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        Schiedamse Volkstuindersvereniging Thurlede 
        Parkweg 428 Schiedam 3121 KK Schiedam 
        Tel: 010 - 4710 640  
        e-mail:  bestuur@volkstuinenthurlede.nl 
 

  OPZEGGING LIDMAATSCHAP / VOLKSTUIN 

De ondergetekende: 

Naam:  

Adres:  

Postcode /Woonplaats:  

Telefoonnummer:                                                     Email:  

Wenst zijn/haar lidmaatschap van de SV Thurlede en het gebruik van tuin no.:                te beëindigen. 

Het lid is er mee bekend dat hierbij de volgende bepalingen gelden: 

• De opstallen en de tuin worden door de taxatiecommissie getaxeerd, overeenkomstig de statuten en het 
huishoudelijk reglement;  

• Bouwsels die zonder schriftelijke vergunning van het bestuur of in strijd zijn met de statuten of het 
huishoudelijk reglement zijn aangebracht, moeten worden afgebroken en verwijderd. Dit geldt o.a. voor 
gebouwen, schuttingen, hekken, bestrating;  

• Nadat het lid akkoord is met de taxatieprijs tracht de vereniging de tuin en opstallen zo spoedig mogelijk 
tegen de getaxeerde waarde aan een nieuw lid over te dragen;  

• Het lidmaatschap eindigt op de datum waarop de tuin aan een nieuw lid in gebruik wordt gegeven;  

• Indien de opstallen volledig zijn afgeschreven en/of onverkoopbaar zijn (sloophuisje) moet het lid deze 
verwijderen en de tuin ls zwarte grond opleveren, tenzij anders met het bestuur is overeengekomen; 

• Het lid moet de tuin tot de datum van overdracht onderhouden;  

• Het lid moet zorgen dat de waterleiding en riolering van bevriezing zijn gevrijwaard;  

• Het lid moet alle materialen die niet op de tuin thuishoren en/of afval van de tuin en uit de opstallen 
verwijderen, vóórdat de vereniging een nieuwe gebruiker voor de tuin zoekt;  

• Na de taxatie mag het lid niets aan de tuin of opstallen veranderen; 

• Roerende zaken, zoals inventaris, koelkast, geiser, meubilair, (tuin)gereedschappen en installatie voor 
zonne-energie worden niet getaxeerd. Het lid kan hiervoor een goederenlijst met vraagprijzen maken; de 
verkoper van de vereniging tracht te bemiddelen om deze roerende zaken bij de verkoop van de opstal aan 
een nieuw lid te verkopen; 

• Na verkoop van de opstallen c.a. ontvangt het lid binnen een week nadat het nieuwe lid aan de vereniging 
heeft betaald de koopsom op het hierna genoemde rekeningnummer van het lid. Hierbij wordt opgeteld 
het bedrag van eventueel overgenomen roerende zaken alsmede restitutie van een deel van het 
lidmaatschapsgeld. Bij het lid openstaande bedragen, zoals achterstallige jaarlijkse bijdragen, gebruikt 
water, niet gemaakte verplichte werkbeurten of door de vereniging gemaakte kosten worden op het te 
betalen bedrag in mindering gebracht. Indien hierdoor een negatief saldo voor het lid ontstaat, dient dit 
bedrag binnen twee weken na beëindiging van het lidmaatschap door het lid te worden betaald.  

Schiedam,                                           (datum) 

Handtekening: 

 

 

Rekeningnummer lid:           


