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Penningmeester: De Schoolmeesterstraat 8, 5251 WR te Vlijmen. Tel.: 06-12779558
E-mail: penningmeester@volkstuinvlijmen.nl; Website: www.volkstuinvlijmen.nl. 

 Inschrijfformulier 

Naam en voorletters: ……………………………………………………………………………………………

Adres en postcode: ……………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:………………………………………………………………………………………………………….

Emailadres: …………………………………………………………………………………………. …………..

Ik wil graag een tuin huren van (doorstrepen wat niet van toepassing is):  

− 120 vierkante meter (standaard)  

− 60 vierkante meter (er zijn slechts enkele halve tuinen beschikbaar)  

Ik maak gebruik van de mogelijkheid om een tweede sleutelhouder als beschreven in de statuten en 
reglementen aan te melden:

Naam en voorletters: ……………………………………………………………………………………………

Adres en postcode: ……………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:………………………………………………………………………………………………………….

Emailadres: ………………………………………………………………………………………….…………..

Het is gebruikelijk dat, wanneer leden langdurig ziek zijn of anderszins getroffen, uit naam van de vereniging worden 
bedacht met bezoek. 

Stelt u daar prijs op? JA/NEE  
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Zoals vastgelegd in ons Huishoudelijk Reglement wisselen wij informatie uit met u middels het gebruik van e-mail
en u ontvangt minimaal 4x per jaar een Nieuwsbrief die u digitaal wordt toegezonden. Tevens gebruiken wij uw 
persoonsgegevens bij verdere communicatie binnen de vereniging. Graag hieronder uw handtekening voor een 
akkoord.  

Handtekening lid ____________________________________________________  

Handtekening 2e sleutelhouder

___________________________________________________  

Datum: ____________________________________________________  

Aan het lidmaatschap zijn inschrijfkosten verbonden van € 15,00 die u bij inschrijving dient te betalen. Verder  
hanteren wij een borg van € 35,00 en indien van toepassing € 15, 00 voor administratie- en sleutelkosten voor de 2e
sleutelhouder die betaald dienen te worden op het moment dat u een tuin krijgt toegewezen. Na  betaling en het 
tonen van een geldige ID ontvangt u de sleutel(s) van het volkstuinencomplex. Ook ontvangt u inloggegevens voor 
het ledendeel van onze website en een afschrift van de statuten en het  huishoudelijk reglement van de vereniging 
(deze laatsten per e-mail).  
Bij het beëindigen van het lidmaatschap ontvangt u de borg van € 35,00 retour, op voorwaarde dat u uw tuin leeg en
schoon oplevert (dit ter beoordeling van de onderhoudscommissie en het bestuur).  

Naast bovengenoemde kosten betaalt u ook de jaarlijkse contributie van uw tuin. De contributie bedraagt € 0,35 
per vierkante meter. Voor een standaard tuin van 120 vierkante meter bedraagt de contributie € 42,00 per jaar.  
Deze contributie wordt in de maand januari van het betreffende jaar betaald c.q. automatisch geïncasseerd.  

Alle bedragen moeten worden betaald via het rekeningnummer van de vereniging NL27 RABO 0154 7116
59 ten name van Algemene Volkstuinen Vereniging Vlijmen.  
Ook is het mogelijk om een automatisch incassoformulier in te vullen, voor informatie neem contact op met onze 
penningmeester (tel: 06-12779558). 

Dit inschrijfformulier levert u in bij of stuurt u op naar: 
Ineke van Hirtum (tuin 9b) 
De Schoolmeesterstraat 8 
5251 WR Vlijmen 
of 
Email: penningmeester@volkstuinvlijmen.nl 

Zodra wij als vereniging voor u een tuin beschikbaar hebben, nemen we contact met u op.
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