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Begrippen  
 

 De Wibauttuin = De buurttuin Wibautstraat referentie ontwerp Donkergroen 10 april 2013 
Tekening nr. 13-00638-DO-PAN-02.   

 de vereniging = Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen, statutair gevestigd in 
Amsterdam en ingeschreven onder KvK nr. 50862170. Vestigingsadres: Populierenweg 
22, 1091 KL Amsterdam.  

 De verenigingsrekening. = NL37 TRIO 0784 7656 50 Vereniging Vrienden van het 
Wibautplantsoen 

 de werkgroep = werkgroep Wibauttuin, onderdeel van de vereniging. 
 het stadsdeel = Stadsdeel Amsterdam Oost 
 APV = Algemene Plaatselijke Verordening Amsterdam (2008) 
 AVB = Algemene Voorwaarden Beheer (niet onderdeel van de APV)  
 Tuinen =  de  kavels als aangegeven in het ontwerp buurttuin Wibautstraat  
 Deelnemer =  beheerder (m/v) van een kavel van de Wibauttuin 
 Statuten = Statuten van de Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen (2013) 
 Inschrijfformulier = door de vereniging verstrekt aanmeldingsformulier 

 
 
 
 
 
 
 
VOORWAARDEN DEELNAME  
 

1. Wonen in Amsterdam. 
2. Het beheer van een kavel geldt voor onbepaalde tijd, met inachtneming van artikel 1 AVB. 
3. Deelnemers dienen lid te zijn van de werkgroep, onderdeel van de vereniging. 
4. Zij die lid van de werkgroep wensen te worden geven zich schriftelijk op via het 

inschrijfformulier. Het lidmaatschap gaat in na bestuurlijke ondertekening van het 
inschrijfformulier nadat de betaling van de contributie op de verenigingsrekening is 
ontvangen. 

 
 
CONTRIBUTIE 
 
 

1. Iedere deelnemer is jaarlijks contributie aan de werkgroep verschuldigd. Deze is bestemd 
voor compensatie van de door de werkgroep gemaakte kosten.   
Het verenigingslidmaatschap is gratis. 

2. De hoogte van de contributie wordt ieder jaar op voorspraak van de penningmeester 
vastgesteld door het bestuur. De contributie dient ieder jaar voor de eerste van april te 
zijn overgemaakt op vereningingsrekening. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN BEHEER (NIET ZIJNDE ONDERDEEL VAN DE APV) 
 

1. Een kavel is bedoeld om te tuinieren en dient als zodanig in goede staat te worden 
gehouden. De kavel dient te worden gebruikt. 

2. De kavel mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld. 
3. Indien deelnemer besluit het beheer van de kavel te beeindigen dient zwart te worden 

opgeleverd d.w.z. vrij van opstal, gewas, onkruid. 
4. Van deelnemers wordt goed deelnemerschap verwacht. 
5. Elke kavel dient zijn oorspronkelijke plaats en grootte te behouden; referentie is het 

ontwerp van de Wibauttuin. 
6. De werkgroep staat voor ecologisch beheer van de tuinen. Dit houdt in: 

Het gebruik van gif of chemische bestrijdingsmiddelen (bv. Roundup) is niet 
toegestaan!  
Zaaigoed, zaden en mest dient van biologische oorsprong te zijn. Dit geldt ook voor de 
beplanting. Mollenbestrijding dient op diervriendelijke wijze te geschieden. 

7. Toegestaan is het gebruik van de kavel als moestuin, bloementuin, kruidentuin, 
vlindertuin of een mengvorm daarvan. 

8. Het is niet toegestaan om op of rond de eigen kavel goederen op te slaan. 
Tuingereedschap kan worden opgeborgen in de hiervoor ter beschikking gestelde 
opslagruimte van Stadgenoot. Deze opslagruimte mag uitsluitend voor buurttuin-
doeleinden worden gebruikt. De sleutel van deze ruimte en de het toegangshek langs de 
Platanenweg bevindt zich in het kastje van het waterpunt. Ook de sleutel van het slot van 
de kruiwagen is hier opgeborgen. 

9. Het is niet toegestaan planten en gewassen te verbouwen welke naar hun aard gevaarlijk 
zijn voor mens, dier of milieu.  

10. Tuinafval kan op de daartoe bestemde composthopen worden gedeponeerd waarbij men 
zich houdt aan de regels voor composteren. De regels zijn terug te vinden op de website 
van de Wibauttuin. 
Tuinafval afkomstig van zieke of besmette planten dient in vuilniszakken te worden 
verpakt en in de ondergrondse vuilcontainers nabij de tuin te worden weggegooid. 

11. Fietsen dienen zoveel mogelijk buiten de Wibauttuin te worden geplaatst.  
12. Het bestuur van de vereniging stelt ieder jaar de data vast voor het gezamenlijk 

onderhoud van de tuin. Deze data worden op de website van de Wibauttuin gepubliceerd 
en vooraf per email aan iedere tuinder kenbaar gemaakt. Van iedere deelnemer wordt 
verwacht dat hij/zij minimaal drie keer per jaar deelneemt aan deze gemeenschappelijke 
onderhoudsdag. Niet alleen onderhoud maar ook: elkaar ontmoeten staat hierbij 
centraal.   

 
 
 
 
OVERIGE BEPALINGEN 
 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging. 
2. Op alle verstrekte persoonsgegevens is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (APG) van toepassing. 
 
 
 
 


