WACHTLIJSTREGLEMENT ATV De Hoge Weide
15 augustus 2022
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U wordt op de wachtlijst geplaatst wanneer de vereniging uw inschrijfformulier
heeft ontvangen. Uw plek op de wachtlijst wordt bepaald door het moment van de
(digitale) inschrijving én wanneer binnen 3 dagen na inschrijving de jaarlijkse
bijdrage van 10€ op onze rekening staat.
Op de wachtlijst bent u aspirant-lid van vereniging ATV De Hoge Weide.
Na het openstellen van de wachtlijst kunnen aspirant-leden zich inschrijven.
Alleen aspirant-leden kunnen lid worden van de vereniging.
Voor elk kalenderjaar (op de wachtlijst) moet u als aspirant-lid een bijdrage van
10 Euro betalen. Op 1 december ontvangt u een factuur voor het volgende
kalenderjaar. Als u de bijdrage op 1 januari niet heeft betaald, vervalt uw
inschrijving op de wachtlijst.
Wanneer er een tuin vrijkomt, benadert de coördinator tuinverhuur het aspirant-lid
dat bovenaan de wachtlijst staat. Binnen een week moet hij/zij aangeven of hij/zij
de tuin accepteert.
Als het aspirant-lid de tuin accepteert, wordt hij/zij vervolgens ingeschreven als
proeflid van de vereniging. Het proeflidmaatschap duurt een jaar. Bevalt het
tuinieren en houdt het proeflid zich aan de regels van de vereniging, dan wordt het
proeflidmaatschap omgezet in lidmaatschap.
Het aspirant-lid mag de aangeboden tuin weigeren. Na drie afwijzingen wordt u
onderaan de lijst geplaatst en krijgt u een nieuwe inschrijfdatum en wel de datum
van de betreffende dag dat u de derde aangeboden tuin niet accepteert.
Als u op het wachtlijstformulier heeft aangegeven hebt dat u een tuin wilt zonder
huisje, krijgt u geen vrijkomende tuin met huisje aangeboden.
Als u op het formulier hebt aangegeven dat u een tuin wilt hebben met een huisje,
krijgt u alle vrijkomende tuinen aangeboden.
Als er op de aangeboden tuin een huisje, kas of gereedschapskist staan, krijgt u de
vraagprijs of overnamekosten door. U gaat zelf met de vertrekkende tuinder in
onderhandeling. Als u tot overeenstemming bent gekomen, kunt u ingeschreven
worden als proeflid.
Als een tuin (met of zonder huisje/kas/kist) vrijkomt gaan leden (langer dan 1 jaar
lid) voor op mensen van de wachtlijst. Leden kunnen hun interesse voor een
andere tuin aangeven bij coördinator tuinverhuur. Als er geen leden geïnteresseerd
zijn komen mensen van de wachtlijst in aanmerking.
Als een lid al een koper (die niet op de wachtlijst staat) voor zijn huisje heeft,
moeten eerst alle aspirant-leden op de wachtlijst (die aangegeven hebben een
huisje op de tuin te willen) worden benaderd. Pas nadat alle aspirant-leden
aangegeven hebben niet geïnteresseerd te zijn, kan de betreffende koper als
proeflid worden ingeschreven.

Aspirant-lid
Proeflid
Lid

bent u als u op de wachtlijst staat en nog geen tuin hebt.
bent u het eerste jaar vanaf het moment dat u een tuin huurt.
bent u na het proefjaar.

