Welkom bij Tuinvereniging Kringloop,
Wat leuk dat je interesse hebt in natuurvriendelijk tuinieren bij Tuinvereniging Kringloop in Dordrecht aan de
Wieldrechtse Zeedijk. Bij onze vereniging tuinieren we met respect voor de natuur en voor de andere leden. We houden
rekening met elkaar en de omgeving en onderhouden gezamenlijk de gemeenschappelijke voorzieningen. We hebben
officiële statuten en reglementen waarin alle rechten en plichten van een lid zijn vastgelegd. Je kunt ze allemaal nalezen
op de website, hieronder volgt een samenvatting.
Bij het accepteren van een tuin kun je, afhankelijk van de beschikbaarheid, kiezen uit een hele tuin (250 m2) of een halve
tuin (125 m2). Bij elke tuin hoort een boomplaats (62 m2) waarop je alleen laagstam fruitbomen mag houden (hoogte
max 2,25 m). Bomen zijn op de eigen tuin niet toegestaan. Voor de tuin en sleutels wordt borg in rekening gebracht.
Zijn op het moment van inschrijving alle tuinen verhuurd, dan kom je op een wachtlijst. Je betaalt dan wel contributie,
maar pas tuinhuur wanneer je een tuin hebt geaccepteerd. Je bent als lid op de wachtlijst welkom op het algemene
gedeelte van het complex en wanneer er activiteiten of vergaderingen voor de leden worden georganiseerd.
Een lidmaatschap geldt voor iedereen die op hetzelfde adres woont als de hoofdhuurder. Je kunt ook een tuin huren
samen met een kennis of familielid, maar als deze ergens anders woont moet hij/zij zelf ook lid worden van de
vereniging.
De vereniging zorgt met enige regelmaat voor de aanvoer van champost en stalmest voor algemeen gebruik. Aan het
gebruik van meststoffen die je daarnaast zelf aanschaft zijn regels gebonden, waarvan als belangrijkste geldt dat geen
kunstmest en bestrijdingsgiffen gebruikt mogen worden. Vanwege Phytophthora mogen alleen vroege aardappels
worden geteeld.
Het plaatsen van opstallen (gereedschapskisten, watertonnen, compostbakken, bessenkooien, platte glasbakken) is aan
regels gebonden. Voor een kweekkas (hoogte max 2,25 m, oppervlak max 10 m2) is toestemming van het bestuur
noodzakelijk. Neem dus altijd even contact op met het bestuur om je bouwplannen te bespreken.
Het houden van dieren/kleinvee op het terrein is niet toegestaan. Honden moeten worden aangelijnd. Het houden van
bijen is toegestaan, maar alleen in overleg met het bestuur en hiervoor geldt een maximum aantal imkers voor het
gehele complex. BBQ-en niet op eigen tuin, wel op aanvraag in de algemene vuurplaats bij het Bonte Schaapje.
Elk lid is verplicht om minimaal 5 maal per jaar deel te nemen aan het algemeen onderhoud (vrije keuze uit 10
zaterdagen). Daarnaast moet je rekenen op een gemiddelde investering van 4 uur per week, het hele jaar door.
Bij het onderhoud van de eigen tuin en boomplaats gelden de volgende algemene regels:
•
•
•
•

De liguster haag rond tuin en boomplaats snoeien we op een maximale hoogte van 0,8 m.
We maaien regelmatig het gras op de boomplaats om verspreiding van onkruid zaad te voorkomen. We houden
namelijk wel van tuinieren, maar niet van onkruid wieden.
Tuinafval composteren we op de tuin, elk ander afval voeren we zelf af, de vuilniswagen komt niet langs.
De tuin ligt in een stiltegebied, dus van muziek genieten we thuis of bij uitzondering op een open dag.

Mocht je onverhoopt het lidmaatschap willen beëindigen, dan dien je uiterlijk voor 1 september op te zeggen. De tuin
wordt uiteraard weer in verhuurbare staat opgeleverd. Achtergelaten opstallen, kweekkas en fruitbomen vervallen aan
de vereniging.
Kijk voor de volledige statuten en reglementen en bij vragen op http://www.tuinverenigingkringloop.nl.

