
          Wilma Buijs 
          Javastraat 8 
                   5215 BE ‘s-Hertogenbosch 
          Tel: 06 27890368 
                   tuinverenigingoosterplas@gmail.com
  
 
          

 
      INSCHRIJFFORMULIER 
 

Naam  : ..................………………………. Voorletters : ........... 
Adres  : .................……………………….. Huisnummer : ........... 
Postcode : ....…………..                               Geb. datum : ........... 
Telefoon : …………………................   Man/vrouw : ........... 
E-mailadres : …………………................ 
 

Bent je ooit lid geweest van een volkstuinvereniging   Ja/ Neen 
Zo ja van welke volkstuinvereniging en wanneer:           .......................... 
 
- Bij toewijzing van een tuin bent je eenmalig € 10,-  entreegeld en een borgsom van 

75 euro (voor de tuin) en € 20,- (voor de sleutel) verschuldigd.  
- Jaarlijks betaalt je €25,- euro voor het lidmaatschap; en grondhuur volgens de prijs 

per vierkante meter, die jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld. 
- De borgsommen ontvangt je terug bij beëindiging van je lidmaatschap, nadat je de 

tuin schoon hebt achtergelaten en je sleutel inlevert. 
- De toewijzing geschiedt door het dagelijks bestuur en kan op redelijke gronden 

geweigerd worden. 
- Pas na toewijzing van een tuin wordt je stemgerechtigd lid van onze vereniging. 
- De inzender van dit formulier kan aan het inzenden hiervan ten opzichte van de 

vereniging geen enkel recht ontlenen. 
 
 

Het inschrijfgeld voor de wachtlijst bedraagt € 5,-. Voeg dit s.v.p. bij dit formulier, 
of maak dit over op NL 04 INGB 0674840976 ten name van A.T.V. de Oosterplas. 
Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt je op de wachtlijst geplaatst. Je krijgt 
daarvan bericht. 
 

WENSEN AANVRAGER  
❑ Tuin     tot 100 m  
❑ Tuin 100 - 150 m  
❑ Tuin 125 - 225 m  
❑ Tuin 225 - 350 m 

INDIEN TE KOOP AANGEBODEN  
❑ Tuin met broeikas  
❑ Tuin met huisje         
❑ Tuin met huisje en broeikas  
 

(S.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 
 
 

Handtekening aanvrager,  ………………………………….......................... 
 
stuur dit formulier ingevuld en met € 5,- aan de beheerder van de wachtlijst (adres boven dit 
formulier) of per mail naar tuinverenigingoosterplas@gmail.com 
   
 
IN TE VULLEN DOOR BESTUUR 
 
Ingekomen d.d.:  
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