officieel vast te 
stellen. We hebben ervoor gekozen om de opzet en de inhoud van het 

huidige reglement te behouden, en die waar nodig aan te passen. 
 
Er ligt per 27 september 2017 een exemplaar van het voorstel in uw 

postbakje in de hal van het verenigingsgebouw.  
 

Het huidige huishoudelijke reglement heeft al vijf aanvullingen met 
eerder genomen besluiten:  

- algemene vergadering van 25 maart 2006: de artikelen 14 en 52; 
- algemene vergadering van 4 november 2006: de artikelen 8 en 76; 
- algemene vergadering van 10 november 2012: artikel 53; 

- algemene vergadering van 5 november 2016: de artikelen 8.2, 8.3 en  
  10.4; 

- algemene vergadering van 1 april 2017: de artikelen 2, 13 en 34. 
 
Al deze wijzigingen zijn in de nieuwe versie van het huishoudelijk regle-

ment verwerkt. Verder hebben we het taalgebruik vereenvoudigd (minder 
plechtstatige advocatentaal). Daarnaast zijn weggevallen delen aan-

gevuld en zijn tegenstrijdigheden opgelost. Ook hebben we herhalingen 
in de tekst geschrapt of samengevoegd in één artikel. 
 

Alle wijzigingen ten opzichte van de 'oude' (= huidige) versie zijn vet 
gedrukt. Vervallen artikelen zijn echter niet aangegeven. Wel is soms het 

nummer van vervallen artikelen gebruikt voor nieuwe artikelen. Het 
betreft voor het merendeel zaken die in andere artikelen logischer op hun 
plaats waren, en daar dan weer vet zijn weergegeven. Artikelen die 

rechtstreeks uit het huishoudelijk reglement van de Haagse Bond waren 
overgenomen, maar in ons reglement niet herhaald hoefden te worden, 

zijn in de nieuwe versie vervallen. Daarvoor kunt u desgewenst het regle-
ment van de Haagse Bond raadplegen. 
 

Er zijn wel enkele nieuwe bepalingen opgenomen, o.a. over het gebruik 
van lawaaiige apparatuur, parkeren (bestaande regels!) en het stoken 

van houtkachels. Onder aan deze brief staan deze per artikel opgesomd. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Geef die dan a.u.b. voor 15 oktober 

door aan het bestuur. Dan kunnen we ze samenvatten en kunnen ze 
besproken worden in de algemene vergadering van 4 november. In ver-

band met de tijd kunnen we in die vergadering geen 'spontane' vragen en 
opmerkingen in behandeling nemen.  
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Alle leden van wie we een e-mailadres hebben, ontvangen het nieuwe 
huishoudelijk reglement hierbij per e-mail. U kunt het stuk ook down-

loaden van onze website (www.atvzonnegaarde.nl). U vindt het onder 
'Informatie voor leden.” 
 

Een Huishoudelijk Reglement is en blijft, ondanks alle pogingen tot 
inkorten en vereenvoudigen,  voor een groot deel juridisch document. 

Vragen om toelichting kunt u per mail of via de groene brievenbus 
stellen.  
Lees in elk geval de delen die voor het “dagelijks gebruik” van toepassing 

zijn:  
- artikelen 8 en 9 

- artikelen 39 t/m 42 
- artikelen 43 t/m 51 

- artikelen 52 t/m 64 
Maar uiteindelijk wordt u toch geacht het gehele reglement te kennen. 
 

Met vriendelijke groet 
namens het bestuur, 

 
 
 

 
B. Baranyo,      A.M.M. van der Horst, 

voorzitter                                                  secretaris 
 
 

De belangrijkste vernieuwingen: 
art. 11, leden 2 en 4 

art. 12, leden 4, 5 en 6 
art. 41, lid 2 
art. 43, lid 1, j 

art. 51, leden 13, 17, 26, 29, 32 en 33 
art. 52, lid 3  

art. 56, lid 4  
art. 64 
 

 
 


