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Reglement Algemene
Verenigingswerkzaamheden
1. Als lid van Vereniging Stevensgaarden bent u verplicht 2 x per jaar deel te nemen aan
de vastgestelde Algemene Verenigingswerkzaamheden.
2. Op de datum dat uw tuinnummer aan de beurt is voor onderhoud wordt u om 8.45 uur
verwacht in de kantine om de presentielijst te tekenen bij iemand van de
tuincommissie.
Aan het eind van de Algemene Verenigingswerkzaamheden moet de presentielijst
weer getekend worden.
3. Het is niet mogelijk om met 2 personen tegelijk te komen voor de Algemene
Vereniging- werkzaamheden, om hierdoor voor het hele jaar aan de verplichting
voldaan te hebben. Uiteraard kan/mag u met meerdere personen komen, maar het telt
maar voor een keer.
4. Als u niet in staat bent om aan de Algemene Verenigingswerkzaamheden deel te
nemen.
moet u zelf voor een vervanger zorgen.
Zie verenigingsstatuten artikel 6 lid 7a, b en c.
5. Mocht u op de datum dat uw tuinnummer aan de beurt is u niet kunnen komen, dan
dient u dit schriftelijk, per e–mail: stevensgaarden@hotmail.com, of persoonlijk aan de
tuincommissie te laten weten.
U dient u dan zelf op te geven op welke datum u gaat inhalen.
(de data staan op het bijgevoegd schema Algemene Verenigingswerkzaamheden)
6. Wacht – om in te halen – niet op een uitnodiging van de tuincommissie, want die komt
niet.
7. Als u verzuimt aan deelname van de verenigingswerkzaamheden en u niet correct
afgemeld heeft, wordt u de vastgestelde boete van € 50.00 per keer in rekening
gebracht.
8. Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt. Er is geen mogelijkheid om
alsnog
in te halen in het daaropvolgend jaar.
Lees het bovenstaande goed om zodat misverstanden en/of problemen te voorkomen.
Het Bestuur en de tuincommissie van
ATV Stevensgaarden.

