
 
Reglement kandidaat-lid/huurder of helper. 
 

Art.1  
Men wordt kandidaat-lid/helper voor een volkstuin door zich hiervoor schriftelijk op te geven bij de
secretaris van de volkstuinders vereniging Zandvoort. 
 
Art.2  
Een kandidaat-lid/helper moet woonachtig zijn in Zandvoort en ouder zijn dan 18 jaar.
 
Art.3  
De schriftelijke inschrijving dient te voldoen aan de eisen gesteld in de Statuten en/of het 
Huishoudelijk reglement van de volkstuinders vereniging Zandvoort. 
 
Art.4  
Een ingeschreven kandidaat-lid/helper wordt geplaatst op de zogenaamde kandidaatslijst, op 
volgorde van inschrijving. 
 
Art.5  
De kandidaatslijst rouleert op de volgende wijze:           
De als nummer 1 vermelde kandidaat van de kandidaatslijst komt als eerste in aanmerking voor een 
vrij gekomen tuin. Wil deze nummer 1 de betreffende tuin niet, dan komt nummer 2 op de 
kandidaatslijst in aanmerking voor deze  tuin en daarna eventueel nummer 3 op lijst enz. enz.   
 
Art.6 
Een kandidaat-lid/huurder die eveneens schriftelijk te kennen heeft gegeven, dat  hij/zij zelf géén 
eigen tuin ambieert, doch als helper op een reeds verhuurde tuin gaat functioneren, wordt niet op de 
(roulatie) kandidaatslijst geplaatst. Hij/zij wordt als helper geregistreerd op de ledenlijst. 
 
Art.7  
Als helper op een tuin wordt aangemerkt het kandidaat-lid, die als zodanig staat geregistreerd en 
daadwerkelijk actief is op de vermelde volkstuin. 
 
Art.8 
De helper, die het bestuur schriftelijk te kennen heeft gegeven, dat hij/zij wél zelf een tuin zou 
willen hebben, doch alleen die tuin waarop hij als helper actief is, komt als eerste in aanmerking 
voor die tuin als deze vrij komt indien hij/ zij minimaal 3 jaar achtereen als helper op de tuin actief 
is geweest en als zodanig geregistreerd heeft gestaan. Bij tuinruil, blijven deze bepalingen van  
kracht indien de helper mee verhuist naar de andere tuin. 
 
Art.9  
Regelingen van overname van een volkstuin, vermeld in de Statuten of het Huishoudelijk 
Reglement van de vereniging, hebben voorrang op de regelingen genoemd in dit reglement.       


