Vereniging Volkstuin Complexen Leusden, VVCL
Inschrijf formulier
( gebruik: formulier s.v.p. downloaden,

invullen,

opslaan

en daarna als bijlage insturen )

Om een tuin te huren moet u zich met dit formulier inschrijven en eenmalig €.10,-- inschrijfkosten betalen.
Het ingevulde formulier kunt u mailen naar het secretariaat van VVCL, vvcl.leusden@gmail.com
Het inschrijfgeld kunt u overmaken naar NL63 INGB 0004 7729 35 ten name van VVCL Leusden,
met vermelding “inschrijfkosten”.
Zodra het inschrijfgeld is ontvangen wordt u met die datum op de wachtlijst geplaatst.
Van de ledenadministratie ontvangt u een email met de bevestiging van plaatsing op de wachtlijst.
U ontvangt bericht van de tuincommissaris wanneer een perceel beschikbaar is.
Hij maakt dan een afspraak met u om de tuin te komen bekijken.
Na acceptatie moet u eenmalig een waarborgsom van €.0,80 per m2 betalen.
Dit ontvangt u bij opzegging terug, mits de tuin schoon is en de sleutel is ingeleverd.
Jaarlijks betaalt u €.10,- lidmaatschap en een tuinhuur van ongeveer €.0,45 per m2, het juiste bedrag staat
op onze site: https://www.volkstuinvereniging-leusden.nl/index.php/tuin-huren

Gegevens tuinder:

s.v.p. invullen:

Naam
(initialen, roep- en achternaam)

Adres
(straat en huisnr)

Postcode en woonplaats
Telefoonnr
(vast en/of mobiel)

Email adres

Gegevens mede-tuinder: (betreft een niet-gezinslid, hij/zij betaalt ook €.10,-- lidmaatschap p.j.)

Naam
(initialen, roep- en achternaam)

Adres
(straat en huisnr)

Postcode en woonplaats
Telefoonnr
(vast en/of mobiel)

Email adres

Voorkeur complex en gewenst tuinoppervlak: (kom gerust kijken wat voor u de is beste keuze).
De VVCL heeft twee complexen: “De Punt” aan de Kanaalweg en “De Valeriaan” aan de Lapeerseweg.
Kruis uw keuze aan:
Punt
Valeriaan
Geen voorkeur
Kruis uw keuze aan:
50 m2
75 m2
100 m2
VVCL, “voor en door haar leden”……..
Een vereniging van volkstuinen beheren vraagt om inzet en kennis. Voor onderhoudsklussen doet VVCL 2x
per jaar een beroep op alle leden d.m.v. de “Doe-Dagen”. Maar ook kennis onder de leden over uiteenlopende onderwerpen is welkom voor VVCL. Het is plezierig als VVCL weet welke kennis bij de leden
aanwezig is, als u wilt kunt u dat hieronder vermelden:

Statuten en regelementen
Op de website staan de Statuten, het Huishoudelijk-Regelement en het Tuin-regelement.
Met deze inschrijving verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze documenten.
Datum invulling
Versie: april 2019

