Mut.15.09

Mutatieformulier
Vereniging Volkstuin Complexen Leusden, VVCL
Ik ben al lid en wil in aanmerking komen voor een tuin met een ander oppervlak of een andere tuin.

Mijn huidige tuin:
Tuinnummer(s)



De Punt
De Valeriaan




50 m2
75 m2

100 m2
150 m2



150 m2



150 m2

Mijn tuinwens:




Extra tuin

Andere tuin
Tuinnummer(s)

De Punt
De Valeriaan
Opmerkingen:

Mijn gegevens:




50 m2
75 m2




100 m2
150 m2

TUINDER

(  nieuwe) MEDETUINDER

Registratienummer
Naam
(initialen, roep- en
achternaam)

Adres
(straat en huisnr)

Postcode en woonplaats
Telefoonnr
(vast of mobiel)

Email adres

Procedure











U levert een ondertekend mutatieformulier in
o Via Ledenadministratie VVCL, p/a Jan Dirven, Vogelwikke 29, 3831WG Leusden
o In de brievenbus op complex “de Punt” (zaterdagochtend is het hek open tussen 10 en 12uur)
o Als bijgevoegd document via email naar vvcl.leusden@gmail.com
Van de ledenadministratie ontvangt u een email ter bevestiging van de plaatsing op de wachtlijst.
U wordt telefonisch benaderd door de tuincommissaris wanneer u de eerstvolgende op de wachtlijst bent om
een beschikbare tuin te bekijken en eventueel te accepteren.
Als u de tuin om welke reden dan ook niet wenst te aanvaarden, komt u opnieuw onderaan de wachtlijst zonder
verder kosten of verplichtingen. Zodra wij menen aan uw wensen te kunnen voldoen wordt u weer door de
tuincommissaris benaderd.
Indien er, zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar, meerdere tuinen beschikbaar komen kan het zijn dat er
voor u keuzemogelijkheden zijn. De tuincommissaris zal u dan over de mogelijkheden informeren.
Nadat u een andere of extra tuin hebt aanvaardt zal er een verrekening plaatsvinden. Niet alleen van het aantal
vierkante meters die u in gebruik hebt, maar ook van de borgsom, naar evenredigheid van de tuingrootte.
Van de penningmeester ontvangt u de gegevens en een afrekening die u ongeacht het tijdstip dient te voldoen.
Aan de hand van de op deze manier verkregen informatie kunt u zelf vaststellen of de tuingegevens op de juiste
wijze zijn verwerkt; wij rekenen erop dat u dit controleert en zo nodig correcties doorgeeft aan de secretaris.

Met het indienen van dit mutatieformulier verklaar ik dat ik het huishoudelijk reglement ken en me conform
het tuinreglement1 op de complexen zal gedragen en de instructies/aanwijzingen van de tuincommissaris
op zal volgen.

Datum:

1 Beide

Handtekening:

vermeld op de website: www.volkstuinvereniging-leusden.nl

Datum ontvangst

Regnr

Datum verwerkt

