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Dit is de korte, ‘dagelijkse’ versie van de belangrijkste 

regels uit het huishoudelijk reglement van Amateur-

tuindersvereniging Zonnegaarde: wat u moet weten om 

gezamenlijk te genieten van een prettig, schoon en veilig 

complex. 

Let op: bij onduidelijkheid over de uitleg of de toepassing van de 

regels geldt de tekst van de statuten of het huishoudelijk 

reglement; uiteindelijk beslist het bestuur. 

 

Aankomst en vertrek 

U heeft een sleutel gekregen die past op het toegangshek EN op 

de deur naar de toiletten. 

U  kunt dus komen en gaan wanneer u wilt, maar LET OP: in de 

winterperiode (30 september tot 1 april) moeten het toegangshek 

en de wc-deur op slot zijn vanaf 16.00 uur, en in de zomerperiode 

(1 april tot 30 september) vanaf 20.00 uur. Dit moet echt, om 

insluiping en diefstal tegen te gaan. Haal visite na sluitingstijd dus 

af bij het hek en breng ze ook weer terug. Laat het hek niet 'even 

open'. Overnachten op het complex is niet toegestaan. 

 

Parkeren, auto’s en fietsen 

Fietsen kunt u uiteraard op of vlak bij uw tuin neerzetten. Voor 

het verenigingsgebouw staan ook twee fietsenrekken waar u uw 

fiets op slot kunt zetten. Zet uw fiets niet in de doorgang naast de 

winkel (= het huisje links van het verenigingsgebouw)! 

 

Op Zonnegaarde geldt in opdracht van de gemeente een strikt 

parkeerbeleid: geen auto’s op het terrein. 
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Om zware spullen te laden en lossen mag u wel even het terrein 

op rijden en daar maximaal één uur staan (gebruik uw parkeer-

schijf). Altijd aan de linkerkant parkeren, de rechterkant blijft dan 

vrij voor hulpdiensten. Maximumsnelheid 5 km per uur.  

Geen auto’s voorbij de rood-witte paaltjes! 

Bent u dermate slecht ter been dat een parkeerplaats volgens u 

nodig is, neem dan contact op met het bestuur. 

 

Drinkwater en afvalwater 

Links van het huisje naast het verenigingsgebouw (de winkel) is 

een doorgang. Rechtdoor ziet u daar een open toegang tot een 

washok met daarin een drietal tapkranen met drinkwater. Daar 

kunt u uw jerrycans en dergelijke vullen voor gebruik in uw 

tuinhuis. Niet om planten te besproeien! Groente wassen is hier 

niet toegestaan i.v.m. verstopping van de afvoer. Hou het 

washok s.v.p. schoon! 

Hier kunt u ook vuil (afwas)water uit uw tuinhuis weggieten. 

Afvalwater (met afwasmiddel!) mag niet naar een zinkput of in 

de sloten lopen, dus geen afvoerpijpen naar buiten! 

’s Winters is het washok niet in gebruik met het oog op 

bevriezing. 

 

WC’s 

U kunt altijd gebruik van de wc’s maken, want u heeft een sleutel 

voor de eerste deur van het verenigingsgebouw. Op de wc’s hangt 

wc-papier (als het tenminste niet door iemand is meegenomen – 

dat gebeurt helaas). Probeert er iemand een jerrycan te vullen bij 

het wasbakje, verwijs hem of haar dan naar het washok, zie 

hierboven. Laat kleine kinderen alleen onder begeleiding naar het 

toilet gaan. 

De wc’s worden een paar keer per week door een groepje 

vrijwilligers schoongehouden. Laat s.v.p. de wc net zo schoon 

achter als u dat thuis zou doen. 

 

Afval 

Huisvuil en keukenafval 

In 2016 is besloten dat iedereen zijn huisvuil en keukenafval mee 

terug naar huis neemt, dus ook alle barbecue-afval. Dat scheelt 

de vereniging een hoop geld en dat scheelt u weer in uw jaarlijkse 

contributie.  
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Tuinafval - compostbak 

Achter tuin 58 en 59 zijn de compostbak, de takkenbak en de 

grofvuilcontainer.  

In de compostbak mag alleen composteerbaar klein tuinafval, 

dus bladeren, oude planten, dorre stengels e.d. Geen dikke 

takken of aarde, en beslist geen plastic, metaal, aardewerk, 

papier, huisvuil of welk ander afval ook. Ook geen kleine 

stukjes. 

 

Tuinafval - takkenbak 

In de takkenbak mogen alleen dikke takken en stammen. 

‘Dikke’ takken zijn meer dan een vinger dik en kunnen niet met 

een gewone snoeischaar geknipt worden. Stammen moeten kaal 

zijn, dus zonder zijtakken en bladeren, en mogen maximaal 2 m 

lang zijn. Ook in de takkenbak geen aarde of ander afval! 

 

Als er ‘verkeerd’ afval in de compost- of takkenbak zit, kan de 

gemeente weigeren het af te voeren, wat de vereniging op hoge 

kosten kan jagen. Als u ‘verkeerd’ afval in de compost- of tak-

kenbak deponeert, kunnen die kosten op u verhaald worden. In 

het uiterste geval riskeert u zelfs uw lidmaatschap. 

 

Grof vuil 

Op zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u gebruikmaken 

van de grofvuilcontainer voor grof tuin- en bouwafval. Maak daar-

voor een afspraak met het bestuur. Kosten: € 55,-- per m3. Het 

is verboden om grof vuil naast de container te deponeren. 

Wie het toch doet, riskeert zijn lidmaatschap! 

 

Chemisch afval 

Chemisch afval, waaronder dakbedekking, bestrijdingsmiddelen  

en resten verf, moet u zelf naar een afvalbrengstation brengen, 

bijv. aan de Plutostraat in de Binckhorst. 

 

Bouwen en verbouwen 

Voor alle bouw-, sloop-, verbouw- of bestratingsactivitei-

ten moet u van tevoren toestemming vragen bij het 

bestuur, dat u precies kan vertellen hoe u die toestemming moet 
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aanvragen. Daar bestaat een schriftelijke instructie voor. Bouw-

aanvragen worden beoordeeld door de bouwcommissie. De plan-

nen moeten altijd vergezeld gaan van een tekening (op schaal) 

van de oude en de gewenste situatie. Als u zonder voorafgaande 

goedkeuring aan de slag gaat, neemt u een groot risico. 

 

Buren 

Hou rekening met elkaar. U bent ook verantwoordelijk voor het 

gedrag van uw kinderen of uw visite. 

Voorkom overlast door geluidsapparatuur of andere toestellen. 

Ook het gebruik van lawaaiige apparatuur als pompen, zagen of 

maaimachines is maar beperkt toegestaan. Tussen 1 oktober en  

1 april mag het altijd, maar van 1 april tot 1 oktober (‘de zomer’) 

nooit op zondag, en op de andere dagen alleen ’s morgens voor 

12 uur of ’s avonds na 7 uur. 

 

Mocht u een feestje willen houden, informeer dan tevoren uw 

buren en het bestuur. Veroorzaak geen (geluids)overlast. Neem 

na afloop al het afval mee naar huis. 

 

Heesters en bomen moeten op ten minste 1 meter van de tuin-

afscheidingen geplant worden. Bomen mogen niet hoger worden 

dan 3,5 meter. U moet ze dus tijdig snoeien. Overhangende tak-

ken moet u op eerste verzoek van de buurman snoeien. 

 

Barbecue, kachels en komforen 

Barbecuen is alleen toegestaan vanaf 16.00 uur en alleen zo, dat 

de buren er geen last van hebben. Gebruik als brandstof alleen 

houtskool of briketten, dus geen hout, en zeker geen nat, geverfd 

of geïmpregneerd hout.  

Hetzelfde geldt voor houtkachels: alleen droog, ongeverfd en niet 

geïmpregneerd hout is toegestaan als brandstof. Open haarden en 

vuurkorven zijn verboden. 

Let er bij gaskachels en gaskooktoestellen op, dat de gasslangen 

tijdig (om de 5 jaar) worden vervangen! Bedenk dat de verzeke-

ring niets betaalt in het geval van overjarige slangen! 

Schoorstenen moeten elk jaar geveegd worden. 

 

Winkel 
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Naast het verenigingsgebouw is een winkeltje, dat van april tot en 

met oktober op zaterdag van 10 tot 12 uur open is. Verkrijgbaar 

zijn tuinaarde, potgrond, zand, stokken, plantenvoeding en 

flessengas. Als u een fles gas koopt en u levert geen lege fles in, 

moet u statiegeld betalen. Alle verkoop alleen tegen contante 

betaling. Zie de prijslijst op de winkel voor een volledig overzicht. 

 

Verenigingsgebouw 

Midden op het terrein staat het verenigingsgebouw. De kantine is 

op zaterdag open van 10 tot 12 uur en op zondag van 13.30 tot 

15.30 uur. Op zondag zijn er wat warme snacks te koop.  

Van mei t/m september is de kantine op zondagmiddag geopend 

van 13.00 tot 17.30 uur en ook op dinsdagmiddag van 12.30 tot 

15 uur. 

 

Koffie, thee en frisdranken zijn tegen contante betaling tijdens al-

le openingstijden verkrijgbaar. Er wordt geen alcohol geschonken. 

 

Rookbeleid 

In het verenigingsgebouw is roken niet toegestaan. Ook niet voor 

de ingang ervan of in de toiletruimte. Uiteraard mag u op uw 

eigen tuin wel roken. 

 

EHBO en reanimatie 

Er kunnen bij het tuinwerk altijd ongelukken gebeuren, u werkt 

nu eenmaal met gereedschap. Bij de ingang van het verenigings-

gebouw hangt een bord met daarop de aanwezigheid van leden 

met een EHBO-diploma. Er hangt ook een verbanddoos. Mocht u 

daar gebruik van moeten maken, meld dat later dan even aan het 

bestuur, dan wordt die doos weer aangevuld. 

 

Ook hangt daar de AED, de defibrillator, te gebruiken als er 

gereanimeerd moet worden. Die werkt met een geautomatiseerd 

programma dat u assisteert bij het uitvoeren van alle 

handelingen.  

 

In geval van enigerlei calamiteit en/of onbereikbaarheid van de 

EHBO’ers: bel 112. 
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BEL BIJ EEN REANIMATIE ALTIJD 112! Dan komt er direct 

voldoende hulp. 

 

Er worden regelmatig EHBO- en reanimatielessen gegeven. Wilt u 

hier meer over weten, neem dan contact op met Greet van der 

Veeke (tuin 7). 

 

Mededelingen 

Tegenover de toiletten hangt een informatiebord waar diverse 

mededelingen opgehangen worden, zoals te koop staande tuinen 

en het rooster van de werkbeurten. 

Bij de ingang is er voor elke tuin een postvakje. Neem uw post 

mee en lees die ook! 

 

Elk kwartaal verschijnt Informandje, het informatiebulletin van de 

vereniging, dat per e-mail verspreid wordt. Wie echt geen 

toegang tot e-mail heeft, kan een exemplaar op papier krijgen. 

Kijk ook eens op onze website, www.atvzonnegaarde.nl. Daar is 

veel informatie over de vereniging te vinden. 

 

Dieren 

Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd (honden), en zo lang 

u zelf op de tuin bent. Ze moeten dus ’s avonds weer mee naar 

huis. 

Op het hele complex geldt een opruimplicht. Hondenuitlaters 

moeten dus poepzakjes meenemen. 

 

Spelen 

Het is niet toegestaan om speeltoestellen op de tuinen te 

installeren. Voetballen is nergens toegestaan, ook niet op de 

eigen tuin of op het grasveld naast het verenigingsgebouw. 

Begeleid kleine kinderen, laat ze niet alleen rondfietsen of  

-rennen. 

 

Reglementen 

Zonnegaarde is een vereniging. Een vereniging heeft leden, 104 

in ons geval (donateurs en ereleden etc. even buiten beschouwing 

gelaten). 
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Een vereniging heeft ook een bestuur, dat gekozen wordt door de 

leden, door u dus! Dat kiezen gebeurt op de algemene vergade-

ring. Die wordt als regel 2 x per jaar gehouden, begin april en 

begin november. Op die algemene vergadering nemen we met 

alle aanwezige leden beslissingen over diverse onderwerpen die 

direct of indirect voor alle leden gevolgen kunnen hebben. Kom 

dus naar die algemene vergaderingen en praat en beslis mee. 

 

Er zijn ook diverse commissies. Zo is er een tuincontrole-

commissie en een bouwcommissie. Beide kunnen zaken die u op 

uw tuin doet, goed- of afkeuren. In het laatste geval moet u uw 

tuin weer in de oude toestand terugbrengen.  

 

Alle zaken waarover het bestuur en/of de commissies mogen be-

sluiten, zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk regle-

ment. U heeft die bij het begin van uw lidmaatschap ontvangen. 

U kent ze dus. Ze staan ook op de website.  

 

Vragen? Neem dan contact op met het bestuur. Van april tot en 

met oktober is het bestuur elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 

uur in het verenigingsgebouw aanwezig. 

 

Werkbeurten 

Ieder lid is verplicht deel te nemen aan de zgn. werkbeurten, 5 x 

per jaar op de eerste zaterdagmorgen van de maand. Zie hiervoor 

het mededelingenbord of Informandje. 

Mocht u een keer niet kunnen, dan moet u zich tijdig afmelden, 

liefst per e-mail of anders via 06-3839 6030. U kunt dan uw beurt 

op een ander tijdstip inhalen door uitvoering van een opdracht. 

Doet u dat niet, dan krijgt u een boete van € 50,00.  

 

Mocht u van mening zijn dat u niet in staat bent om een of meer 

werkbeurten uit te voeren, neem dan tijdig tevoren contact op 

met het bestuur. Om gezondheidsredenen is tijdelijke dispensatie 

mogelijk. 

 

Bijzondere activiteiten 

Een aantal leden houdt zich bezig met natuurlijk tuinieren. Dat 

is tuinieren op een manier die de biodiversiteit bevordert en het 

milieu zo weinig mogelijk belast. Ook zijn er wat groter opgezette 
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projecten van natuurlijk tuinieren langs de randen van het com-

plex, zoals een vlindertuin, een moerastuin en een bijenweide. 

Doe mee, het is leuk en een beetje avontuurlijk. Informatie bij 

Gerda Idsinga en Wim Voortman (tuin 89), Yvonne Vermazen 

(tuin 88) of Jaap en Dittie Zoet (tuin 73). 

Verder is er op de vrijdagmiddag een kaartclub in de kantine. 

Gratis voor leden, € 25,-- per jaar voor buitenstaanders (2018). 

Nadere informatie kunt u vragen via een briefje in de brievenbus 

in de hal van het verenigingsgebouw. 

 

Maandelijks is er op een zondagavond eten op de tuin in het 

verenigingsgebouw. Een van de leden kookt dan. Inschrijven met 

vooruitbetaling: per persoon de kosten voor de maaltijd en € 1,50 

voor de vereniging. Aankondigingen op het mededelingenbord. 

 

Van tijd tot tijd zijn er ook andere activiteiten, zoals jeu-de-

boules of activiteiten voor kinderen. Mededelingen hierover 

komen op het mededelingenbord of in Informandje.  

 

Verboden planten 

Het is verboden om op de tuin planten te kweken of voorhanden 

te hebben die verboden zijn op grond van de Opiumwet (‘wiet,’ 

cocablad, paddo’s e.d.), de Europese regels voor invasieve exoten 

(reuzenberenklauw, grote springbalsemien e.d.) of vanwege ge-

vaar of hinder (ambrosia, Japanse duizendknoop, ‘tuinconiferen’ 

e.d.). Coniferen die er al staan, mogen blijven, maar ze mogen 

niet vernieuwd worden. Bij overdracht van de tuin moeten even-

tuele coniferen verwijderd worden. Zie voor de complete lijst bij-

lage A van het huishoudelijk reglement. 

 

Verboden bestrijdingsmiddelen 

Gebruik of voorhanden hebben van onkruidbestrijdingsmiddelen 

op basis van glyfosaat (o.a. Round Up) of insectenbestrijdings-

middelen op basis van neonicotinoïden (o.a. imidacloprid) is 

verboden. Zie verder bijlage B van het huishoudelijk reglement. 

 

 


