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Indien u lid wilt worden van Tuinvereniging Haalderen en in aanmerking wilt komen voor een tuin kunt u 

zich met dit formulier inschrijven. Bruikleen van een tuin geldt voor een kalenderjaar en wordt automatisch 

voor u verlengd, tenzij u de bruikleenovereenkomst uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar heeft 

opgezegd. Het eerste jaar is altijd een proefjaar. 

 

 (Verplichte velden zijn gekenmerkt met een *) 

Persoonsgegevens: 

Voornaam *  

Achternaam *  

Geboortedatum *  

Geslacht *  Man  Vrouw  Gender neutraal  

Straat * + huisnummer *   

Postcode * + Woonplaats *   

Telefoonnummer (vast) *  

Telefoonnummer (mobiel)  

Emailadres *  

  

Hoofd- of partnerlid 

Een hoofdlid kan aangeven dat hij of zij een partnerlid wenst op de tuin. Het hoofdlid betaalt contributie en 

de m² tuin die hij in bruikleen heeft. Zolang er nog geen tuin beschikbaar is voor het hoofdlid komt deze op 

de wachtlijst en noemen we dit een aspirant.  

Het partnerlid tuiniert bij het hoofdlid op de tuin en betaalt alleen contributie. Het partnerlid is ook lid van de 

van de vereniging. Het partnerlid kan maar bij één hoofdlid worden bijgeschreven. Het hoofdlid is 

verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin en voor het partnerlid. Indien het hoofdlid te kennen geeft 

te willen stoppen met tuinieren, dan kan het partnerlid de tuin overnemen mits het partnerlid tenminste 2 

jaar lid is geweest. Bij overdracht dient de tuin te voldoen aan het huishoudelijk reglement en wijzigt het 

lidmaatschap van het partnerlid naar hoofdlid. 

 

Lidmaatschap: 

Type Lidmaatschap *  Hoofdlid  Partnerlid  

Bij partnerlid naam Hoofdlid  

 

Tuinvoorkeur: 

Tuin grootte *  Geen tuin  50 m2  100 m2  

 



Tuinvereniging Haalderen 

 Tuinadres : Notenboomstraat “18”, 6685 AK Haalderen Telefoon : 06 53 38 71 66 

 Postadres : Tuinlaan 53, 6681 EW Bemmel Fax : 08 48 31 00 31  

 Email : info@tuinvereniginghaalderen.nl KvK nr. : 71 55 60 87 

 Website : www.tuinvereniginghaalderen.nl IBAN : NL72 RABO 0102 9960 75 
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Kostenoverzicht 

• Kandidaat-lid (wachtlijst) €  0,00 

• Inschrijfgeld € 5,00  (éénmalig) 

• Contributie € 7,00  (jaarlijks) 

• Verbruikskosten € 5,00  (jaarlijks) 

• Huur volkstuin € 0,25 per m2  (jaarlijks) 

• Borg bij uitgifte tuin €  10,00 per 50 m2  (éénmalig) 

 

De vermelde tarieven kunnen jaarlijks worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering. 

 

Procedure 

• U levert dit formulier ondertekend in:  

- via het postadres: Tuinvereniging Haalderen, Tuinlaan 53, 6681 EW Bemmel  

- of via e-mail naar info@tuinvereniginghaalderen.nl als bijlage.  

• Nadat u dit formulier ondertekend heeft verzonden ontvangt u binnen 14 dagen van de administratie 

per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. 

• Van de penningmeester ontvangt u een factuur. Nadat uw betaling is ontvangen en verwerkt komt u 

op de wachtlijst. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de plaatsing op de wachtlijst. 

• Zodra er een tuin beschikbaar is neemt een bestuurslid telefonisch of per e-mail contact met u op 

om de optie(s) te bekijken en eventueel te accepteren. De wachttijd voor een tuin hangt af van het 

opzeggen van de leden. 

 

Verklaring 

Hierbij verklaar ik, als toekomstig (partner)lid van Tuinvereniging Haalderen, dat: 

 ik kennis heb genomen van en ik akkoord ga met de hierboven vermelde procedure. 

 ik kennis heb genomen van en ik akkoord ga met de statuten, en het huishoudelijk reglement. 

 ik kennis heb genomen van en ik akkoord ga met het privacy beleid. 

 ik kennis heb genomen van en ik akkoord ga met het plaatsen van foto’s en filmpjes (waar ik op sta) 

op onze website en sociale media van onze tuinen en activiteiten. 

 ik bereid ben om ten minste 2 werkochtenden per jaar vrijwilligerswerk te verrichten voor de 

vereniging. 

 ik alle gegevens volledig, juist en naar waarheid heb ingevuld. 

 

 

Datum * Plaats * Handtekening * 

   

   

Voornaam *  

Achternaam *  
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