de toewijzing in volgorde van de kandidatenlijst.
3. De huur eindigt elk jaar op eenendertig december, doch wordt telkens stilzwijgend met een jaar
verlengd, onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze statuten,
——-----——-—-—-—----——-- EINDE LIDMAATSCHAP —--·———--——-----—
Artikel 7.
Het lidmaatschap eindigt door;
1a. opzegging lidmaatschap;
b. overlijden;
c. vervallenverklaring.
2. De opzegging van het kandidaatslidmaatschap dient
schriftelijk te geschieden bij het secretariaat, voor één december van elk jaar.
3. Indien de kandidaat-leden hun contributie niet voor één maart van elk jaar betaald hebben,
worden zij automatisch --- afgevoerd van de kandidatenlijst.
Betalen de kandidaat-leden alsnog na één maart dan worden ze opnieuw onder aan de
kandidatenlijst geplaatst.
4. Hij/zij, wiens lidmaatschap eindigt, moet er voor zorgen, dat voor één januari daaropvolgend, de
door hem/haar gehuurde tuin ontruimd is.
Na voormelde datum vervalt alles wat nog aanwezig is aan de Federatie.
5. Hij/zij is gehouden nog lopende verplichtingen, aan het lidmaatschap verbonden, na te komen.
6. Het overdoen van tuinen is alleen mogelijk via het bestuur aan de, volgens artikel 4 van deze
statuten ingeschreven leden.
7. Wanneer een lid met tuin zijn/haar tuin bij leven wil schenken aan een eigen kind, kleinkind,
partner, broer of zuster, of aan zijn/haar ouders, mits gerechtigd tot het aangaan van verbintenissen,
kan dit alleen rechtsgeldig geschieden als hiervan schriftelijk mededeling is gedaan aan het
secretariaat.
In geval van gegronde twijfel kan het bestuur een dergelijke aanvrage opschorten tot de algemene
vergadering, welke dan als laatste instantie haar oordeel zal geven.
Deze uitspraak is bindend.
8. De entreegelden zijn wel verplicht.
9. Bij overlijden komt een der naaste erven in de eerste graad,
of een erfgenaam bij testament vastgesteld, voor anderen in aanmerking voor overschrijving op
zijn/haar naam, mits het -bestuur hiervan in kennis is gesteld binnen drie maanden na de datum van
overlijden.
10. Gelijk gesteld en derhalve dezelfde rechten hebbende als de huwelijkspartner van een tuinlid
worden beschouwd:
a. zij die aantoonbaar minimaal drie jaar samenwonen;
b. zij die een notariële akte van samenleving hebben;
c. zij die volgens de geldende wetgeving als samenwonend worden beschouwd.
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