Begripsbepalingen

Begripsbepalingen
-

-

-

Bond of BVV
AVVN
Lid
Partner

Bond van Volkstuinders.
De landelijke organisatie van hobbytuinders.
Een meerderjarige persoon die als lid is toegelaten.
De bij de bond geregistreerde meerderjarige partner van een lid,
die een huwelijk met die partner heeft gesloten of met die partner
door de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van
registratie van partnerschap heeft doen opmaken (=
geregistreerde partner).
Gelijkgesteld met een geregistreerde partner is de meerderjarige
partner van een lid - beiden ongehuwd en geen familie in de
eerste graad tot elkaar - die ten overstaan van een notaris een
samenlevingsovereenkomst hebben gesloten, die is
ingeschreven in het partnerregister.
Gelijkgesteld met een geregistreerde partner is de meerderjarige
partner van een lid - beiden ongehuwd en geen familie in de
eerste graad tot elkaar - die een gezamenlijke huishouding
voeren en beiden een uittreksel uit de burgerlijke stand hebben
overgelegd waaruit blijkt dat zij op hetzelfde adres woonachtig
zijn.
Ouder
De ouder(s) van het lid en/of de ouder(s) van de partner.
Kind
Een kind/de kinderen van een lid en/of het kind/de kinderen
van diens partner.
Niet-leden
Partners, ouders, kinderen, aspiranten en andere personen
die geen lid van de bond zijn.
Aspirant
Een persoon die geen lid is van de bond en op een lijst
van aspiranten is geplaatst.
Woonadres
De vaste woon- en verblijfplaats van een lid, geregistreerd naar
postcode en huisnummer en - waar van toepassing - aangevuld
met etagenummer of appartementsnummer.
Bondsbestuur
Het bestuur van de bond.
Dagelijks bestuur
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester en/of één of
meer andere leden van het bondsbestuur.
Bondscommissie
Een door de bondsvergadering of bondsbestuur benoemde
Commissie.
Financiële commissie
De commissie die het bondsbestuur en de afdelingsbesturen in
financiële aangelegenheden adviseert.
Tuchtcommissie
De tuchtcommissie van de bond.
Commissie van beroep
De commissie van beroep van de bond.
Commissie van goede diensten De commissie van goede diensten van de bond.
Bondsbureau:
Het bureau van de bond.
Hoofd bondsbureau:
Hoofd van het bondsbureau.
Werknemers:
De in dienst van de bond zijnde personeelsleden.
Bondsvergadering
De algemene vergadering, bestaande uit afgevaardigden.
Afgevaardigde
De door een afdelingsvergadering gekozen afgevaardigde die een
afdeling in de bondsvergadering vertegenwoordigt.
Bondsbeleid
Het beleid van de bondsvergadering en/of van het bondsbestuur.
Afdeling
Een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische
eenheid van de bond waaronder de leden van de bond
ressorteren.
Afdelingsbestuur
Het bestuur van een afdeling. In de statuten en reglementen wordt
hiermee bedoeld het afdelingsbestuur van de afdeling
waaronder het lid ressorteert.
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- Afdelingsvergadering

De algemene vergadering van een afdeling. In de statuten en
reglementen wordt hiermee bedoeld de afdelingsvergadering van
de afdeling waaronder het lid ressorteert.

- Afdelingsbeleid

Het beleid van een afdelingsbestuur en/of van een
afdelingsvergadering.
Een niet geschorst lid dat bevoegd is aan een stemming deel te
nemen.
Een ieder die bij de bond een functie vervult.
De bondsvergadering, het bondsbestuur, het dagelijks bestuur,
een afdelingsbestuur, een afdelingsvergadering, de
tuchtcommissie en de commissie van beroep, alsmede die
personen en commissies die op grond van de statuten door de
bondsvergadering of door het bondsbestuur zijn belast met een
nader omschreven taak en aan wie daarbij
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
Een volkstuin of een nutstuin.
Een aan een lid op een tuinpark ter beschikking gestelde tuin.
Een aan een lid op een tuinpark ter beschikking gestelde tuin,
die als moestuin wordt gebruikt.
het geheel van volkstuinen en/of nutstuinen dat een afdeling vormt.
Het clubhuis en alle andere afdelingsopstallen op een tuinpark.
Een accukist, broeibak, gasflessenkist, gereedschapskist,
kweekkas, pergola, schuur, tuinhuis, (t.v.-)antenne, windscherm
en zonnepaneel.
Elk voorwerp dat zich op een tuin bevindt en dat geen bouwsel en
geen beplanting is, zoals bijvoorbeeld speeltuigen, zwembadjes,
kinderhutten, partytenten, barbecue, voorwerpen, etc.
Elke plant, bloem, struik of boom die in een volkstuin is geworteld
of op een nutstuin wordt verbouwd.
De door elke afdelingsvergadering vastgestelde werkzaamheden
welke door de leden van een afdeling ten behoeve van het
tuinpark moeten worden verricht.
De inrichting en/of inhoud van een bouwsel en andere
roerende zaken.
Het officiële blad van de bond waarin alle officiële mededelingen
worden gedaan.
Een lid of een aspirant die de Vroegop ontvangt.
Een persoon of instelling die de bond met een geldelijke.
bijdrage ondersteunt.

- Stemgerechtigd lid
- Functionaris
- Orgaan

- Tuin
- Volkstuin
- Nutstuin
- Tuinpark
- Verenigingsgebouwen
- Bouwsel
- Attribuut

- Beplanting
- Algemeen werk
- Inboedel
- Vroegop
- Abonnee
- Donateur

Ter wille van de leesbaarheid zijn begrippen in de Statuten en reglementen in de mannelijke vorm
gesteld. De begrippen hebben ook betrekking op vrouwelijke leden van de bond.

Deze Statuten en reglementen zijn van toepassing op de navolgende volkstuinparken/ afdelingen
van de Bond van Volkstuinders: Amstelglorie, De Bongerd, De Bretten, Buikslotermeer,
Buitenzorg, Dijkzicht, De Eendracht, Eigen Hof, De Groote Braak, Klein Dantzig, Kweeklust,
Lissabon, De Molen, De Molenaar, Nieuwe Levenskracht, Nieuw Vredelust, Nut en Genoegen, De
Oase, Ons Buiten, Ons Lustoord, Osdorp, Rust en Vreugd, Sloterdijkermeer, TIGENO, Tuinwijck,
De Vijf Slagen, Water-Land, Wijkergouw en Zonnehoek.
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