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De vereniging bestaat uit 180 tuinen en de oppervlakte van een tuin is 250 m²
Het volkstuinpark is een semiopenbaar wandelpark en van zonsopgang tot
zonsondergang voor iedereen toegankelijk. Een bezoek aan ons park kunnen
we u zeker aanbevelen.
De grond is van de gemeente Rotterdam maar wordt Via de Stichting
Volkstuinders in Nederland (SViN) door verhuurd aan Volkstuin Vereniging
Wilgentuin.
De opstallen op de tuin zijn eigendom van het lid van de vereniging.
Het Volkstuinpark is het gehele jaar open, maar overnachten in de huisjes wordt
door de gemeente Rotterdam alleen in de periode van 1 april tot 1 oktober
toegestaan.
Het verkrijgen van een tuin kan alleen door u als kandidaat-lid van de
vereniging in te schrijven.
Alleen personen boven de 18 jaar welke in Rotterdam of in een aansluitende
randgemeente van Rotterdam wonen komen in aanmerking voor een
volkstuin.
Het inschrijfgeld voor kandidaat-leden is 15 euro per kalender jaar en dient na
persoonlijke inlevering van het inschrijfformulier bij het bestuur per overschrijving
op banknummer NL76INGB0002904190 t.n.v. VTV Wilgentuin Rotterdam met
vermelding kandidaat-lid te worden voldaan. De betaaldatum van het
inschrijfgeld, geldt als officiële inschrijfdatum.
Het kandidaat-lid wordt op volgorde van inschrijving op een lijst geplaatst en
zodra men aan de beurt is krijgt men een uitnodiging om een tuin te komen
bekijken. Na 3 keer een tuin te hebben geweigerd komt men weer onder aan
de lijst te staan en begint de procedure van benaderen weer opnieuw.
Na het sluiten van een koopovereenkomst en nadat de aankoopnota is
voldaan vindt de overdracht plaats en vanaf dat moment is men lid van de
vereniging.
Met het lid worden van de vereniging neemt men tevens alle rechten en
plichten op zich welke nader zijn omschreven in de statuten en huishoudelijke
reglementen van de vereniging.
Een van de verplichtingen is dat de leden minimaal 15 uur per jaar algemeenwerk voor de vereniging moeten verrichten.
De jaarlijkse vaste kosten bedragen op dit moment rond de 750 euro daarbij
worden de kosten van het verbruik van water, elektra en verzekeringen (wat
per tuin verschillend kan zijn) opgeteld.
Indien men het lidmaatschap weer wil beëindigen, dient men het huisje aan
de vereniging aan te bieden zodat deze het kan laten taxeren en verkopen.
Alleen de vereniging kan dus het huisje/ tuin te koop aanbieden en verkopen.

Verdere informatie is te verkrijgen via het bestuur tel: 010-4221559 of op
zaterdagmorgen (in de periode april tot september) tussen 10.00 en 13.00 uur in het
verenigingsgebouw in de overige periode alleen op afspraak.

Tuinieren ja natuurlijk!
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Inschrijfformulier Kandidaat-lid
Naam:

Dhr./ mevr.

Adres:
Postcode:
Telefoon:

woonplaats:
010-

06-

Email adres:
Geboortedatum
beroep
Iban nummer bank
Bij het inleveren van het formulier moet een
bewijs van het woonadres te worden overlegd.
Zoals; uittreksel burgerlijke stand gemeente of
kopie huurcontract of bankafschrift.
Zoekt een huisje
o 20 m²
o 25 m²
van
In de prijsklasse
o Tot
o Tussen
4000 euro
4000 euro en
8000 euro
bijzonderheden

Handtekening.
Datum:

Paraaf
bestuurder
o anders
o Tussen
8000 euro en
15000 euro

