
Volkstuinencomplex 'Flora's Hof'
Floridadreef 15
3565 AM  UTRECHT
email: florashof@live.nl
website: www.florashof.com

AANVRAAGFORMULIER TUIN MET MOTIVATIE – 2015.
Volkstuinencomplex Flora’s Hof werkt niet met een wachtlijst. Het is niet te 
voorspellen wanneer er tuinen beschikbaar komen en dus kunnen er geen 
verwachtingen worden gegeven.
Het invullen van dit formulier is geen garantie op het verkrijgen van een tuin!
Volkstuinencomplex Flora’s Hof wil graag gemotiveerde mensen als lid van de 
vereniging, die plezier hebben in tuinieren, de regels van het tuincomplex naleven en 
het verenigingswerk steunen. Aan de hand van onderstaande vragenlijst wordt 
beoordeeld of u wordt toegelaten tot de vereniging en welke tuin u eventueel kan 
worden aangeboden. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kunt u geen lid worden.

Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Geboortedatum: 

Email: 

Telefoonnummer(s): 

1. Motivatie. Waarom wilt u een volkstuin toegewezen krijgen?

2.a) Heeft u ervaring met tuinieren? JA/NEE

2.b) Zo ja, wat voor ervaring heeft u en hoe lang?
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3. Met hoeveel mensen wilt u de tuin beheren en met wie? (familie, vrienden...)

4. Hoeveel uur denkt u gemiddeld per week te besteden aan de tuin?
(Houdt u er rekening mee dat een moestuin veel tuin vergt. Zeker in het 
voorjaar en de zomer bent u gauw een dag per week zoet in de tuin...)

5. Wilt u een hele of een halve tuin?
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

hele tuin is ongeveer 250m2

halve tuin is ongeveer 125 m2

6. Wat voor een tuin wilt u?
(één aankruisen s.v.p. en bij d. eventueel invullen)

a. een siertuin met overwegend bloemen en planten;

b. een nutstuin met overwegend groente en/of fruit;

c. een speeltuin voor de kinderen;

d. anders, namelijk

7. Op een volkstuinencomplex, waar mensen dicht op elkaar zitten, is het 
belangrijk dat men zich aan regels houdt. Helaas is de praktijk dat dat niet 
altijd gebeurt.

Hierbij geven wij alvast aan dat u - bij het aangaan van een huurovereenkomst
- zult moeten tekenen voor instemming met en naleving van regels en 
voorschriften in Statuten en Huishoudelijk reglement en eventuele nieuwe of 
tijdelijke afspraken die (binnen de bevoegdheden van) bestuur en anders door 
de Algemene Ledenvergadering worden genomen.
Na een mondeling en schriftelijke waarschuwingsprocedure kan het bestuur 
besluiten u het lidmaatschap van de vereniging te ontzeggen en uw 
huurcontract  van de tuin te beëindigen. 
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8. Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Op welke wijze denkt u 
een bijdrage te kunnen leveren?
(meer antwoorden mogelijk)

a. bestuur;

b. tuinwerk op de algemene gedeelten van het complex;
c. anders, namelijk

9. Hoe heeft u van ons gehoord?

a. familie

b. vrienden

c. website

d. leden van de vereniging: (s.v.p. naam invullen)

e. anders, namelijk

Plaats: Datum: Handtekening:

U kunt uw ingevulde formulier opsturen naar onderstaand postadres of uw ingevulde 
formulier scannen naar PDF-bestand en mailen naar florashof@live.nl 
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