
 
 

Lidmaatschapsovereenkomst, bijlage bij Huishoudelijk Reglement      (versie 2013) 
 

Ondergetekenden,  .................................................  (verder te noemen het Tuinlid) en het Bestuur, 

komen overeen: 

 

1. Het Tuinlid krijgt tuin nummer   .............  in gebruik nadat hij zijn jaarlijkse vergoedingen 

en contributies heeft voldaan aan de vereniging, eventueel aangevuld met de eenmalig 

verschuldigde inschrijvings- en overdrachtskosten.  

 

2. Indien van toepassing. 

De vorige gebruiker van de tuin heeft verklaard dat het Tuinlid het bedrag van de 

taxatiewaarde van de opstallen aan hem heeft voldaan. 

 

3. Het Tuinlid geeft elke wijziging van de gegevens als vermeld in de aanhef van de 

overeenkomst en die in lid 8 terstond schriftelijk door aan Bestuur. 

 

4. Het Tuinlid accepteert zonder voorbehoud de tuin en eventuele opstallen in de staat waarin 

deze op dagtekening van de overeenkomst verkeren.  

 

5. Het Tuinlid heeft kennis genomen van de statuten en het geldende huishoudelijk reglement 

van de vereniging en zal deze naleven en zich als goede buur gedragen naar de andere leden 

van de vereniging. Ook zal het Tuinlid de besluiten van de ALV, het Bestuur of de 

commissies van de vereniging nakomen en naleven. 

 

6. Het Tuinlid accepteert dat het eerste jaar van zijn lidmaatschap een proefjaar is. In dat jaar 

zal het Bestuur beoordelen of het Tuinlid in staat is de tuin naar behoren aan te leggen en te 

onderhouden en of hij zich als een goed lid van de vereniging weet te gedragen. Het Tuinlid 

verneemt deze beoordeling uiterlijk na 11 maanden lidmaatschap. 

Tegen een negatieve uitslag kan hij binnen 10 dagen beroep aantekenen bij de e.v. ALV. 

Totdat deze heeft besloten, blijft de overeenkomst van kracht. 

 

7. Deze overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het Tuinlid aan het Bestuur 

tijdig bekend heeft gemaakt de overeenkomst te willen beëindigen. 

 

8. a. Indien het Tuinlid een samenwerking heeft bij het gebruik en onderhouden van zijn  

    tuin, anders dan op basis van huwelijk of samenlevingscontract, kan hij deze partner  

    aanmelden bij het Bestuur. Indien betrokkene voldoet aan de eisen van  

    lidmaatschap, wordt deze door het Bestuur erkent als Partnerlid. 

b. Voor tuinnummer  .............  heeft het Tuinlid als partner opgegeven: 

 

    ............................................................................................................. 

c. Indien het Tuinlid wordt geroyeerd of door het Bestuur het lidmaatschap van de  

    vereniging wordt opgezegd, vervallen de  rechten van het Partnerlid. 

 

9. a. Bij opzegging van het lidmaatschap van de vereniging, hetzij door het Tuinlid,  

    hetzij door het Bestuur, en ook bij royement, zal het Bestuur een taxatie doen  

    uitvoeren van de waarde van de opstallen op en de inrichting van de tuin. Tegen  

    deze waarde zal het Bestuur de opstallen en tuin aanbieden aan de eventuele nieuwe  

    gebruiker.  



b. Indien het Tuinlid of nieuwe gebruiker deze waarde niet accepteert, kan hij, voor  

    eigen rekening, een tweede beoordeling laten uitvoeren door de bouwcommissie  

    van een andere tuinvereniging in Leiden.  

c. In goed overleg wordt dan gezocht naar een oplossing. Blijft die oplossing uit, of  

    ontbreekt een nieuwe gebruiker, dan is het Tuinlid verplicht de tuin “schoon” op te  

    leveren, naar het oordeel van het Bestuur.  

d. De opstallen, verhardingen en bomen en struiken dienen verwijderd en afgevoerd te  

    zijn, binnen een door het Tuinlid en het Bestuur alsnog overeen te komen termijn.  

e. Indien het Tuinlid dit opruimen nalaat vervallen zijn opstallen, verharding en bomen  

    en struiken aan de vereniging.  

f. Indien de nader overeen te komen termijn valt buiten de periode waarvoor al  

    vergoedingen en contributies zijn betaald, accepteert het Tuinlid dat hij een bedrag  

    naar rato alsnog moet betalen aan de vereniging. 

 

10. a. Bij overlijden van het Tuinlid kan zijn partner naar burgerlijk recht, de  

    overeenkomst voortzetten. De partner wordt dan lid van de vereniging. Dit geldt  

    ook voor het in lid 8 genoemde Partnerlid. 

b. Indien er geen partner is of indien deze afziet van het lidmaatschap, kan een  

    erfgenaam in eerste lijn de overeenkomst overnemen. Deze moet echter voldoen aan  

    de eisen voor het lidmaatschap van de vereniging.  

c. Zijn er meerdere erfgenamen dan kan het Bestuur een loting toepassen.  

d. Indien partner noch erfgenaam de overeenkomst wil voortzetten dan treedt lid 9 van  

    de overeenkomst in werking. 

 

S.v.p. invullen en ondertekenen door Tuinlid (en evt.Partnerlid) en één exemplaar terugsturen naar: 

Gerda Vliegenthart, Mahlerstraat 4, 2324 JG Leiden of stop het in de brievenbus bij de kantine. 

 

Naam en voorletters (Tuinlid)   (evt. Partnerlid) 

 

 

Adres (Tuinlid)     (evt. Partnerlid) 

 

 

Postcode en woonplaats (Tuinlid)   (evt. Partnerlid) 

 

 

Geboortedatum (Tuinlid) 

 

Telefoon (Tuinlid) 

 

E-mailadres (Tuinlid) 

 

Datum 

 

Handtekening (Tuinlid)    (evt. Partnerlid) 

 

 

 

Namens het bestuur van OTV, 

 

Naam 

 

Datum 

 

Handtekening 

 


