a. het behartigen van de belangen der leden;
b. de beschikking te krijgen over grond, hierop
volkstuincomplexen te exploiteren en de daar beschikbare
tuinen zo goedkoop mogelijk te verhuren aan haar leden.
Artikel 3.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettelijke weg, door:
a. het verkrijgen van overheidssteun;
b. het houden van lezingen en vergaderingen;
c. het samenwerken met verenigingen die het zelfde doel beogen;
d. het organiseren van cursussen en wedstrijden op tuinbouwkundig gebied;
e. het, ten behoeve en voor rekening van haar leden, zo goedkoop mogelijk inkopen van
tuinbenodigdheden;
f. het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid der leden;
g. het belangeloos vervullen van bestuur- en commissiefuncties;
h. alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen
bevorderen.
--—-———-———-—————---—----—--- LEDEN
Artikel 4.
1. Lid van de Federatie kunnen zijn, alle te goeder naam bekend
staande personen van beider geslacht, gerechtigd tot het aangaan van verbintenissen.
2. Indien een minderjarige bij erfrecht een huis/tuin erft en niet gerechtigd is tot het aangaan van verbintenissen, zal —
zijn/haar voogd als zodanig optreden
3. Aanmeldingen voor het lidmaatschap dient schriftelijk (via inschrijfformulier) te geschieden bij de
secretaris en gaat pas in na betaling van de vastgestelde contributie op het gironummer van de
Federatie.
4. Het bestuur beslist over het toetreden na een maand ballotage.
5. Na toetreding als kandidaatslid (lid zonder tuin) dient aan het nieuwe lid een beknopte versie van
de schriftelijk vastgelegde verplichtingen aangaande zijn/haar lidmaatschap ..
van de Federatie, te worden uitgereikt of toegezonden.
Artikel 5.
Leden worden onderscheiden in:
1a. leden zonder tuin;
b. leden met tuin;
c. leden van verdienste.
2. Leden van verdienste zijn leden, die zich jegens de Federatie bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt.
Zij worden door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, benoemd.
3. Alleen de onder b. en c. genoemde leden hebben stemrecht. —
Artikel 6.
1. Elk lid kan voor zover grond beschikbaar is, aanspraak maken op een tuin.
2. Zijn er meer aanvragen dan beschikbare tuinen, dan geschiedt .
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