Tuindersvereniging A.T.V. Kweeklust

Opgericht op 13 november 1952 Koninklijk goedgekeurd op 10 mei 1957
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------adres:
Toepad 85
3063 NJ ROTTERDAM

contact bestuur:
atvkweeklust@gmail.com (secretaris)
atvkweeklust.penningmeester@gmail.com (penningmeester)

bank:
NL25INGB0000146428
KvK: 40342552

website:
www.atvkweeklust.nl
info@atvkweeklust.nl (webmaster)

___________________________________________________________________
AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP A.T.V. KWEEKLUST
Gegevens hoofdverantwoordelijke:
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats*:
* Kandidaten dienen in de regio Rotterdam te wonen.

Geboortedatum:
Telefoonnummer: (1)
E-mailadres: (1)
Inwonende gezinsleden:
Wat is uw motivatie om lid te
worden van onze vereniging?
Hoe omschrijft u uw ervaring
met tuinieren?
Hoofdzakelijk :

☐ moestuin

☐ siertuin

Welke rol zou u in de vereniging kunnen spelen?
Graag minimaal 2 hokjes aankruisen van onderstaande verenigingscommissies en werkzaamheden
o

Bestuurlijke werkzaamheden

o

Kascontrole cie

o

Taxatiecommissie

o

Technische werkzaamheden

o

Juridische ondersteuning

o

Vuilophaaldienst/ vrijwilligersclub

o

Tuinschouw cie

o

o

anders…………

o

Grotere ad hoc klussen, timmeren,
verven etc
anders ……………………………

Eventuele bijzonderheden

Ondertekening bij aanmelding:

datum:

handtekening:

Het bestuur kan een kandidaat vragen een gesprek te voeren met meerdere bestuursleden. Het bestuur heeft de bevoegdheid om
aanmelding van een kandidaat-lid te weigeren met opgaaf van redenen.

INGEBRUIKNAME TUIN A.T.V. KWEEKLUST
Door ondertekening verklaart u de geldende Statuten en het geldende Huishoudelijk Reglement van
A.T.V. Kweeklust te zullen naleven. (zie website : www.atvkweeklust.nl)
U heeft mede kennisgenomen van de maten van de opstallen die zich in de hem toegewezen tuin bevinden, te weten:
..,.. m2 tuinhuis (maximaal toegestaan: 25 m2)
..,.. m. diepte vaste luifel (maximaal toegestaan: 2,40 m.)
..,.. m2 vrijstaande berging (maximaal toegestaan: 5 m2)
..,.. m2 kas (maximaal toegestaan: 12 m2)
..,.. m. hoogte bebouwing (maximaal toegestaan: 3,50 m.)
..,.. m. afstand tuinhuis tot erfgrens (maximaal toegestaan: 2,50 m.)
..,.. m. afstand overige opstallen tot erfgrens (maximaal toegestaan: 0,50 m.)
ja/ nee Aanwezig tuinscherm of schutting van meer dan 1,8 m. hoogte
ja/nee Aanwezig tuinscherm of schutting van andere dan natuurlijke materialen (hout, riet, bamboe):
Art. 13, lid 9, HHR
Ja /nee Aanwezig achter de ligusterhaag aan padzijde een 2e haag, tuinscherm, schutting of ander bouwwerk,
waardoor vanaf het pad het zicht op de tuin en het tuinhuis belemmerd wordt.
Art. 13, lid 10, HHR

Ondertekening bij ingebruikname

tuinnr:

naam:

datum:

handtekening:

versie 2020

