Actief tuinieren bij VTV “Mariahoeve”
Tuincomplex VTV Mariahoeve
Ons tuincomplex ligt in de wijk Mariahoeve in Den Haag en wordt beheerd door de
Volkstuindersvereniging Mariahoeve. De vereniging is, net als bijna alle
volkstuincomplexen in Den Haag, aangesloten bij de Haagse Bond van
Amateurtuinderverenigingen
Op ons complex bevinden zich 80 tuinen van ca. 250m2. Iedere tuin beschikt over
een aansluiting op het riool en drinkwatervoorziening. Er is geen stroomaansluiting
op de individuele tuinen. Op iedere tuin hoort een tuinhuisje te staan.
De tuinen op het complex zijn heel verschillend wat betreft stijl en inrichting: echte
moestuinen, gemengde tuinen met bloemen planten én groente, recreatietuinen,
heel ‘strakke’ naast heel persoonlijk ingerichte tuinen. Het tuinreglement van de
vereniging geeft duidelijk aan wat wel en niet mag, maar daarbinnen is veel
mogelijk. Eén ding staat echter voorop: actief tuinieren, echt wat van je tuin maken.
Dat wordt van iedere (nieuwe) tuinier verwacht.
Het complex is gelegen op de hoek van Isabellaland en Margarethaland en ook
prima bereikbaar met openbaar vervoer: tram 6 en bus, 24 halte Margarethaland,
en het treinstation Mariahoeve.
De wandelpaden op het complex, de gemeenschappelijke gedeelten en de
verenigingsgebouwen worden door de leden gezamenlijk onderhouden. Op
zaterdagochtend wordt hier door groepjes leden gezamenlijk aan gewerkt. In
principe heeft ieder lid vijf zogenaamde ‘werkbeurten’ of tuinbeurten per jaar.
Deelname aan deze werkbeurten is verplicht. In plaats van werkbeurten zijn er ook
andere mogelijkheden om werk (kantine, commissies) voor de vereniging te doen.
De wandelpaden en de gemeenschappelijke delen van het complex behoren,
tijdens de publieke openingstijden, tot het openbaar groen van de gemeente Den
Haag. Buurtbewoners, medewerkers van omliggende kantoren en andere
passanten kunnen zo genieten van een wandeling langs de tuinen. Alle
wandelpaden zijn verhard; hierdoor is het gehele complex ook toegankelijk voor
gebruikers van een rolstoel, rollator of scootmobiel.
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De vereniging heeft sinds 1 september 2012 het Nationaal Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren en sinds 2017 zelfs vier stippen (hoogste onderscheiding). Het groen in
het gemeenschappelijk deel van het complex wordt volgens de principes van
natuurlijk tuinieren onderhouden.
De vereniging
De vereniging beschikt over het Tuinpaviljoen met een kantine. Gedurende het
tuinseizoen is op zaterdag hier de kantine geopend op zaterdag. Er wordt koffie,
thee en fris geserveerd; u kunt er ook lunchen. In de kantine zijn ook boeken en
tijdschriften met veel “groene” informatie te vinden. Verder is er wifi.
De vereniging heeft ook een werkplaats en een verenigingswinkel. Gedurende het
tuinseizoen kunnen leden op zaterdag hier terecht voor tuingereedschappen,
tuinaarde, zaden, flessen propaangas, e.d.
Leden kunnen op allerlei manieren actief zijn voor de vereniging: bijvoorbeeld voor
de kantine, de winkel, natuurlijk tuinieren. Verder is een aantal leden actief in het
bestuur of de commissies. De vereniging kan alleen goed functioneren als leden
bereid zijn hier zelf een steentje aan bij te dragen. Uw tuin staat immers niet op
zich en is deel van een geheel, ons tuincomplex.
Meer informatie
Op de website van VTV Mariahoeve en op het publicatiebord bij de ingang van het
complex is veel informatie te vinden. Vier keer per jaar ontvangen de leden het
tijdschrift van de landelijke organisatie voor hobbytuinders (het AVVN) “De
tuinliefhebber”.
Aanmelden als kandidaat-lid
Als u geïnteresseerd bent in actief tuinieren bij VTV Mariahoeve, kunt u zich op
twee manieren hiervoor aanmelden:
1. Via het formulier op de website van de Haagse Bond van
Amateurtuindersverenigingen http://www.haagsebond.nl/. U komt dan op
een lijst met kandaat-leden voor alle andere amateurtuindersverenigingen in
Den Haag). U kunt menteen een voorkeur aangegeven voor VTV
Mariahoeve. U wordt dan op een gegeven moment uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek.
2. Direct via een e-mailbericht aan VTV Mariahoeve: info@vtvmariahoeve.nl U
wordt dan op korte termijn uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op
een zaterdagochtend.
Kennismaking
In het kennismakingsgesprek spreekt u met twee bestuursleden over de
mogelijkheden. Zij kunnen u precies vertellen of er een tuin beschikbaar is, of
wanneer op termijn mogelijk een tuin vrijkomt, hoe het met de wachtlijst is gesteld,
wat de overnamekosten zijn, etc. U wordt globaal geïnformeerd over de statuten
en reglementen van de vereniging. U krijgt een uittreksel hieruit mee.
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Zij bespreken ook met u wat u van het tuinieren kunt verwachten en wat daarvoor
nodig is. Het gaat er onder meer om of u hier voldoende tijd voor heeft en of het
actieve tuinieren echt iets voor u is (inclusief het werk en de regels die daar aan
vast zitten).
Indien u besluit dat u graag wil tuinieren bij VTV Mariahoeve, dan wordt u snel
weer uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met twee (meestal dezelfde)
bestuursleden. In dit gesprek wordt beslist of u wordt toegelaten als kandidaat-lid
van de vereniging.
Belangrijkste overwegingen daarbij zijn of u in redelijkheid aannemelijk kunt maken
dat u voldoende tijd en gelegenheid heeft om echt actief te tuinieren, of u een
duidelijk beeld heeft van wat u met de tuin van plan bent, en of u binnen de regels
van de vereniging wil tuinieren.
In ieder geval moet u ook voldoen aan de volgende (voor alle verenigingen binnen
de Haagse Bond geldende) criteria, nl. dat u:
• in staat bent zelf een tuin te onderhouden;
• bereid en in staat bent om minimaal 5 x per jaar de verplichte werkbeurten zelf
uit te voeren;
• geen partner bent van iemand die reeds lid is van één van de aangesloten
verenigingen;
• woonachtig bent in de regio Haaglanden;
• niet geroyeerd bent bij één van de aangesloten verenigingen van de Haagse
bond;
• de jaarlijkse bijdrage heeft voldaan.
Bij een positief besluit wordt het inschrijvingsformulier ingevuld en voldoet u de
kosten bij inschrijving. Deze bedragen ca. € 75,00. Nadat u deze bijdrage heeft
betaald, bent u ingeschreven als kandidaat-lid van onze vereniging. We plaatsen u
dan ook (als u zich niet al eerst bij de Haagse Bond heeft gemeld) op de centrale
wachtlijst van de Haagse Bond. Het moment van inschrijving bepaalt uw plaats op
de eventuele wachtlijst voor een tuin op het complex.
Als kandidaat-lid bent u meteen betrokken bij de vereniging. U bent verplicht mee
te doen aan de werkbeurten en u kan deelnemen (zonder stemrecht) aan de
ledenvergaderingen. Ook aan andere verenigingsactiviteiten kunt u meedoen.
Aanvaarding van een tuin en lidmaatschap
Vanaf het moment van inschrijving kunt u een vrijkomende tuin aangeboden
krijgen; soms al onmiddelijk, soms op een later tijdstip, afhankelijk van de
wachtlijst. U bent niet verplicht dit aanbod te aanvaarden, maar als u de
aangeboden tuin niet neemt komt u daarna weer onderaan de wachtlijst.
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Het huisje en eventuele andere opstallen op de tuin (bijvoorbeeld een kasje) en de
beplantingen zijn getaxeerd. U betaalt bij aanvaarding van een tuin het bedrag van
de taxatie aan de vereniging. De vereniging betaalt dit weer aan het vertrekkende
lid. Tevens betaalt u de contributie voor de rest van het jaar vanaf de aanvaarding
van de tuin en bijkomende kosten (sleutels van het complex e.d.). Dit alles wordt
vastgelegd in een overeenkomst tot ingebruikname van een tuin. Na ondertekening
hiervan en betaling van de bedragen, bent u lid van de vereniging en gebruiker van
de tuin.
Proefperiode
Na de aanvaarding van de tuin geldt een proefperiode van één jaar. Gedurende
deze proefperiode wordt er extra op gelet of u voldoende actief en binnen de
regels tuiniert. Zo nodig en zo mogelijk krijgt u wat begeleiding van één van de
ervaren leden. Indien nodig vindt aan het eind van dit jaar een evaluatie plaats in
een gesprek met bestuursleden.
De jaarlijkse kosten van een tuin
De jaarlijkse kosten van het huren van een tuin bedragen ca. € 500,=. Hierin is
begrepen de grondhuur, contributie Haagse Bond en AVVN (de landelijke
organsiatie van hobbytuinders), de contributie voor de eigen vereniging VTV
Mariahoeve, voorschot verbruik drinkwater en indien gewenst een
opstalverzekering. Verder moet u ook rekenen op de kosten die u jaarlijks zelf
maakt voor de tuin en het onderhoud van het huisje.
Tuin zonder huisje
Soms is het huisje op uw tuin vóór aanvaarding gesloopt omdat het niet meer aan
de normen voldeed. In dat geval dient u een huisje dient te (laten) plaatsen. Ook
de aansluiting op het drinkwaterleiding systeem en het riool dient dan door uzelf
gerealiseerd te worden. De afmetingen van een huisje zijn gebonden aan
maximale maten en er moet een bouwvergunning te worden aangevraagd na
toestemming van het bestuur. U krijgt alle hiervoor benodigde nodige informatie.
Als u graag actief wil tuinieren, laat u zich dan niet afschrikken door wat er allemaal
moet gebeuren. Uw medetuinders geven u graag advies.
Contactgegevens
VTV “Mariahoeve”
Isabellaland 2320
2591 CZ Den Haag
www.vtvmariahoeve.nl
info@vtvmariahoeve.nl
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