ALGEMEEN REGLEMENT LEIDSE BOND VAN AMATEURTUINDERS
Artikel 1
Waar in dit reglement wordt gesproken van:

“de BonaP’ wordt bedoeld de vereniging: Leidse Bond van Arnateurtuinders,
gevestigd te Leiden;
“congres” wordt bedoeld de Algemene Vergadering van stemgerechtigde
bondsafgevaardigden, vertegenwoordigende alle leden van de Bond;
“bondsbestuur”wordt bedoeld het bestuur van de Bond;
“dagelijks bestuur” wordt bedoeld de bestuurders belast met de dagelijkse leiding van de
Bond;
“leden ” wordt bedoeld de in artikel 4 van de Statuten vermelde leden;
“statuten” wordt bedoeld de Statuten van de Bond d.d. 29 juli 1999.
“tuchtrechtspraak” wordt bedoeld de in artikel 7 van de Statuten van de Bond omschreven
handelswĳze bij overtreding van de Statuten, enige bepaling uit reglementen of besluiten van
een orgaan van de Bond.
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d.
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Artikel 2

BESTUUR

‚

De werkzaamheden van de leden van het bondsbestuur, voorzover niet geregeld bij de statuten
of dit algemeen reglement worden door het bondsbestuur vastgesteld.
2. Het bondsbestuur stelt binnen zes maanden na aﬂoop van het boekjaar de balans en de staat
van baten en lasten beschikbaar aan het congres ter vaststelling.
3. Het bondsbestuur brengt binnen zes maanden na aﬂoop van het kalenderjaar verslag uit aan
het congres over de gang van mken in de bond en over het gevoerde beleid.
1.

‚

.

Artikel 3

VOORZITTER

De voorzitter heeft de algemene leidmg van de bond en is bij ofﬁciële vertegenwoordiging
van de bond de woordvoerder.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het dagelijks bestuur, bondsbestuur en het congres.
Hij kan dit overdragen aan een van de andere leden van het bondsbestuur.
1.

Artikel 4

SECRETARIS

De secretaris voert de correspondentie van de bond en is verantwoordelijke voor eenjuiste
archivering van alle stukken.
2. De secretaris voert de ledenregistratie en geeft kennis bij toetreding of beëindiging
van het
lidmaatschap aan de penningmeester
3. De secretaris maakt van alle vergaderingen en besprekingen verslagen.
4. De secretaris is verantwoordelijk voor het samenstellen van het jaarverslag van de bond en
brengt daartoe binnen drie maanden na aﬂoop van het kalenderjaar verslag uit aan het
bondsbestuur over de gang van zaken in de bond en over het gevoerde beleid.
1.

Artikel 5
1.

2.

PENNINGMEESTER

De penningmeester beheert alle eigendommenvan de bond.
De penningmeester zorgt voor het innen van alle gelden en verricht alle betalingen. Van alle

ontvangsten moeten kwitanties gegeven en van alle betalingen /uitgaven moeten kwitanties
enlof facturen geëist worden.
3. De penningmeester is verantwoordelijk voor de volledige ﬁnanciële administratie van de
bond. Hij houdt nauwkeurig boek van alle inkomsten en uitgaven, vorderingen en schulden.
4. De penningmeester brengt binnen vier maanden na aﬂoop van het boekjaar verslag uit over de
balans en de staat van baten en lasten aan het bondsbestuur.
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Artikel 6
'

OVERDRACHT BEVOEGDHEDEN

Het bondsbestuur kan zijn taken en bevoegdheden, onder nader te stellen voorwaarden, geheel
of gedeeltelĳk overdragen aan de voorzitter ofhet dagelijks bestuur.
2. Niet overdraagbaar is de bevoegdheid tot het aangaan van ﬁnanciële verplichtingenhoger dan
1.
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Artikel 7

VERGADERINGEN

Het congres van de bond komt tweeman perjaar bijeen, of zoveel meer als het bondsbestuur
noodzakelijk vindt.
2. Naast het in lid 1 bedoelde congres kent de bond de volgende vergaderingen:
a. vergadering van het bondsbestuur
b. vergadering van het dagelijks bestuur
c. vergadering van commissies
Het bepaalde… artikel 14 van de statuten is op al deze vergaderingen zoveel mogelijk van
toepassing.
De vergadering als bedoeld1n lid 2 sub a. wordt bĳeengeroepen door de secretaris van het
bondsbestuur op een termijn van 7 dagen.
bĳeen te roepen op een termijn
De secretaris is verplicht een vergadering van het
van niet langer dan vier weken, indien tm minste drie leden van het bondsbestuur hem dit
schriftelijk met redenen omkleedt ve1zoeken Indien de secretaris hieraan binnen veertien
dagen geen gevolg geett, kunnen de verzoekers zelftot bijeenroeping overgaan
De vergadering als bedoeld in lid 2 sub b, wordt bijeen geroepen door de secretaris van het
bondsbestuur op een termĳn van vier dagen.
De vergadering als bedoeldin lid 2 sub c. wordt bijeen geroepen door de secretaris van het
bondsbestuur of de secretaris van de commissie op een termijn van 7 dagen.
1.

bondsz

Artikel 8

FINANCIEN

]. Het congres stelt jaarlijks, op voorstel van het bondsbestuur, de contributie voor het komend
jaar vast.
De tuinvereniging draagt de contributie van de bond voor 15 februari van elk kalenderjaar aan
de penningmeester van de bond af.
Het congres stelt, op voorstel van het bondsbestuur, de vergoeding voor het gebruik van de
grond vast.
De tuinvereniging draagt de vergoeding voor het gebruik van de grond in twee gelijke delen
elk kalenderjaar aan de penningmeester van de bond af.
De eerste termĳn vervalt op 15 februari en de tweede termĳn vervalt op 1 juni van elk
kalenderjaar.
De tuinvereniging die na de in lid 1 en lid 2 genoemdetermijnen betalen, zullen een
vergoeding moeten betalen aan de bond. Deze vergoeding bestaat uit de wettelijke rente over
het verschuldigde bedrag te voldoen over de periode dat het verschuldigde bedrag te laatis
ontvangen door de bond.
Het bondsbestuur kan een ﬁnanciële mandaatregeling opstellen ten behoeve van:
a. leden van het dagelijks bestuur
b. door het congres ingestelde commissies
c door het bondsbestuur ingestelde commissies
d. door het dagelijks bestuur1n gestelde commissies
Het bondsbestuur kan, onder verantwoordelijkheid van de penningmeester, besluiten de
ﬁnanciële administratie als bedoeld… artikel 5 lid 3 en 4 uit te besteden.
_

_

Artikel 9
1.

COMMISSIES

De bond kent de volgende commissies:
&. Tuchtcommissie
‚

‚
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Commissie van Beroep
c.‘ Kasconùolet:ommissie
d. Bondsbouwcommissie
Daamaast kunnen door het congres, het bondsbestuur of het dagelijks bestuur tijdelijke of
permanente commissiesworden samengesteld voor een speciale taak.
Deze commissies krĳgen een duidelijk opdracht met een goede taakomschrijving. Aan deze
commissies kan een lid van het bondsbestuur toegevoegd worden.
De werkzaamheden van een cormnissie, niet in dit reglement omschreven, worden door de
commissie zelf geregeld in overleg met het bondsbestuur.
In een commissie als bedoeld in lid 2, kunnen niet-leden worden benoemd.
De commissie als bedoeld in lid 2 brengt van haar werkzaamheden verslag uit aan het congres,
tenzij bij de instelling anders is geregeld.
De penningmeester van de bond voert de ﬁnanciën van een commissie.
De controle op de ﬁnanciën van een commissie geschiedt door de kascontrolecommissie.
De leden van een commissie zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle uitgaven of ﬁnanciële
verplichtingen door hen aangegaan in strijd met de statuten of dit reglement.
b.
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Artikel 10

TUCHTCOMMISSIE en COMMISSIE VAN BEROEP
De bevoegdheden, alsmede de werkzaamheden van de commissies genoemd in artikel 9 lid
onder a. en b. worden geregeld in een door het congres vastgesteld Tuchtreglement, zoals
omschreven in artikel 7 lid 5 van de statuten.

Artikel 11

KASCONTROLECOMMISSIE

Artikel 12

BONDSBOUWCOMNIISSIE

1

De bevoegdheden, alsmede de werkzaamheden van de kascontrolecommissie genoemd in artikel 9
lid 1 onder c. worden geregeld, zoals omschreven in artikel 20 lid 3 onder a. tlm d. van de
'/
statuten.

l. De bondsbouwcommissie bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal uit een gelijk aantal leden
als het aantal bij de bond aangesloten verenigingen.
2. De leden van de bondsbouwcommissie worden op voordracht van het bondsbestuur, benoemd
door het congres voor een periode van drie jaar, waarna herbenoeming mogelijk is.
3. De leden van de bondsbouwcommissie, benoemen uit hun midden een voorzitter en een
secretaris.
De leden van de bondsbouwcommissie treden af volgens een door de commissie op te stellen
rooster van aftreden. De voorzitter en secretaris kunnen niet in het zelfde jaar aftredend zijn.
De bondsbouwcommissie adviseert het bondsbestuur in alle gevallen waarin het bondsbestuur
voor de bouw van opstallen op de tuinen c.q. de tuincomplexen verantwoordelijk wordt
gesteld.
Advisering aan het bondsbestuur geschiedt met inachtneming van de door het congres
vastgestelde bondsbouwvoorschriften en de door de gemeente Leiden gehanteerde
regelgeving.
Bij geschillen tussen de bouwcommissie van een tuinvereniging en een lid van de
tuinvereniging, is de uitspraak van het bondsbestuur - gehoord de bondsbouwcommissie bindend.
De bondsbouwcommissie kan in overleg met het bondsbestuur besluiten de Dienst Bouwen en
Wonen van de gemeente in te schakelen.
De bondsbouwcommissie houd namens het bondsbestuur periodiek overleg met de Dienst
Bouwen en Wonen van de gemeente inzake ingediende bouwaanvragen, regelgeving en
overige voor de bouw van opstallen van belang zijnde aspecten.
_
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Artikel 13
1.

CLUBS
Het bondsbestuur kan overgaan tot de oprichting van een of meer clubs, ter verwezenlijking
van een bepaald doel.
Een verzoek tot oprichting van een club, als bedoeld in lid 1, kan ook worden gedaan door een
representatief aantal leden.
Indien een verzoek als bedoeld in lid 2, door het bondsbestuur niet in overweging wordt
genomen, kan het congres het bondsbestuur opdragen een club als bedoeld in lid 1 op te
richten.
Lid van een club als bedoeld in lid 1, kunnen uitsluitend zijn leden, dan wel personen die tot
hun gezin behoren en ereleden.
Een club als bedoeld in lid 1, stelt een reglement op welke de goedkeuring van het
bondsbestuur behoeft.
De controle op de ﬁnanciën van een club geschiedt door de kascontrolecommissie van de
'

2.
3.

4.
5.
6.

Bond

Een bestuur van een club is persoonlijk aansprakelijk voor alle uitgaven door hem gedaan of
ﬁnanciële verplichtingen door hem aangegaan in strijd met de statuten van de bond, dit
reglement of het reglement van de betreﬁ‘ende Club.
8. Voor 15 februari van ieder jaar, brengt het bestuur van een club schriftelĳk verslag uit aan het
bondsbestrmr over:
de verrichtingen over het afgelopen kalenderjaar
- de ﬁnancièroverhet afgelopenjaar
- de ledmadministraﬁe en
- de samenstelling van het bestuur.
9. Indien een club wordt ontbonden vervalt een eventueel batig saldo aan hen die ten tijde van de
ontbinding lid van de club waren.
Onder batig saldo wordt verstaan alle baten, nadat deze zijn verminderd met de schulden en
nadat aan de Bond zijn terugbetaald alle via de Bond, onder welke naam ook, ontvangen
bedragen.
10. Een club treedt niet naar buiten toe op, dan met voorafgaande toestemming van het
bondsbestuur.
7.

—

Artikel 14

TENTOONSTELLINGEN TUINWEDSTRĲDEN en CURSUSSEN
De Bond kan overgaan tot het organiseren van tentoonstellingen, tuinwedstrijden en
cursussen.
2. De Bond kan de organisatie van een tentoonstelling, tuinwedstrijd of cursus opdragen aan een
of meer tuinverenigingen, een of meer clubs of een commissie.
1.

Artikel 15

WIJZIGING

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Congres, waartoe is opgeroepen
met de mededeling dat aldaar wijziging van het reglement zal worden voorgesteld.
2. Het besluit als bedoeld in lid ldient te worden genomen met tweederde meerderheid van het
aantal rechtsgeldig uit te brengen aantal stemmen.
1.

Artikel 16

SLOTBEPALING

_

Dit reglement vervangt het “Huishoudelijk reglement” van de Leidse Bond van
Amateurtuinders ‚ laatstelijk gewijzigd op 31 augustus 1990, en kan worden aangehaald onder
de titel “Algemeenreglement Leidse Bond van Amateurtuinders”.
2 Dit reglement treedt in werking op de dag na vaststelling door het congres.

1

Leiden 23 mei 2002.
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