Artikel 8.
1. Als een lid van de Federatie handelt in strijd met de belangen van de Federatie, de statuten of
reglementen, kan het bestuur het betrokken lid aan de algemene vergadering tot vervallenverklaring
van het lidmaatschap voordragen.
2. Als het bestuur tot deze voordracht heeft besloten, geeft het hiervan schriftelijk kennis aan het
betrokken lid, per aangetekend schrijven.
3. Voor het bijeenroepen van de algemene vergadering wordt een arbitragecommissie benoemd van
minimaal drie en maximaal vijf personen.
Eén of twee personen van de arbitragecommissie worden benoemd door het bestuur.
Eén of twee personen van de arbitragecommissie worden benoemd door het betrokken lid die voor
vervallenverklaring wordt voorgedragen.
Een onafhankelijk persoon wordt benoemd door de reeds aangewezen commissieleden, en in
gebreke daarvan, door het bestuur. De onafhankelijke persoon zal het voorzitterschap van de
commissie bekleden.
4. Het bestuur is gehouden deze arbitragecommissie de voordracht tot vervallenverklaring met
redenen omkleed te doen toekomen en tevens alle bescheiden en correspondentie, die op de zaak
betrekking hebben, te overhandigen.
5. Het bestuur geeft tevens inzage van de notulen van de bestuursvergadering, waarin tot
vervallenverklaring werd besloten. Verder wordt er door het bestuur, in overleg met de
arbitragecommissie, een datum vastgesteld voor de uitspraak van de commissie.
6. Voor zover de werkwijze van de arbitragecommissie niet reeds in het huishoudelijk reglement is
vastgesteld, beslist de commissie zelfstandig.
7. Als de arbitragecommissie tot vervallenverklaring concludeert, wordt deze uitspraak door het
bestuur aan de algemene vergadering voorgelegd. De uitspraak van de algemene vergadering is
bindend en direct van kracht.
Gelijktijdig wordt een termijn vastgesteld, waarbinnen de ontruiming moet zijn voltooid. Is deze
termijn verstreken, dan vervalt alles wat zich nog op de tuin bevindt, zonder meer aan de Federatie.
Hiertegen staat voor de betrokkene geen enkel beroep of rechtsmiddel open.
8. Een vervallenverklaring ontslaat de betrokkene niet van de voor het lopende jaar en/of andere
jaren aangegane verplichtingen.
9. De door de arbitragecommissie en/of het bestuur gemaakte kosten zijn verhaalbaar op het
betrokken lid, ongeacht de
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