
Dit gedeelte in te vullen door het bestuur. 
 
Datum inschrijving :  
 
Toegewezen groentetuinnr.  : was _____  wordt _____ 
 
Sleutel ontvangen  :  ja  /  nee* 
 
Gezien: 
 

Func�e Naam paraaf Datum 

Coördinator 
bloemengroep 

   

Tuinbeheerder 
 

   

Penningmeester   
 

   

Secretaris 
 
(Als laatste) 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ALGEMENE INFORMATIE 

& 
INSCHRIJFFORMULIER 

 
 
 

De Schijndelse tuinvereniging Arcadia exploiteert aan De Steeg een 
volkstuinencomplex. De vereniging bestaat uit 2 afdelingen namelijk de volkstuin 
en de bloemengroep. Leden kunnen er percelen grond huren voor het telen van 
groenten, bloemen enz. 
De teelt van groenten is voornamelijk een individuele aangelegenheid. Het telen 
van dahlia's en chrysanten door de bloemengroep is in groepsverband. 
Arcadia bevordert de groente- en bloementeelt onder meer door een 
gezamenlijke inkoop van zaden, pootgoed, dahlia en chrysantenstekken. 
Daarnaast zijn er verenigingsac�viteiten zoals o.a. open dagen. 
De bloemengroep organiseert zowel dahlia- als chrysantenkeuringen en 
bloemschikwedstrijden. 
De vereniging gee� driemaal per jaar een clubblad uit. Daarin wordt aandacht 
geschonken aan de vele face�en van het tuinieren in met name de volle grond 
maar ook in de kas. 
De groo�e van de te huren tuintjes is naast de beschikbaarheid, a�ankelijk van 
de wens van de aspirant-huurder. Onderstaande tabel gee� wat gegevens t.a.v. 
afme�ngen weer.  

Afme�ngen tuinen 
Soort tuin Minimaal Maximaal Advies 
Groentetuin Niet bepaald 300 m2 100 a 150 m2 
Dahliatuin 20 m2 60 m2 20 m2 
Chrysantentuin 10 m2 40 m2 20 m2 

 
Website: h�ps://www.arcadiaschijndel.nl 



       Inschrijf-/wijzigingsformulier 
 

      meldt zich aan als lid van tuinvereniging ARCADIA 
 
 O Gewoon lid 
 O Gezinslid 
 O Jeugdlid 

     
           wil een wijziging van het gehuurde perceel. 
 

      meldt zich af als lid van tuinvereniging ARCADIA. 
 
 
Naam: _____________________________________ Hr/Mevr* 
 
Voorletters: ___  Roepnaam: ___________________ 
 
Adres: _____________________________________ 
 
Postcode: ____ __   Plaats: ____________________ 
 
Telefoon: __________________________________ 
 
Mobiel: ____________________________________ 
 
E-mailadres: _______________________________ 
 
(Voormalig) beroep: __________________________ 
 
Bij wijziging huidig tuinnummer: ……….. 
 
Tuingrootte: 

groentetuin   ______ m2 
 
dahliatuin   ______ m2 

 
chrysantentuin:  ______ m2 

       Privacy verklaring 

 
Alle leden van Tuinvereniging Arcadia Schijndel ontvangen dit formulier bij 
aanmelding. Leden worden geacht dit formulier aandachtig door te lezen. Middels 
ondertekening van dit formulier verklaart het lid:  

• graag lid te worden van Tuinvereniging Arcadia Schijndel; 

• het doel van Tuinvereniging Arcadia Schijndel (het kweken van groenten, 
fruit en bloemen) te kennen; 

• kennis te hebben van het huishoudelijk reglement en dit na te zullen 
streven; 

• zorgvuldig met de materialen die eigendom zijn van Tuinvereniging Arcadia 
Schijndel om te gaan en deze niet te gebruiken voor privédoeleinden; 

• akkoord te zijn dat persoonsgegevens opgenomen worden in de 
ledenadministratie en dat deze worden gebruikt voor het verzenden van 
correspondentie en verenigingsinformatie;  

• vertrouwelijk met inloggegevens voor de website/e-mail accounts om te 
gaan. 

 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan eindigen door: 

• opzegging van het lidmaatschap door het lid zelf; 

• royering van het lidmaatschap door de Algemene Ledenvergadering. 
 
 
 Lid    Tuinbeheerder Arcadia Schijndel  Namens het bestuur:  
    Namens het bestuur 
 
 
_______________________  _________________________ 
 
Naam:     
Datum:    Datum:  
 
Financiële aspecten 
Contributie  Gewoon lid € 12,-  per jaar 
  Jeugdleden € 10,-  per jaar 
  Gezinslid € 5,-    per jaar 
Tuinhuur per m2  € 0,30  per jaar 
Inschrijving éénmalig   € 10,- 
Waarborg groentetuin  € 75,- 
Waarborg sleutel toegangspoort/tuinschuur                      € 25,- 


