HUISHOUDELIJK REGLEMENT RBvV
Definities.
Aangesloten vereniging: Een aangesloten vereniging wordt gevormd door die leden van de
RBvV die gebruikers zijn van een aaneengesloten complex van tuinen. Hierna te noemen:
aangesloten vereniging.
Adviescommissie: De Adviescommissie wordt benoemd door de algemene ledenvergadering
en is belast met de voordracht van kandidaten voor de Raad van Commissarissen en de
Commissie van Geschillen, hierna te noemen: Adviescommissie.
Afgevaardigden algemene ledenvergadering: Afgevaardigden naar de algemene
ledenvergadering worden benoemd uit de leden van de RBvV. Alle leden van de RBvV die
tevens lid zijn van een aangesloten vereniging benoemen uit de leden van deze aangesloten
vereniging de afgevaardigden. Hierna te noemen: afgevaardigden.
Bestuur: Het bestuur van de RBvV wordt benoemd door de algemene ledenvergadering en
bestaat uit de directeur-bestuurder. Het bestuur is belast met het besturen van de RBvV en
voert de dagelijkse leiding over de organisatie en het bureau. Hierna te noemen: bestuur.
Commissie van Geschillen: De Commissie van Geschillen wordt benoemd door de
algemene ledenvergadering en is belast met het uitvoeren van de geschillenregeling en de
beroepsregeling als vermeld in de statuten onder artikel 14. Hierna te noemen: Commissie
van Geschillen.
Donateurs: Donateurs zijn zij, die zich schriftelijk hebben aangemeld en zich daarbij jegens
de RBvV hebben verbonden tot betaling van een jaarlijks door de ledenvergadering te bepalen
minimumbijdrage. Hierna te noemen: donateurs.
Ere-leden: Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdienste jegens de RBvV door
de ledenvergadering tot erelid zijn benoemd en zodanige benoeming hebben aanvaard.
Hierna te noemen: erelid of ereleden.
Leden: Leden van de RBvV zijn zij, die – na zich te hebben aangemeld en nadat er een tuin
voor uitgifte voor hen beschikbaar is – als lid zijn toegelaten. Hierna te noemen: lid of leden.
Partnerleden: Partnerleden van de vereniging zijn meerderjarigen die met een lid van de
vereniging zijn gehuwd, een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of samenwonen en een
gemeenschappelijke huishouding voeren en zich bij het bestuur van de vereniging schriftelijk
voor het partnerlidmaatschap hebben aangemeld en met inachtneming van het bepaalde in de
statuten van de vereniging als partnerlid van de vereniging zijn toegelaten. Hierna te noemen:
partnerlid of partnerleden.
Raad van Commissarissen: De Raad van Commissarissen wordt benoemd door de algemene
ledenvergadering en is belast met het toetsen van het door het bestuur gevoerde beleid en het
bewaken en uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering. Hierna te noemen:
Raad van Commissarissen.
Stichting Tuinparkbeheer: de Stichting Tuinparkbeheer is opgericht om met betrekking
tot het beheer van volkstuincomplexen commerciële activiteiten te kunnen ontplooien, die
niet in strijd zijn met de doelstellingen van de RBvV.
Technische Commissie: De Technische Commissie is belast met het uitvoeren van de
beroepsregeling taxaties ten aanzien van de waarde van de opstallen als vermeld in artikel 7
van het huishoudelijk reglement van de RBvV. De Technische Commissie wordt benoemd
door de algemene ledenvergadering. Hierna te noemen Technische Commissie.
Tuin: Onder een tuin wordt verstaan een perceel grond dat tot nuts- en/of verblijfstuin is
bestemd zulks uitsluitend voor niet-beroepsmatig gebruik door één of meer natuurlijke
personen. Hierna te noemen: tuin.
Units: Een Unit is een bestuurlijk samenwerkingsverband van volkstuinverenigingen binnen
een deelgemeente. Hierna te noemen: Unit.
Verenigingsoverleg: Het verenigingsoverleg is een bijeenkomst van besturen van de
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aangesloten verenigingen die op initiatief van de RBvV en/of aangesloten verenigingen
georganiseerd kan worden. Hierna te noemen: verenigingsoverleg.
Vrijwilligersbeleid: het vrijwilligersbeleid van de RBvV behelst de formulering van
ondersteuningsbepalingen ten behoeve van vrijwilligers die op verzoek en ten behoeve van
de RBvV bepaalde werkzaamheden verrichten. ( bijlage 5 )
Algemene bepalingen
Artikel 1.
Dit huishoudelijke reglement, vastgesteld in overeenstemming met artikel 31 van de statuten
van de RBvV, krachtens een besluit van de ledenvergadering van 31 mei 2008 treedt
in werking op het ogenblik, dat de ledenvergadering hieraan haar goedkeuring heeft
gegeven, zijnde 31 mei 2008.
Van de leden
Artikel 2.
Een belangstellende voor een tuin geeft zich als lid op bij het bestuur van een aangesloten
vereniging waar hij of zij een tuin wenst. Het bestuur van de aangesloten vereniging dient
deze aanmelding binnen een maand na inschrijving te laten registreren bij het bureau van de
RBvV middels de hiervoor gebruikelijke formulieren.
Artikel 3.
In principe wordt één tuin per gezin of daarmee gelijk te stellen samenlevingsverband
verhuurd. Indien het aantal beschikbare tuinen dit toelaat kan ter beoordeling van het bestuur
van de aangesloten vereniging aan meerderjarige gezinsleden van de leden eveneens een tuin
worden verhuurd. Zij zijn dan lid van de RBvV als bedoeld in artikel 7, lid 1 en 2 van de
statuten van de RBvV. Dubbel lidmaatschap van een natuurlijk persoon is verboden.
Artikel 4.
a.
Bij het beschikbaar komen van een tuin draagt het bestuur van een aangesloten
vereniging een kandidaat voor als lid.
b.
Na ondertekening van de overeenkomst tot ingebruikgeving tuinen door de
voorgedragen kandidaat, door een bestuurder van de aangesloten vereniging en door
het bestuur van de RBvV wordt de nieuwe gebruiker lid van de RBvV en de
aangesloten vereniging.
c.
De overeenkomst tot ingebruikgeving tuinen vermeldt de verplichtingen van het lid
zich te houden aan de bepalingen van statuten en reglementen van de RBvV en van de
desbetreffende aangesloten vereniging.
Artikel 5.
De RBvV zendt een welkomstpakket aan nieuwe leden tenminste bestaande uit de Statuten,
het huishoudelijke reglement van de RBvV en het modelreglement “Paal en Perk”
( bijlage 6 ) Het bestuur van een aangesloten vereniging is verplicht de Statuten en het
huishoudelijke reglement van de Vereniging aan de leden te verstrekken. De Statuten en het
huishoudelijke reglement van de RBvV zijn bij het bureau van de RBvV gratis verkrijgbaar.
Artikel 6.
a.
Het bestuur van de RBvV of een door hem aan te wijzen medewerker van het bureau
van de RBvV is belast met het afsluiten en beëindigen van overeenkomsten tot
ingebruikgeving tuinen als bedoeld in artikel 4 van dit reglement.
b.
De leden zijn verplicht het bestuur van de vereniging door middel van een verklaring
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c.

d.

van tuinopzegging in kennis te stellen van de wens het feitelijk gebruik van de tuin te
willen beëindigen. Het lid dat de bovenvermelde verklaring van tuinopzegging heeft
ondertekend blijft verantwoordelijk voor het onderhoud aan de tuin en opstallen
alsmede het nakomen van de financiële verplichtingen die voortvloeien uit het huren
van een tuin.
Alle kosten, met inbegrip van eventuele kosten van rechtskundige hulp, die de RBvV
heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door het betreffende lid van zijn
verplichtingen als genoemd onder b. en c. zijn voor rekening van het betreffende lid.
De aangesloten verenigingen melden iedere tuin waarvan zij een verklaring van
tuinopzegging hebben ontvangen binnen veertien dagen bij het bureau van de RBvV.

Artikel 7.
a.
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de waarde van de opstallen vastgesteld
door de taxatiecommissie van de aangesloten vereniging of door de taxatiecommissie
van een andere bij de RBvV aangesloten vereniging.
b.
Taxatiecommissies van de aangesloten verenigingen kunnen gebruik maken van het
Handboek Taxaties van de RBvV.
c.
Het lid dat het niet eens is met de waarde van de opstallen zoals vastgesteld door de
taxatiecommissie van de aangesloten vereniging of door de taxatiecommissie van een
andere bij de RBvV aangesloten vereniging heeft recht van beroep bij het bestuur van
de RBvV.
d.
Het beroep ten aanzien van de waarde van de opstallen wordt behandeld door de
Technische Commissie van de RBvV.
e.
De Technische Commissie is belast met het uitvoeren van de beroepsregeling taxaties
als vermeld in lid c van dit artikel.
f.
De Technische Commissie wordt benoemd door de algemene ledenvergadering.
Voordracht van kandidaten geschiedt door een door de algemene ledenvergadering in
te stellen Adviescommissie.
g.
In geval van beroep is de uitspraak van de Technische Commissie bindend.
h.
De taak en de werkwijze van de Technische Commissie zijn bij reglement geregeld.
(bijlage 7 )
Artikel 8.
Ondanks een eventueel beëindigd worden van het lidmaatschap blijft ook een gewezen lid
en/of partnerlid onderworpen aan de besluiten en statuten en huishoudelijk reglement van de
betreffende aangesloten vereniging en de RBvV, wanneer maatregelen tegen een lid en/of
partnerlid betrekking hebben op feiten die hebben plaatsgevonden voordat het lidmaatschap is
geëindigd.
Artikel 9.
Bij overlijden van het lid heeft degene die in een notarieel vastgelegde
samenlevingsovereenkomst verbonden is dan wel in een geregistreerd partnerschap gelijke
rechten als een echtgeno(o)t(e).
Artikel 10.
De leden en partnerleden van de aangesloten verenigingen, die door ontzetting uit hun
lidmaatschap zijn gezet, zullen niet opnieuw lid van de RBvV kunnen worden.
Artikel 11.
Elk lid zal de tuin zelf in goede staat brengen en onderhouden, ordelijk bewerken en
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gebruiken, zoals overeengekomen in de overeenkomst tot ingebruikgeving tuinen, zulks ter
beoordeling van het bestuur van de betreffende aangesloten vereniging.
Artikel 12.
Zowel een tuinhuisje, een broeikasje als een schuurtje mogen slechts worden gebruikt voor
het algemeen gebruikelijke doel waartoe zij zijn opgericht.
Artikel 13.
Het is een lid niet toegestaan om:
a.
waterkeringen te maken;
b.
in de paden te graven;
c.
afval in de sloot te doen afvloeien of deponeren;
d.
de paden te berijden, met uitzondering van invalidenwagens.
Artikel 14.
a.
Het houden van duiven, kippen, konijnen, varkens of andere dieren op tuinen is niet
toegestaan. Uitgezonderd zijn aangelijnde huisdieren zoals hond en kat. Vogels
kunnen uitsluitend worden gehouden in een ruimte in een tuinhuisje, er mogen geen
aparte opstallen voor worden opgericht.
b.
Het houden van duiven, kippen, konijnen, varkens of andere dieren op het complex
door de vereniging is niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van de
gemeente Rotterdam, de RBvV en het bestuur van de betreffende aangesloten
vereniging.
Artikel 15.
Leden die op de tuin bijen willen houden, dienen lid te zijn van een bijenvereniging. Zij
dienen zich te houden aan de daarvoor gestelde c.q. te stellen bepalingen. De bepalingen
zijn vermeld in een bijlage gevoegd bij dit huishoudelijk reglement.
Artikel 16.
a.
Leden die op een tuin een tuinhuisje, broeikasje of schuurtje willen oprichten,
veranderen, vernieuwen of uitbreiden, dienen in het bezit te zijn van de daartoe
vereiste toestemmingen en/of vergunningen.
b.
Het verzoek om de vereiste toestemming en/of vergunning te verkrijgen wordt
ingediend via een daarvoor bestemd formulier via het bestuur van de aangesloten
vereniging bij het secretariaat van de RBvV. De RBvV zorgt dat het verzoek via de
geëigende weg komt bij de bevoegde instantie tot het verlenen van de toestemming
en/of vergunning.
c.
de regelgeving met betrekking tot de bouw van opstallen op een volkstuin zijn
vastgelegd in “Regelgeving met betrekking tot de bouw van opstallen op een
volkstuin” (bijlage 8 )

Units
Artikel 17
1.
De bij de RBvV aangesloten verenigingen maken deel uit van de Unit binnen hun
deelgemeente.
2.
De verenigingen vaardigen minimaal 1 en ten hoogste 2 bestuursleden af naar de
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3.
4.

Unit.
Ten behoeve van de Unit stelt de RBvV een modelreglement op.
Afspraken en adviezen van de Unit worden aan de leden van de verenigingen
openbaar gemaakt.

Artikel 18. (voorheen 17)
Leden van de aangesloten verenigingen die een geldleningovereenkomst hebben gesloten met
de RBvV als bedoeld in het Reglement Financieringsfonds van de RBvV zijn hoofdelijk voor
de nakoming van de overeenkomst aansprakelijk, ongeacht of het lidmaatschap van de
aangesloten vereniging wordt gecontinueerd of opgezegd. Het aanvragen van deze leningen
en verplichtingen welke uit het aangaan hiervan voortvloeien, worden bij reglement geregeld.
Dit reglement genaamd “Reglement Financieringsfonds” is als bijlage bij dit huishoudelijk
reglement gevoegd.
Aangesloten verenigingen
Artikel 19. (voorheen 18)
Binnen de RBvV zijn leden conform artikel 17 van de statuten van de RBvV georganiseerd in
afzonderlijke bij de RBvV aangesloten verenigingen.
Artikel 20. (voorheen 19 )
a.
Ten behoeve van de aangesloten verenigingen kan de RBvV statuten en reglementen
doen opstellen.
b.
De door de RBvV ten behoeve van een aangesloten vereniging opgestelde statuten en
reglementen worden vastgesteld door de ledenvergadering van die aangesloten
vereniging.
Artikel 21. (voorheen 20)
De RBvV verleent haar bemiddeling bij het oprichten van nieuwe tuinverenigingen.
Artikel 22. (voorheen 21)
Verenigingen die aansluiting bij de RBvV wensen, melden zich schriftelijk bij de RBvV
onder inzending c.q. opgave van:
a. statuten en reglementen;
b. de erkenning als rechtspersoon;
c. de oppervlakte van de grond in hectare en de ligging daarvan;
d. naam en adres van de verhuurder van de grond;
e. huur- en verhuurprijs in m2 per jaar;
f. het aantal tuinen in exploitatie alsmede het aantal leden en eventuele partnerleden;
g. een inzicht in hun financiële toestand;
h. alle andere mededelingen die van belang kunnen zijn.

Artikel 23. (voorheen 22 )
De algemene ledenvergadering van de RBvV beslist over aansluiting bij de RBvV. Het
bestuur doet daartoe een voorstel aan de algemene ledenvergadering.
Artikel 24. (voorheen 23 )
a.
Het secretariaat van de RBvV zendt voor 30 juni en 31 december van elk kalenderjaar
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b.

ter controle een ledenlijst aan de secretarissen van de aangesloten verenigingen die de
lijst controleren en binnen veertien dagen na ontvangst gecorrigeerd aan de RBvV
terugzenden.
Veranderingen in het bestuur van een aangesloten vereniging worden binnen veertien
dagen na de wijziging schriftelijk ter kennis van het bestuur van de RBvV gebracht.

Artikel 25. ( voorheen 24 )
Door de leden en/of besturen van aangesloten verenigingen kan een beroep worden gedaan op
de registeraccountant van de RBvV, om de boeken, bescheiden en geldmiddelen van de eigen
vereniging te controleren. Geheimhouding tegenover derden is verplicht. De kosten komen
ten laste van de aanvragers.
Artikel 26. ( voorheen 25 )
a.
De contributie van de RBvV wordt op een ledenvergadering voor het komende
boekjaar vastgesteld. De penningmeesters van de aangesloten verenigingen dragen de
contributie over het lopende boekjaar uiterlijk 31 maart van ieder boekjaar aan de
RBvV af.
Bij eventuele tussentijdse verhoging van de bondscontributie dient deze aanvullende
contributie uiterlijk een maand na de vaststelling door de ledenvergadering aan de
RBvV te worden overgemaakt.
b.
Het bestuur van de RBvV kan besluiten contributie rechtstreeks bij de individuele
leden te incasseren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, echter steeds in
overleg met de betrokken aangesloten vereniging(en).
c.
Bij aanneming van nieuwe leden in een aangesloten vereniging dient de volle
contributie uiterlijk 30 dagen na aanneming aan de RBvV te worden overgemaakt,
indien deze leden voor de maand oktober lid zijn geworden.
d.
Ten aanzien van de door de aangesloten verenigingen c.q. leden aan de RBvV
verschuldigde grondhuur is het in lid a vermelde van gelijke toepassing.
e.
Andere betalingen dienen uiterlijk dertig dagen na aanbieding van de nota te worden
voldaan.
f.
Bij uittreding of tussentijds vertrek (vrijwillig of verplicht) van leden is geen restitutie
mogelijk.
g.
vrijwilligers die ten behoeve van de RBvV bepaalde werkzaamheden verrichten
hebben recht op ondersteuning door de RBvV, zoals omschreven in het Statuut
Vrijwilligersbeleid.
h.
Het bestuur van de RBvV is bevoegd, in overleg met de Raad van Commissarissen,
dit statuut vrijwilligersbeleid aan te passen.

Artikel 27. ( voorheen 26 )
Alle achterstallige betalingen aan de RBvV kunnen worden verhoogd met een rentepercentage
dat door de ledenvergadering van de RBvV wordt vastgesteld.
Van het verenigingsoverleg
Artikel 28. (voorheen 27 )
a.
Op verzoek van de RBvV en/of aangesloten verenigingen kan er een
verenigingsoverleg georganiseerd worden.
b.
Doel van het verenigingsoverleg is de informatie-uitwisseling tussen RBvV en
aangesloten verenigingen en de aangesloten verenigingen onderling.
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c.
d.

Toegang tot het verenigingsoverleg hebben in principe alle bestuursleden van
de aangesloten verenigingen.
Op uitnodiging van de RBvV en/of de verenigingen kunnen ook gastsprekers
aanwezig zijn.

Van het bestuur
Artikel 29. (voorheen 28 )
Het bestuur van de RBvV wordt krachtens het bepaalde in artikel 10 van de statuten van de
RBvV in functie benoemd en ontslagen.
Artikel 30. ( voorheen 29 )
a.
Het bestuur van de RBvV is belast met de gehele regeling van die zaken,
waartoe hij krachtens het huishoudelijk reglement van de RBvV alsmede door
de besluiten van de ledenvergadering is geroepen.
b.
De geldmiddelen van de RBvV staan onder beheer van het bestuur.
c.
Accorderen van betalingen vindt plaats door het bestuur, het verrichten van de
betalingen vindt plaats door een daartoe aan te wijzen medewerker van het
bureau van de RBvV.
Artikel 31. (voorheen 30)
Het bestuur is belast met de leiding van de vergaderingen die door of namens de RBvV
worden georganiseerd met uitzondering van de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan
besluiten de leiding over te dragen indien hij daartoe redelijke gronden heeft.
Hij is verplicht er voor zorg te dragen dat de statuten en huishoudelijk reglement van de
RBvV worden nageleefd en dat de besluiten welke door de algemene ledenvergadering zijn
genomen worden uitgevoerd. Hij is mede aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van
degenen die genoemde besluiten moeten uitvoeren, voor zover hij deze redelijkerwijs had
kunnen voorkomen of goedmaken.
Artikel 32. (voorheen 31)
Het bestuur is belast met de gehele correspondentie en administratie van de RBvV. Hij houdt
in het archief van de RBvV kopie van alle verzonden brieven en stukken. Verder zorgt hij
voor het schriftelijk jaarverslag.
Artikel 33. (voorheen 32 )
a.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het gehele financiële beheer van de RBvV. Hij
int namens de RBvV de contributie, grondhuur en andere gelden tegen behoorlijke
kwitering. Voor alle door hem gedane betalingen ontvangt hij een deugdelijke
kwitantie. Hij zal niet meer kasgeld in zijn bezit hebben dan voor de uitgaven dringend
noodzakelijk is. Hij zal de gelden, goederen en waarden van de RBvV gescheiden van
zijn eigene bewaren.
b.
Het bestuur is te allen tijde verplicht aan iedereen die daartoe door de algemene
ledenvergadering is gemachtigd alle inlichtingen betreffende zijn beheer te
verschaffen en inzage te verstrekken in de bescheiden hierop betrekking hebbende.
c.
Tijdens de algemene ledenvergadering brengt het bestuur schriftelijk verslag uit van
de financiële positie van de RBvV evenals van zijn beheer. Hij stelt telkenmale een
begroting samen en dient deze schriftelijk bij de vergadering in, na goedkeuring door
de Raad van Commissarissen.
Schorsing
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Artikel 34. ( voorheen 33 )
a.
Indien het bestuur van de RBvV blijk heeft gegeven van ongeschiktheid en/of
nalatigheid kan hij door de Raad van Commissarissen worden geschorst tot aan de
eerstvolgende algemene ledenvergadering waar verdere besluitvorming over de positie
van het bestuur plaats zal vinden. Er mag niet eerder geschorst worden dan nadat het
bestuur door de Raad van Commissarissen over het betreffende onderwerp is gehoord.
b.
De algemene ledenvergadering kan alleen op voordracht van de Raad van
Commissarissen besluiten tot ontslag van het bestuur met meerderheid van 2/3 deel
van de geldig ter vergadering uitgebrachte stemmen op straffe van nietigheid van het
besluit.
Ledenvergadering
Artikel 35. (Deels voorheen 34)
In het tweede en vierde kwartaal van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering
gehouden.
De ledenvergadering die in het tweede kwartaal plaatsvindt, behandelt in ieder geval:
a.
De notulen van de laatstgehouden ledenvergadering;
b.
Het jaarverslag van het bestuur:
c.
Het jaarverslag van de Raad van Commissarissen;
d.
Het financiële jaarverslag;
e.
Het verslag van de registeraccountant
f.
Het gevoerde beleid;
g.
Voorstellen van RBvV en/of verenigingen;
De ledenvergadering die in het vierde kwartaal plaatsvindt, behandelt in ieder geval:
a.
De notulen van de laatstgehouden ledenvergadering;
b.
Vaststelling Contributie;
c.
De begroting;
d.
Voorstellen van RBvV en/of verenigingen
Artikel 36. (voorheen 35 )
Op de algemene ledenvergadering hebben alleen die afgevaardigden stemrecht van wie de
geloofsbrieven voor de vastgestelde datum zijn binnengekomen. De verenigingen bepalen zelf
het aantal afgevaardigden naar de ledenvergadering. Per onderwerp wordt per delegatie
slechts door één afgevaardigde het woord gevoerd.

Artikel 37. (voorheen 36 )
Elke stemming geschiedt bij volstrekte meerderheid, behoudens het bepaalde in artikel 28,
29, en 30 van de statuten van de RBvV en artikel 33 en 38 van het huishoudelijke reglement
van de RBvV.

Commissies
Artikel 38. ( voorheen 37)
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Alle commissies zijn onderworpen aan een reglement voor de betreffende commissie, waarin
de rechten en plichten zijn omschreven. Het bestuur stelt deze reglementen vast, met
uitzondering van de reglementen voor de Commissie van Geschillen, de
Kascontrolecommissie en de Adviescommissie. De reglementen voor deze commissies
worden op voordracht van de RBvV door de ledenvergadering vastgesteld.
Wijzigingen
Artikel 39. ( voorheen 38 )
Voorstellen tot wijziging van dit reglement kunnen alleen op de ledenvergadering worden
behandeld en vereisen een 2/3 deel van de uitgebrachte geldige stemmen.
Ontbinding
Artikel 40. ( voorheen 39 )
De RBvV kan worden ontbonden indien daartoe door een bijzondere ledenvergadering wordt
besloten zoals vermeld in artikel 30 van de statuten van de RBvV.

Bijlagen behorende bij de statuten en het H.H.R. van de RBvV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mandateringsstatuut.
Reglement Commissie van Geschillen.
Reglement Commissie van Advies.
Model reglement Units.
Statuut Vrijwilligersbeleid.
Model reglement “Paal en Perk”
Reglement Technische Commissie.
Regelgeving met betrekking tot de bouw van opstallen op een tuin.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 31 mei 2008

9

