Deelnameovereenkomst Buurtmoestuin Castellum
Doelstellingen buurtmoestuin1
• gezamenlijk een buurtmoestuin inrichten en onderhouden bij Castellum Hoge Woerd
waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en flora en fauna een plek hebben
• op een klein oppervlak op ecologische wijze eigen groenten en dergelijke verbouwen
• leden, buurtbewoners en bezoekers van Castellum Hoge Woerd de tuin laten ervaren
en bewust om laten gaan met groeiprocessen in de tuin.
Uitgangspunten
Dit willen we bereiken door:
• de grond op ecologische wijze te bewerken
• op duurzame en gezonde wijze groenten, kleinfruit, kruiden en bloemen te kweken
door zoveel mogelijk gebruik te maken van biologische zaden en natuurlijke
materialen
• naast ieders individuele/collectieve tuin ook gezamenlijk onderhoud te doen aan de
tuin als geheel
• buurtbewoners te betrekken bij de buurtmoestuin door activiteiten te organiseren
TUINAFSPRAKEN
1. Deelname aan de tuin
- Leden van de tuin onderschrijven de statuten van vereniging buurtmoestuin Castellum,
bovenstaande doelstellingen en uitgangspunten, en deze tuinafspraken en tekenen hiervoor
deze deelnameovereenkomst.
2. Leden hebben zorg voor hun eigen stukje tuin
- Leden werken met groenbemesting zonder chemische bestrijdingsmiddelen
- Leden zijn/stellen zich op de hoogte van wisselteelt
- Leden weten/leren hoe je met de composthoop om moet gaan
- Leden houden de grasranden rondom de eigen tuin bij
- Leden krijgen een tuintje van 4x4/werken mee in collectieve tuin/krijgen tuintje van 2x2 2
3. Leden hebben zorg voor de gezamenlijke tuin
- Naast een evt. individueel stuk heeft ieder de zorg voor een afgesproken stuk van de tuin
en/of een extra taak
- Ieder neemt in ieder geval 5 keer per jaar deel aan een gezamenlijke werkdag. Het bestuur
maakt aan het begin van ieder jaar de dagen bekend.
- Gezamenlijke werkzaamheden zijn oa: aanleg tuinplan, onkruid wieden, snoeien,
onderhoud composthoop, opruimen, grasmaaien, onderhoud waterbakken,…..
- Elke week zijn volgens schema 1-2 leden aan de beurt om gras te maaien
4. Financiële bijdrage
- Leden zijn de jaarlijks vastgestelde contributie verschuldigd
- Leden betalen eenmalig een borgsom van € 10,- voor sleutel van de hekken en het
gebouw. Dit bedrag krijg je terug als je je lidmaatschap opzegt, je tuin schoon/netjes
achterlaat, je geen schulden meer hebt aan de vereniging en je de sleutels weer hebt
ingeleverd
5. Sleutel
- Leden hebben een sleutel van de hekken en het gebouw.
- Sleutels mogen niet uitgeleend worden aan niet-leden.
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Conform Statuten vereniging Buurtmoestuin Castellum
Doorhalen wat niet van toepassing is

6.
7.
8.
-

Gemeenschappelijke materialen
Gemeenschappelijke materialen dienen op de tuin te blijven
Materialen, gebouw en stoep na gebruik schoon en netjes achterlaten
Eigen materiaal dat je in bruikleen geeft voor de tuin duidelijk voorzien van naam
Zaden worden zoveel mogelijk gezamenlijk besteld.
Vuur
Open vuur is in principe niet toegestaan.
Afval
Ieder dient zijn eigen niet organisch afval zelf af te voeren. Eventueel zwerfafval uit de
tuin verwijderen.
9. Voortgang tuin
- De door de leden gekozen tuinmeesters coördineren de grotere werkzaamheden op de tuin.
Alle leden zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.
- De leden verdelen onderling de kleinere tuintaken.
- Conform de statuten vindt ieder jaar een jaarvergadering plaats en zoveel algemene
ledenvergaderingen als nodig.
10. Huis en gedragregels NMC
- Leden houden zich aan de voorwaarden van de bruikleenovereenkomst met de gemeente
en bijbehorende gedragsregels.
11. Bestuur
- Alle leden kunnen met opmerkingen en vragen terecht bij het bestuur
- Het bestuur kan correctief optreden bij het niet nakomen van deze
deelnameovereenkomst.

Ik ga akkoord met deze voorwaarden en meld mij aan als lid van vereniging
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